«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών
πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω
κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 38 | Αθήνα |10558

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ–ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΔ
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Τ: 210 32 25 961 | F: 210 32 33 337
E-mail: adminkdvm2@nyc.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το NEW YORK COLLEGE A.E. Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ
ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «Προώθηση
στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης,
μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ- ΟΦΕΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο της Δράσης: η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και
πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους

ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), με το
σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δράση παρεμβάσεων:

✓ Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
✓ Πρακτική άσκηση – on the job training - σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας, συνολικής
διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
✓ Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (2 συνεδρίες).
✓ Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων
δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Η συνολική διάρκεια τους προγράμματος κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) δεν θα υπερβαίνει τους 7 (επτά) μήνες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
3. Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ* (ομάδα στόχος): ΑΝΕΡΓΟΙ/ΕΣ, ηλικίας από 30 μέχρι 45 ετών (να διανύουν το 30o και να μην έχουν
συμπληρώσει το 45ο έτος τόσο κατά την επιλογή, όσο και κατά την έναρξη συμμετοχής τους στην πράξη), οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
i. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να
βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989.
iii. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης

(εκτός πληροφορικής). Για τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία ή
ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (https://www.asep.gr/guide/3K_2019/) και επίσημα μεταφρασμένοι

στην ελληνική γλώσσα.

iv. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

*Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι

«κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος,
ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.800€:
✓ 2.000€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών
✓ 800€ επίδομα πρακτικής άσκησης διάρκειας 200 ωρών
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (μοριοδότηση)
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Δηλωθέν Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017).
3. Δικαιούχοι Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά
ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Επιλογή μεταξύ 3 αντικειμένων κατάρτισης με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ
Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.800€
Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων παρέχοντας ένα «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.
Πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ως εργαλείο ενδυνάμωσης της θέσης, και κατ’ επέκταση της
πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
Αξιοποίηση ποικιλίας εκπαιδευτικών μέσων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος (βιωματική
μάθηση)
Σύνδεση του αντικειμένου κατάρτισης με τις πραγματικές και σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες και με τις ήδη υπάρχουσες
γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες των καταρτιζόμενων.
Πρακτική άσκηση με τις μεγαλύτερες και αναπτυσσόμενες εταιρίες στον κλάδο Πληροφορικής

✓

Ανάπτυξη/ενίσχυση δεξιοτήτων βάσει των προσόντων, ενδιαφερόντων και αναγκών των ωφελουμένων που αφορούν τις
ΤΠΕ

✓
✓
✓

Αναβάθμιση προσόντων & ανάπτυξη δεξιοτήτων που διευκολύνουν την ένταξή/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας
Καθοδήγηση και στήριξη στην επιλογή επαγγέλματος ή επίλυσης προβλημάτων που συνδέονται με το επάγγελμα

✓

Απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την περαιτέρω ενίσχυση της
προοπτικής τους για ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Καλλιέργεια δεξιοτήτων διά βίου μάθησης

✓

Μετατροπή πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής αρχίζει από 28/06/2019 (ώρα 14:00) και λήγει την
23/08/2019 (ώρα 23:59). Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και να υποβάλλετε αίτηση
συμμετοχής: https://www.voucher.gov.gr/program/index/pid/35
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