
ΕΡΓΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΜΕΝΟΝΣΑΙ/ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ Ε ΕΞΕΛΙΞΗ  

Ελέξγεηα Πεξηερόκελν 
Οκάδα 
ζηόρνο 

Πιήζνο 
ωθεινπκέλωλ 

Πξνϋπνιν-
γηζκόο (€) 

Φνξέαο 
Τινπνίεζεο 

Έλαξμε 
πινπνίεζεο 

Φάζε ζηελ 
νπνία 

βξίζθεηαη  

1. Επηηαγή Εηζόδνπ 
γηα λένπο ζε 
ηδηωηηθέο 
επηρεηξήζεηο, γηα 

απόθηεζε 
εξγαζηαθήο 
εκπεηξίαο 

Σθνπόο ηεο δξάζεο είλαη ε είζνδνο ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο ησλ λενεηζεξρόκελσλ 
άλεξγσλ λέσλ, κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο 
ζε ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο  πνπ 

πξνζθέξνπλ  επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ 
ηνκέα όισλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 
Πεξηιακβάλεη κηα νινθιεξσκέλε δέζκε 

παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζεσξεηηθή 
θαηάξηηζε ησλ σθεινπκέλσλ ζε 
νξηδόληηεο θπξίσο  δεμηόηεηεο, πξαθηηθή 
άζθεζε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ 
ηνκέα θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη 
ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο ησλ 

σθεινπκέλσλ θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο 
πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Άλεξγνη λένη 
έσο 29 εηώλ 

50.000 εθ ησλ 
νπνίσλ: 

 
12.000 άηνκα 

18  έσο 24 
εηώλ ζην 
πιαίζην ηεο 

Πξσηνβνπιίαο 
γηα ηελ 
Απαζρόιεζε 
ησλ Νέσλ (YEI) 
 
38.000 άηνκα 

25 έσο 29 εηώλ  

180.000.000 ΕΥΕ-ΕΚΤ Ινύιηνο 2014 Έρεη 
νινθιεξσζεί ν 
πξώηνο θύθινο 
πινπνίεζεο ηεο 

δξάζεο, 
αλακέλεηαη ε 

δεκνζίεπζε ηνπ 

Μεηξώνπ 21.000 
επηιαρόλησλ 

2. Επηηαγή 
δηαζύλδεζεο κε 
ηελ αγνξά 
εξγαζίαο 

αλέξγωλ 
απνθνίηωλ ΑΕΙ-
ΣΕΙ 

Αληηθείκελν ηεο Δξάζεο απνηειεί ε 
παξνρή ππεξεζηώλ ζπλερηδόκελεο 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε 
έκθαζε ζε ζέκαηα αλάπηπμεο νξηδόληησλ 

δεμηνηήησλ θαζώο θαη ζε ζέκαηα ηεο 
αγνξάο απαζρόιεζεο, ζύληαμε 
βηνγξαθηθνύ θαη ζε έλλνηεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 
«επηρεηξείλ» θαζώο θαη ζε δεμηόηεηεο 
Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Επηθνηλσλίαο (ΤΠΕ). Σην πιαίζην ηεο 

Δξάζεο ζα πινπνηεζεί κία νινθιεξσκέλε 

δέζκε παξεκβάζεσλ ε νπνία 
πεξηιακβάλεη : Πξόγξακκα ζεσξεηηθήο 
θαηάξηηζεο δηαθνζίσλ νθηώ (208) σξώλ  

 Πξαθηηθή άζθεζε ησλ σθεινπκέλσλ ζε 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ηεο 

Άλεξγνη λένη 
απόθνηηνη 
Παλεπηζηεκίσλ 
θαη Τ.Ε.Ι., 

ειηθίαο έσο 29 
εηώλ 

7.000  45.000.000 ΟΑΕΔ Δεθέκβξηνο 2014 Έρνπλ 
δεκνζηεπηεί ηα 
απνηειέζκαηα 
ζπγθξόηεζεο 

