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Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης “Κατάρτιση, 
πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18 -
24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, η οποία 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και είναι 
υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  
 
Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των 
επαγγελματικών προσόντων 3.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 
18 έως 24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν/ 
επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον δυναμικό κλάδο ΤΠΕ.  
 
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες 
πρακτική άσκηση). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις: 
Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών 
Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών 
Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών 
Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών. 
 
Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στις ειδικότητες που περιγράφονται παρακάτω, και είναι: 

 Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician) 
 Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist) 
 Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist) 
 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer) 
 Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist). 

 
Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι οποίες 
σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων 
της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης. 
 
Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων θα είναι και αυτές που θα 
καλύψουν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου, αφού πρώτα 
δηλώσουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες: 

 Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση διατίθεται να 
απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης 

 Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την Περιφέρεια 
Δραστηριοποίησης. 

 
Οι εταιρίες θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ομαδοποίησή τους καθώς 
και την επιμέρους ομαδοποίηση των ειδικοτήτων που ζητούνται. 
Οι επιχειρήσεις, για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση 
του προσωπικού τους, από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης και για όσο 
διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.  
 
Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η 
επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, 
ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης.  
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Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά 
ασκούμενων. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι 
περιπτώσεις:  

 Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε 
εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση 
της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος 
(άρθρο 5 του Ν. 2112/1920). 

 Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα 
με το άρθρο 672 Α.Κ. 

 Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος. 

 
Ο αριθμός των ωφελουμένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική 
άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης 
(αφορά το υποκατάστημα) και είναι κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με τον πίνακα. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1 - 5 Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων 
6 - 10 Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων 

11 - 50 Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων 
51 - 70 Έως 35 Άτομα 
71 - 250 Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων 

251 - 418 Έως 125 Άτομα 
> 418 Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  556 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ  225 

ΑΤΤΙΚΗ  775 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  160 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  102 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  300 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  150 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  75 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   75 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ  240 

ΗΠΕΙΡΟΣ  120 

ΚΡΗΤΗ  172 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  50 

ΣΥΝΟΛΟ  3.000 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής των ωφελουμένων αρχίζει από 
16/2/2016 και λήγει την 31/3/2016 και ώρα 23:59:59. 


