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Πρόγραμμα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

 

«Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και 
ΕΠΑ.Λ.», είναι το θέμα του έργου που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους - ενημερώνοντας για την έναρξη της 
φάσης υλοποίησης του.  

Αντικείμενο της έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 
7.000 αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ. ηλικίας έως 29 ετών - σύμφωνα και με 
την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative - 
ΥΕΙ ) - με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη: 

 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων 
καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας. Για τις 80 ώρες θεωρητικών 
μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος ‐ υποτροφίας στους 
ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή 
των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών. 

 απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών, με λήξη την 
31η Οκτωβρίου 2015. Για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις 
διάρκειας έως 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 
480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών. 

Όπως ανακοίνωσαν το KEK ΓΣΕΒΕΕ και το IME ΓΣΕΒΕΕ, ως εταίροι της σύμπραξης φορέων των 
οργανώσεων ‐ δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ 
& ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ, το θεωρητικό μέρος 
υλοποιείται αποκλειστικά στις 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, 
Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο), ενώ 
η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική 
επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου. 

Περισσότερες πληροφορίες (εκδηλώσεις ενδιαφέροντος - αιτήσεις συμμετοχής) 

 στη διαδικτυακή πύλη - επίσημο ιστότοπο του έργου www.diasindesi.gr 

 στην παρακάτω διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας: 

o Κρήτη: Βασιλείου Πατρικίου 11, ΤΚ 71409, Ηράκλειο, τηλ.: 2810 361040, 361080, 
Δευτέρα - Παρασκευή, από 8:30 πμ. - 16:30 μμ., πρόσωπα επαφής: κ. Μανώλης 
Φραγκιαδουλάκης, κ. Άσπα Αντωνακάκη. 