ηνπ Μεηξώνπ 
σθεινπκέλσλ, 

δελ έρεη 
αλαθνηλσζεί ην 

Μεηξών 
Παξόρσλ  



Ελέξγεηα Πεξηερόκελν 
Οκάδα 
ζηόρνο 

Πιήζνο 
ωθεινπκέλωλ 

Πξνϋπνιν-
γηζκόο (€) 

Φνξέαο 
Τινπνίεζεο 

Έλαξμε 
πινπνίεζεο 

Φάζε ζηελ 
νπνία 

βξίζθεηαη  

νηθνλνκίαο δηάξθεηαο 832 σξώλ.  
Σύλνιν σξώλ θαηάξηηζεο : 1.040  

3. Επηηαγή εηζόδνπ 
ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο γηα 

άλεξγνπο λένπο 

ζηνλ θιάδν ηνπ 
ηνπξηζκνύ 
ειηθίαο έωο 29 
εηώλ  

θνπόο ηεο δξάζεο είλαη ε επίηεπμε 
κηαο δνκεκέλεο πνξείαο εηζόδνπ ησλ 
άλεξγσλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε 

νπνία δπλεηηθά θαηαιήγεη ζηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζέζεηο απαζρόιεζεο 
ζε επηρεηξήζεηο πνπ εμππεξεηνύλ θαη 
εληζρύνπλ άκεζα ή έκκεζα ηνλ ηνπξηζκό 
θαη ην ηνπξηζηηθό πξντόλ ηεο ρώξαο. Τν 
πξόγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή 
θαηάξηηζε ζε ΚΕΚ θαη Πξαθηηθή άζθεζε 
ζε επηρεηξήζεηο πνπ εμππεξεηνύλ θαη 

εληζρύνπλ άκεζα ή έκκεζα ηνλ ηνπξηζκό 
θαη ην ηνπξηζηηθό πξντόλ ηεο ρώξαο.  

Άλεξγνη λένη 
έσο 29 εηώλ 

8.000  ΣΕΤΕ  Δελ έρεη γίλεη  Έρεη γίλεη έληαμε 
ηεο Πξάμεο ζην 
Επηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα 

Αλάπηπμε 
Αλζξώπηλνπ 
Δπλακηθνύ. 

Αλακέλεηαη ε 
έθδνζε ζρεηηθήο 
πξόζθιεζεο από 

ην ΙΝΣΕΤΕ  

4. Επηηαγή 

θαηάξηηζεο 
αλέξγωλ ζε 

ηνκείο 
νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο 
κε ππνρξεωηηθή 
εγγπεκέλε 
απαζρόιεζε 

 Η δξάζε αθνξά ζε πξόγξακκα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο αλέξγσλ 
ειηθίαο άλσ ησλ 29, θπξίσο ρακειώλ 

ηππηθώλ πξνζόλησλ ζε δεμηόηεηεο 
θιάδσλ αηρκήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
(ηερληθόο θιάδνο, θιάδνο Νέσλ 
Τερλνινγηώλ, δηαρείξηζε ζηεξεώλ θαη 
πγξώλ απνβιήησλ). Επηπιένλ, 
πξνβιέπεηαη πηζηνπνίεζε ησλ 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ πνπ ζα 

απνθηεζνύλ. 
Η δξάζε πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή 
θαηάξηηζε 100 σξώλ, πξαθηηθή άζθεζε 

ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα 300 
σξώλ  θαη ππνρξεσηηθή εγγπεκέλε 
απαζρόιεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 25% ησλ 
ζπκκεηερόλησλ γηα ηνπιάρηζηνλ 2 

ζπλερείο  κήλεο κεηά ην ηέινο ηνπ 

Άλεξγνη 29 -

64 εηώλ, θαηά 
πξνηεξαηόηεηα 

άλεξγνη κε 
ρακειά ηππηθά 

πξνζόληα. 

