
 
 

 

 

ΔΡΑΣΗ:«Επιταγή ∆ιασύνδεσης µε την αγορά εργασίας 

ανέργων αποφοίτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.» 

 

 Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΠΡΙΣΜΑ , με κωδικό πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ: 2000153, στα πλαίσια 

της υλοποίησης  της ∆ράσης µε τίτλο «Επιταγή ∆ιασύνδεσης µε την αγορά εργασίας 

ανέργων αποφοίτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.»  ,η οποία ∆ράση χρηµατοδοτείται 

από το ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» µε πόρους της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο),σχημάτισε τμήματα κατάρτισης 

Αποφοίτων Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ. 

 Αντικείµενο της ∆ράσης αποτελεί η παροχή σε 11.018 άνεργους, αποφοίτους 

Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών υπηρεσιών συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης .Στο πλαίσιο της ∆ράσης που υλοποιείται με τη 

συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  παρέχεται µία 

ολοκληρωµένη δέσµη παρεµβάσεων η οποία περιλαµβάνει :  

• Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ωρών. 

 Η θεωρητική κατάρτιση περιελάμβανε μεταξύ άλλων θέµατα ανάπτυξης οριζόντιων 

δεξιοτήτων καθώς και θέµατα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και 

σε έννοιες που σχετίζονται µε το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε 

δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

Σκοπός της ∆ράσης είναι η ενίσχυση των ωφελούµενων µέσω συνδυασµένων 

δράσεων θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, Πιο συγκεκριμένα, η 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ανέργων, καθώς και η εμβάθυνση σε γνώσεις 

που αφορούν την λειτουργία μιας επιχείρησης, τους κανόνες του Εργατικού Δικαίου 

που την διέπουν και την καινοτομία που μπορεί να εφαρμόσει μία επιχείρηση στην 

πράξη. 

 Επιπροσθέτως στην εκπαιδευτική ενότητα που αφορούσε την επικοινωνία 

σχεδιάστηκαν από τους Υπευθύνους μας ειδικά θεματικά μαθήματα που 

αφορούσαν ενδεικτικά την παιδαγωγική κατάρτιση, την κοινωνική διαντίδραση, την 

διαδραστικότητα και την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο μάθημα. 



 
 

 

 

• Πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της 

οικονοµίας διάρκειας 480 ωρών. (Σύνολο ωρών κατάρτισης: 600). 

 Η πρακτική άσκηση των Ωφελουμένων Επιλεγέντων του προγράμματος ξεκίνησε 

άμεσα μετά τη λήξη της θεωρητικής τους κατάρτισης και θα ολοκληρωθεί αισίως με 

την συμπλήρωση των 480 ωρών. 

 Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, από το 

Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΠΡΙΣΜΑ, παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν α) στη διάγνωση και 

κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων 

µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, β) στην τοποθέτηση, 

παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόµενου από τον πάροχο κατάρτισης στην 

επιχείρηση πρακτικής άσκησης µέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες 

υπηρεσίες για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας. 

 Η ∆ράση πραγµατοποιείται στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης της χώρας και θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2015.  

 Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ράσης ανέρχεται στο ποσό των 45.000.000 

ευρώ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης. Συνολικά αναµένεται να ωφεληθούν 11.018 

άνεργοι, απόφοιτοι Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. 

 Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση της υλοποίησης της ∆ράσης 

γίνεται από τον Ο.Α.Ε.∆. σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους της 

Πρόσκλησης.  
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