
Νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ για 16000 νέες θέσεις 

εργασίας 

 

 

 

Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με ονομασία «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» ενέκρινε 

το υπουργείο Εργασίας και αντικείμενο της εν λόγω δράσης αποτελεί η παροχή 

σε 16.000 άνεργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, 

υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που 

αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με 

το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

 

  

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν: 

θεωρητική κατάρτιση 

πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της 

οικονομίας 

πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο 

του προγράμματος καθώς και 

εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

 

Μάλιστα, σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά 

τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, 

πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της 

διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 



 

Αναλυτικότερα: 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΕΙΚΤΕΣ 

 

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες 

θεματικές προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονομική δραστηριότητα 

ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 

Ειδικοί Στόχοι 

 

(i) Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης. 

 

(ii) Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές 

κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την 

αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως 15/07/2014. 

 

Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται 

συνολικά το ποσό των 112.000.000 €. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 



(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http :// 

www . epanad . gov . gr . 

 

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην 

παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΥΔ (Κοραή 4, 105 64, Αθήνα) και 

βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http :// www . epanad . gov 

. gr . 

 

Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ 

απορρίπτονται. 

 

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου τύπου Γ. 

 

(iv) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται ότι η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη 

απαλλάσσεται του ΦΠΑ 

 

(v) Απόφαση του Δ.Σ. του δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης 

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στην Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη διεύθυνση 

Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, τις ώρες 9.00 – 14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι 

προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με 

ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 



Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύμφωνα με τις 

ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4, η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων 

στο Ε.Π., ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

 

Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης. 

 

Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης κριτήρια τα οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα 

πρόσκληση. 

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση. 

 

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την 

ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ. Η ειδικότερη μεθοδολογία για την 

αξιολόγηση των προτάσεων επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Η ΕΥΔ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά 

αξιολογημένων προτάσεων. 

 

Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την 

ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π., όπως αναφέρονται στο «Σύμφωνο Αποδοχής 

των όρων της απόφασης ένταξης πράξης και υποχρεώσεων Δικαιούχων», που η 

πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το 

σύμφωνο αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης της 

πράξης. 

 

Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου 



αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα 

πρόσκληση και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http :// 

www . epanad . gov . gr . 

 

Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ του τίτλου των πράξεων που 

εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της 

δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται. 

 

 

 

 

 