16.620 112.000.000 ΟΑΕΔ- 

ΕΥΕ/ΕΚΤ 

Σεπηέκβξηνο 

2014 

Έρεη δεκνζηεπηεί  

ην Μεηξών 
Παξόρσλ θαη 

έρεη αλαθνηλσζεί 
ε κνξηνδόηεζε 
ησλ ελδπλάκεη 
σθεινπκέλσλ. 
Αλακέλεηαη ε 

έθδνζε 
νξηζηηθώλ 

πηλάθσλ 
θαηάηαμεο ησλ 
σθεινπκέλσλ  



Ελέξγεηα Πεξηερόκελν 
Οκάδα 
ζηόρνο 

Πιήζνο 
ωθεινπκέλωλ 

Πξνϋπνιν-
γηζκόο (€) 

Φνξέαο 
Τινπνίεζεο 

Έλαξμε 
πινπνίεζεο 

Φάζε ζηελ 
νπνία 

βξίζθεηαη  

πξνγξάκκαηνο, κε ειάρηζηεο απνδνρέο 
είθνζη πέληε εκεξνκίζζηα αλά κήλα. 

5. Λεηηνπξγία 
Πεξηθεξεηαθώλ 

Μεραληζκώλ 
Τπνζηήξημεο ηεο 
αλάπηπμεο θαη 
πξνώζεζεο ηωλ 
Κνηλωληθώλ 
πλεηαηξηζηηθώλ 
Επηρεηξήζεωλ 

(Κνηλ..Επ.)  

Έξγν ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Υπνζηεξηθηηθώλ 
Μεραληζκώλ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο 

δεκηνπξγίαο, ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο 
Κνηλσληθώλ Επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθό 
επίπεδν, ε δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο 
Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη ε εδξαίσζή 
ηεο κέζσ κόληκσλ δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο 
θαη ηνπηθώλ ζπκθσληώλ. Οη Μεραληζκνί 
απηνί ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηνπηθνύο 

θαη πεξηθεξεηαθνύο παξάγνληεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθπξνζώπσλ ηεο 
θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, νη νπνίνη ζα 
ζπλελώζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα 

πινπνηήζνπλ δξάζεηο αλάπηπμεο ηεο 
Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο επξείαο θιίκαθαο: 

ζπκβνπιεπηηθή, επηκόξθσζε, ππεξεζίεο 
επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο, δηθηύσζε 
Κνηλσληθώλ Επηρεηξήζεσλ, δεκνζηόηεηα 
θαη δηάρπζε ηεο ηδέαο ηεο Κνηλσληθήο 
Οηθνλνκίαο, κε ηελ αξσγή ησλ 
θαηάιιεισλ δηαθξαηηθώλ εηαίξσλ.  

Άλεξγνη όισλ 
ησλ ειηθηώλ 

θαη ηδηαίηεξα 
ησλ επάισησλ 
θαη εππαζώλ 

νκάδσλ 
πιεζπζκνύ 

Ειάρηζηνο 
αξηζκόο 

σθεινπκέλσλ 
6.500 άηνκα 

19.500.000 Εηδηθή 
Υπεξεζία γηα 

ηελ 
Κνηλσληθή 
Έληαμε θαη 

ηελ 
Κνηλσληθή 
Οηθνλνκία 
(ΕΥΚΕΚΟ) 

Σεπηέκβξηνο 
2014 

Έρνπλ 
ππνβιεζεί 

πξνηάζεηο νη 
νπνίεο 

βξίζθνληαη ζην 
ζηάδην ηεο 
ηερληθήο 

αμηνιόγεζεο  

6. Καηάξηηζε, 
πηζηνπνίεζε θαη 
ζπκβνπιεπηηθή 
κε ζηόρν ηελ 

ελδπλάκωζε ηωλ 
δεμηνηήηωλ 
άλεξγωλ λέωλ 

18-24 εηώλ ζε 
εηδηθόηεηεο 

Αθνξνύλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 
δεμηνηήησλ ησλ λέσλ, θπξίσο ζε 
εηδηθόηεηεο ηνκέσλ αηρκήο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο ηα νπνία ζα θαηαιήγνπλ ζε 

πηζηνπνίεζε βάζε πξνηύπσλ ή ζα 
πινπνηεζνύλ ζηε βάζε ησλ εγθεθξηκέλσλ 
επαγγεικαηηθώλ πεξηγξακκάησλ. Θα 

πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη 
πξαθηηθή άζθεζε. 

