
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 
18-24 ΕΤΩΝ, ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2016, τίθεται σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα VOUCHER με 
τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, 
σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας». 

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης καθώς και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης VOUCHER θα 
συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: 

• Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) 

• Λιανικό Εμπόριο 

• Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα) 

• Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους δυνητικά ωφελουμένους αρχίζει στις 
16/2/2016 και ώρα 16:00 και λήγει στις 31/3/2016 και ώρα 23:59:59. 

Με τον ανασχεδιασμό του προγράμματος οι ωφελούμενοι του VOUCHER θα 
λαμβάνουν 1471 €, και όχι 799 €, όπως προβλεπόταν αρχικά. 

Στις καινοτομίες του προγράμματος περιλαμβάνονται: 

• Εναλλαγή κατάρτισης και Πρακτική άσκησης σε επιχειρήσεις, διάρκειας 260 ωρών, 
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αφομοίωση των γνώσεων στους ανέργους. 

• Κατάρτιση των ωφελουμένων με συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών τα οποία 
βασίζονται στα εγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

• Πιστοποίηση προσόντων των ωφελούμενων. 



• Δημιουργία ειδικού μητρώου των επιχειρήσεων των κλάδων, ανά ειδικότητα και 
περιοχή, μέσω του οποίου οι εταιρίες θα ζητούν άνεργους για πρακτική άσκηση. 

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες θα κάνουν πρακτική άσκηση οι άνεργοι 
δεν θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία 
υπογραφής της ένταξής τους στο έργο και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της 
πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού 
ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός 
υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν Άνεργοι Νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι 
γενικές προϋποθέσεις: 

•Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997 

•Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν 
επίδομα ανεργίας ή όχι 

•Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

•Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. 

•Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης 
παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του 
τελευταίου τετράμηνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν 
συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν 
συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή 
απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου ενιαμήνου πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι 
υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής σε μια μόνο 
Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή 
Διοικητικής Περιφέρειας. 

 


