
‘ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ’ 

Η δράση αφορά 23.000 ωφελούμενους και περιλαμβάνει: 

• Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε ειδικότητα κλάδου αιχμής  

• Συμβουλευτική για την επιλογή από τους ανέργους του προγράμματος κατάρτισης που 
θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την εργασιακή εμπειρία 
τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  και  ενδιαφέροντά τους. 

• Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων ανά ειδικότητα, που θα βασίζεται στο 
πρόγραμμα κατάρτισης που επέλεξαν 

• Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 500 
ωρών  

• Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 € 

• Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος  

Δικαίωμα Συμμετοχής : 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν το έτος 1952 έως και το 1987, είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, 
δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Κριτήρια επιλογής : 

Οι δικαιούχου θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των 
παρακάτω κριτηρίων : 

• Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2015  

• Ο χρόνος ανεργίας 

• Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο 

 

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει τέλη Σεπτεμβρίου. 

Το πρόγραμμα αφορά  8 κλάδους:  Εμπόριο, Τουρισμός, Logistics, Τεχνικά επαγγέλματα, 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Διαχείριση περιβάλλοντος, Τρόφιμα –ποτά, 
Ενέργεια  και  44 ειδικότητες.  

Ειδικότητες Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων 

Εμπόριο 

Πωλητής λιανικής 
Εξωτερικός πωλητής 
Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου 
Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου 

Τουρισμός 

Οροφοκόμος 
Λινοθηκάριος 
Σερβιτόρος 
Υπάλληλος υποδοχής/ εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου 
Υπάλληλος κρατήσεων ξενοδοχείου 
Υπάλληλος τουριστικού γραφείου 
Επαγγελματίας καθαριστής/ – στρια 

Logistics Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης 



Στέλεχος εταιρίας διαμεταφορών/ διαλογέας 
Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας 

Τεχνικά 
επαγγέλματα 
 

Τεχνικός συγκολλήσεων & κοπής μετάλλων 
Τεχνίτης ελασματουργός 
Τεχνίτης σωληνουργός 
Τεχνίτης εργαλειομηχανών 
Τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων 
Αυτοματισμού & αυτόματου ελέγχου 
Τεχνίτης καθαρισμού μετάλλων (αμμοβολιστής- υδροβολιστής) 
Τεχνίτης ξυλουργός 
Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων 
Τεχνικός μόνωσης- μονωτής 
Τεχνίτης τοποθέτησης ικριωμάτων 
Χειριστής μηχανημάτων έργου 
Τεχνίτης ελαιοχρωματισμών 
Τεχνίτης υδραυλικός 
Τεχνίτες καλουπιών και έγχυσης σκυροδέματος 
Τεχνίτες τοποθέτησης σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος 
Τεχνίτης τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων 
Τεχνίτης τοιχοποιίας 
Τεχνίτης επιχρισμάτων 
Τεχνίτης δόμησης 

ΤΠΕ 

Τεχνικός δικτύου Η/Υ 
Τεχνικός λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ 
Χειριστής εφαρμογών Η/Υ 
Τεχνικός εφαρμογών πολυμέσων 
Σχεδιαστής ιστοσελίδων 
Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων 
Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής 

Διαχείριση 
περιβάλλοντος 

Τεχνικός λειτουργίας και ελαφριάς συντήρησης συστημάτων 
επεξεργασίας λυμάτων – βιολογικών καθαρισμών 
Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – 
απορριμμάτων 
Τεχνικός λειτουργίας και συντήρησης χώρων υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων (χυτά) 

Τρόφιμα –ποτά Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών 
Στέλεχος διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων 

Ενέργεια Τεχνίτης αερίων καυσίμων 
 Ενεργειακός ελεγκτής 
 

 Τα κριτήρια μοριοδότησης θα είναι: 

• Οι μήνες ανεργίας 
• Οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα 
• Η εργασιακή εμπειρία στους επιλέξιμους κλάδους . 

 

 

 



 

  Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη υποβολή της αίτησης 

1. Κάρτα ανεργίας 
2. Εκκαθαριστικό 2015 
3. Εργασιακή εμπειρία 
4. Τίτλοι Σπουδών 
5. Αντίγραφο ταυτότητας 
6. ΑΜΚΑ/ ΑΜΙΚΑ 
7. IBAN λογαριασμού τραπέζης 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1 
 

Διάρκεια συνεχόμενης 
Ανεργίας 

(Μέγιστος βαθμός: 40 
μόρια) 

 
Σημ. Για την μοριοδότηση της 
ανεργίας  θα  υπολογισθεί  ως 
καταληκτική  ημερομηνία  του 
διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

Συνεχόμενη Ανεργία 
 
 

1 Μόριο ανά πλήρη 
μήνα 

 

2 
 

ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2015 
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια) 

α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ          
β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ        30 

α) Ατομικό 3.501 -5.000 ευρώ        
β) Οικογενειακό 7.001 -10.000 ευρώ      25 

α) Ατομικό 5.001 –  8.000 ευρώ        
β) Οικογενειακό 10.001 - 16.000 ευρώ     20 

α) Ατομικό  8.001 - 12.000 ευρώ        
β) Οικογενειακό 16.001 - 26.000 ευρώ     10 

α) Ατομικό από 12.001 ευρώ και άνω      
β) Οικογενειακό από 26.001 ευρώ και άνω  0 

3 Προηγούμενη επαγγελματική 
εμπειρία, (πλήρους 

απασχόλησης, ανεξαρτήτως 
κλάδου και ειδικότητας) κατά 

τα τελευταία 10 έτη 
(Μέγιστος βαθμός: 25 μόρια) 

Έως 1 έτος                       5 μόρια 

Άνω του 1 έτους – 5 έτη           15 μόρια 

Άνω των 5 ετών                25 μόρια 

4 Αναπηρία (σε ποσοστό 50% 
και άνω και με ικανότητα για 

εργασία) 
(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια) 

 5 μόρια 

5 Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων 
Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων 
ή/και ενηλίκων) 67% και άνω 
(Μέγιστος βαθμός: 5 μόρια) 

 

5 μόρια 
 

(ανεξαρτήτως 
συνολικού αριθμού) 

 