Νένη 18 έσο 
24 εηώλ 

15.000 40.000.000 ΕΥΕ-ΕΚΤ/ 
Κνηλσληθνί 

Εηαίξνη  

Δελ έρεη γίλεη  Έρεη γίλεη έληαμε 
ηνπ έξγνπ ζην 
Επηρεηξεζηαθό 
Πξόγξακκα 

Αλάπηπμε 
Αλζξώπηλνπ 
Δπλακηθνύ, 

εθθξεκεί ε 
δεκνζίεπζε 



Ελέξγεηα Πεξηερόκελν 
Οκάδα 
ζηόρνο 

Πιήζνο 
ωθεινπκέλωλ 

Πξνϋπνιν-
γηζκόο (€) 

Φνξέαο 
Τινπνίεζεο 

Έλαξμε 
πινπνίεζεο 

Φάζε ζηελ 
νπνία 

βξίζθεηαη  

ηνκέωλ αηρκήο  πξνζθιήζεσλ 
από ηνπο 

Δηθαηνύρνπο  

7. Πξνγξάκκαηα 

Οινθιεξωκέλεο 
Παξέκβαζεο  

Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη 

νινθιεξσκέλε δέζκε ελεξγεηώλ, κε 
παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη 
ζηε ζπλέρεηα πξνώζεζε ηνπ αλέξγνπ, 
είηε ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, είηε ζε 

πξνγξάκκαηα απαζρόιεζεο, είηε ζε 
πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο.  
 

Νένη 15 έσο 

24 εηώλ θαη 
εππαζείο 

νκάδεο 15-24 
εηώλ 

8.000 45.000.000 ΟΑΕΔ Δελ έρεη γίλεη Δελ έρεη 

μεθηλήζεη 

8. Απόθηεζε 

εξγαζηαθήο 
εκπεηξίαο ηωλ 

απνθνίηωλ ΙΕΚ, 
ΕΠΑ θαη ΕΠΑΛ 

Τν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη 

νινθιεξσκέλε δέζκε ελεξγεηώλ, κε 
παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα απόθηεζε επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο ζε επηρεηξήζεηο. 

Άλεξγνη λένη 

έσο 29 εηώλ 

7.000 38.700.000 Κνηλσληθνί 

Εηαίξνη 

Δελ έρεη γίλεη Δελ έρεη 

μεθηλήζεη 

9. Έληαμε λέωλ 18-
28 εηώλ ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο 
θαη 
βειηηζηνπνίεζε 
ηεο ζύλδεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο µε 
ηελ ηνπηθή αγνξά 
εξγαζίαο 

Σρεδηαζκόο, εηζαγσγή θαη εθαξκνγή 
µκεηαξξπζκίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ 
λα απμεζεί ε απαζρνιεζηκόηεηα, λα 
βειηησζεί ε ζπλάθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο 
θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο / 

θαηάξηηζεο πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη 

λα πξνζαξκνζηνύλ νη δεμηόηεηεο ηνπ 
εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζε µία 
θαηλνηόκν αληίιεςε θαη ζε µία νηθνλνκία 
βαζηζκέλε ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο. 

Νένη 18 έσο 
28 εηώλ 

 25.000.000 ΑΕΙ/θνξείο 
πνπ 
επνπηεύνληαη 
από ΥΠΑΙΘ ή 
ΝΠΔΔ 

Φεβξνπάξηνο 
2015 

Δελ έρεη 
μεθηλήζεη 

 


