
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80ΩΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

 5ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ  

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 Εκπαίδευση και απασχόληση ανέργων, ηλικίας 18 έως 29 χρονών. 

Εκπαίδευση: 80 ώρες σεμινάρια σε άριστη χρήση Η/Υ, τηλεφωνική 

επικοινωνία, προσέγγιση και αντιμετώπιση πελατών, πώληση, απλή λογιστική, 

κ.α. (περίπου Σεπτέμβριο). 

Απασχόληση: 5 μήνες, 6ωρης, πενθήμερης εργασίας σε γραμματεία ΚΞΓ και 

σε άλλες επιχειρήσεις (περίπου Οκτώβριο – Φεβρουάριο). 

Δυνατότητα συμμετοχής: απόφοιτοι Λυκείου και πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ (παιδιά, 

συγγενείς, πρώην μαθητές και άλλοι γνωστοί σας). Προσοχή, δεν μπορούν να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα φοιτητές. 

Έναρξη: το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου 

Εργασίας, υπολογίζουμε το Σεπτέμβριο. 

Όσοι θελήσετε να απασχολήσετε εκπαιδευμένους ανέργους: 

 Δεν θα έχετε καμιά οικονομική υποχρέωση προς τους ανέργους που θα 

απασχολήσετε. 

 Δεν θα έχετε καμιά δέσμευση για συνέχιση της απασχόλησης των ανέργων 

μετά την λήξη της 5μηνης εργασίας τους. 

 Αν δεν έχετε να δηλώσετε κάποιον, μπορείτε να επιλέξετε από τις λίστες των 

ενδιαφερομένων.  

 Οι ίδιοι θα επιλέξετε τον άνεργο που επιθυμείτε να απασχολήσετε 

 Έχετε τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε αριθμό ανέργων μέχρι το 30% των 

απασχολούμενων στο ΚΞΓ σας για εκείνη την περίοδο (Οκτώβριος 2013). 

Δηλαδή, όσοι απασχολείτε 0-4 άτομα, σας επιτρέπεται η φιλοξενία ενός 

ανέργου. 

 Πρέπει, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης (Οκτώβριος 2013-Φεβρουάριος 

2014), να μην μειώσετε τις θέσεις εργασίας που εμφανίζετε στην Κατάσταση 

Εργασίας Προσωπικού. Επιτρέπεται η αλλαγή προσώπου αλλά όχι η 

κατάργηση της θέσης. 

Σας επισημαίνουμε ότι τον Οκτώβρη θα έχετε ήδη καταρτίσει το πρόγραμμα του 

Κέντρου σας για την επόμενη σχολική χρονιά και θα γνωρίζετε πόσους 

εργαζομένους απασχολείτε. Αυτό το προσωπικό, συνήθως, το διατηρείτε μέχρι 

και τον Μάιο (δηλ. το τέλος του σχολικού έτους). Άρα κατά τη διάρκεια της 

απασχόλησης του ανέργου δεν μειώνετε τις θέσεις εργασίας.  

 



 

Για την εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, οι άνεργοι επιδοτούνται με:  

 €2400 (απόφοιτοι Λυκείου) 

 €2700 (πτυχιούχοι) 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη 

διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση, σας παροτρύνουμε να 

επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες.  

www.epanad.gov.gr,     www.ypakp.gr,       www.eye-ekt.gr 

Προσοχή: λόγω μεγάλης συμμετοχής ανέργων και επιχειρήσεων, προς όφελος σας 

είναι η όσο το δυνατόν πιο άμεση δήλωση ενδιαφέροντος. 

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στα γραφεία του Συνδέσμου (τηλ. 2103830752) ή με 

αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (europalso@europalso.gr) έως Πέμπτη, 11 

Απριλίου. 

http://www.epanad.gov.gr/
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