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 Έναρξη προγραµµάτων κατάρτισης µε επιχορήγηση (training voucher) 
ανέργων τεχνιτών και ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών στον παραγωγικό 
τοµέα Β’ της οικονοµίας (ορυχεία, µεταλλεία, λατοµεία, άντληση 
πετρελαίου & φυσικού αερίου) µε υποχρεωτική απασχόληση  

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 

Στις 12 ∆εκεµβρίου 2012 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στη 
δράση µε τίτλο: «Κατάρτιση µε επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων 
στον παραγωγικό τοµέα Β’ της οικονοµίας µε υποχρεωτική απασχόληση», η 
οποία θα ολοκληρωθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2013. Η δράση χρηµατοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 2007 - 2013», µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]. 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων στους οποίους αυτή 
απευθύνεται, µέσω της αναβάθµισης των γνώσεων και των εργασιακών τους 
δεξιοτήτων, της βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης και του βιοτικού τους 
επιπέδου, καθώς και η µείωση της ανεργίας. 

Αντικείµενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής 
κατάρτισης στον παραγωγικό τοµέα Β’ της οικονοµίας (ορυχεία, 
µεταλλεία, λατοµεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου), µε τη 
µέθοδο των επιταγών κατάρτισης (training voucher), κατά την έννοια του 
άρθρου 2 της µε αρ. 1.5188/οικ. 3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) 
ΚΥΑ για το ΕΣ∆ΕΚ, µε υποχρεωτική απασχόληση. 

Τα προγράµµατα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης 
αυτής: 

i. Απευθύνονται σε 4.404 ανέργους τεχνίτες του παραγωγικού τοµέα Β’ 
της οικονοµίας εγγεγραµµένους στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ∆, καθώς 
και σε 496 διπλωµατούχους µηχανικούς (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ) µέλη του 
ΤΕΕ, οι οποίοι θα εγγραφούν στο «Μητρώο Ωφελουµένων», που θα 
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συγκροτήσει το ΤΕΕ και οργανώνονται από ΚΕΚ πιστοποιηµένα από το 
ΕΚΕΠΙΣ.  

ii. Αφορούν σε 10 θεµατικά αντικείµενα διάρκειας 400 ωρών το καθένα 
και περιλαµβάνουν θεωρητικό µέρος και πρακτική άσκηση σε 
επιχειρήσεις/φορείς που θα επιλέξουν τα ΚΕΚ και θα συµβληθούν µε 
αυτές. 

iii. Πραγµατοποιούνται στις 11 ∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας που 
εντάσσονται στις Περιφέρειες Σύγκλισης και Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου (όλες, πλην Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. Η ∆ιοικητική 
Περιφέρεια Αττικής εντάσσεται στο πρόγραµµα). 

iv. Οδηγούν το 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε πρόσληψη και 
υποχρεωτική απασχόληση στις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης 
και σε θέσεις εργασίας σχετικές µε το αντικείµενο κατάρτισης. Η 
υποχρεωτική απασχόληση είναι πλήρης και συνεχής για 100 τουλάχιστον 
ηµεροµίσθια, διάρκειας όχι µικρότερης από 4 µήνες. 

∆ιαδικασία της κατάρτισης µε επιχορήγηση (Training Voucher) 

Κάθε ενδιαφερόµενος που επιθυµεί να συµµετάσχει στη δράση, πρέπει να 
συµπληρώσει και να υποβάλει «Αίτηση Συµµετοχής» ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα http://voucher.gov.gr και να καταθέσει τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά στο ΤΕΕ έως 4/2. Στη συνέχεια θα γίνει η επιλογή των 
ωφελούµενων µε βάση τα κριτήρια επιλογής – µοριοδότηση. το ΤΕΕ θα 
δηµοσιεύσει µετά Το Μητρώο Ωφελούµενων. 

Όσοι θα είναι στο Μητρώο Ωφελούµενων θα πρέπει να παραλάβουν την 
επιταγή κατάρτισης από το ΤΕΕ. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν το 
πρόγραµµα κατάρτισης που επιθυµούν και να συνάψουν σύµβαση µε το 
ΚΕΚ που το υλοποιεί. Αφού παρακολουθήσουν µε επιτυχία το πρόγραµµα 
κατάρτισης επιλογής τους θα λάβουν το εκπαιδευτικό επίδοµα (2.000€) 

Από τις 22 Οκτωβρίου 2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης στο Τ.Ε.Ε. 
λειτουργεί Γραφείο Υποδοχής για την εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων 
(τηλ. 210 3291222 και ώρες 09.00-17.00). 
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Αντίστοιχο Γραφείο Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης για το Πρόγραµµα 
λειτουργεί στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., τηλ. 2118001644, ώρες 10.00-18.00, 
υπεύθυνος κ. Άγγελος Γιουβάνογλου. 

∆ηλώστε το e-mail σας για να έχετε άµεση επαφή:email: 
gram.iekemtee@gmail.com 

Στην ιστοσελίδα του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.  υπάρχει όλη η σχετική µε το 
Πρόγραµµα πληροφόρηση. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ενηµέρωσης των 
ενδιαφεροµένων µε e-mail για οτιδήποτε σχετικό προκύπτει, για όσους 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο e-mail: gram.iekemtee@gmail.com 
 


