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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 

Ο Σύιινγνο Γνλέσλ Κεδεκόλσλ & Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο,  σο 

κέινο ηεο Εζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΕΣΑκεΑ) θαη ηεο 

Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Σσκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Αηόκσλ 

(ΠΟΣΓΚΑκεΑ) κε Αλαπεξία, ζαο ελεκεξώλεη όηη ε ΕΣΑκεΑ είλαη δηθαηνύρνο ηεο 

Πξάμεο «Εηδηθέο Δξάζεηο Έληαμεο ζηελ Απαζρόιεζε γηα Νένπο/Νέεο κε Αλαπεξία» 

ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πινπνηνύληαη Επηδνηνύκελα Πξνγξάκκαηα Σπλερηδόκελεο 

Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο  αλέξγσλ κε αλαπεξία ή ρξόληα πάζεζε ειηθίαο 18-29 

εηώλ. 

 

Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηα Πξνγξάκκαηα είλαη νη εμήο: 

 Νένη/εο κε αλαπεξία ή ρξόληα πάζεζε, άλεξγνη 18-29 εηώλ 

 Απόθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή απόθνηηνη 

Εξγαζηεξίσλ Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ή ΙΕΚ θαη 

εγγεγξακκέλνη ζηε ΔΥΠΑ(Τ.ΟΑΕΔ). 

 Να έρνπλ ελεξγή θάξηα Αλεξγίαο κέρξη ηηο 31/10/2022 

 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί ηκήκα Καηάξηηζεο ζηε Κέξθπξα θαινύκε ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ειηθίαο 18-29 εηώλ, πνπ έρνπλ ηηο παξαπάλω πξνϋπνζέζεηο θαη 

επηζπκνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηα Δπηδνηνύκελα Πξνγξάκκαηα 

Καηάξηηζεο, λα θάλνπλ θιηθ ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

https://training.esamea.gr/p/m/el-GR. 

 

Τα Πξνγξάκκαηα ζα πινπνηεζνύλ ζε όιε ηε ρώξα θαη ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο, πξαθηηθήο άζθεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ζε 3.000 αλέξγνπο/εο απόθνηηνπο/εο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή 

Εξγαζηεξίσλ Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, 18 

- 29 εηώλ, κε αλαπεξία ή ρξόληα πάζεζε, νη νπνίνη/εο βξίζθνληαη εθηόο 

απαζρόιεζεο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΝΕΕTs). 

 

 

 

https://training.esamea.gr/p/m/el-GR


 

 

Ση πξνζθέξνπλ ηα Πξνγξάκκαηα: 

 Πηζηνπνίεζε ζηηο δεμηόηεηεο ππνινγηζηώλ (ΤΠΕ) θαη ζηα εμεηδηθεπκέλα 

Πξνγξάκκαηα Εκπόξην θαη Εμσζηξέθεηα ή Υπάιιεινο Γξαθείνπ / Δηνηθεηηθήο 

Υπνζηήξημεο. 

 Η πηζηνπνίεζε ζηνπο ππνινγηζηέο δηελεξγείηαη από δηαπηζηεπκέλν θνξέα από ην 

Εζληθό Σύζηεκα Δηαπίζηεπζεο (ΕΣΥΔ) ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ISO/IEC 17024 

θαη ηζρύεη γηα ην ΑΔΠ.  

 Εθπαηδεπηηθό επίδνκα ύςνπο πέληε επξώ (5,00 €) κηθηά αλά ώξα ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη πέληε επξώ (5,00 €) κηθηά  αλά ώξα πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε έληαμε νπνηνπδήπνηε αηόκνπ κε αλαπεξία θαη αηόκνπ κε 

ρξόληα πάζεζε ζηα Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο δελ νδεγεί ζηε 

δηαθνπή  ηωλ παξνρώλ πνπ ιακβάλνπλ ιόγω ηεο αλαπεξίαο, όπσο γηα παξάδεηγκα 

είλαη ην επίδνκα πξόλνηαο ή ηα επηδόκαηα επαλέληαμεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο 

κνξθήο λνζήιην ή παξνρή. Αληίζεηα κάιηζηα ζα ζπλερίζνπλ λα εηζπξάηηνπλ απηέο 

ηηο παξνρέο ηαπηόρξνλα θαη αζξνηζηηθά κε ηελ απνδεκίσζε από ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε.  

 

Τα πξνγξάκκαηα ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πεξηιακβάλνπλ επίζεο 

Αηνκηθή θαη Οκαδηθή πκβνπιεπηηθή.  

 

Τν ππνρξεσηηθό νξηδόληην πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζηνπο ππνινγηζηέο (ΣΠΔ) ζα 

έρεη δηάξθεηα 150 σξώλ θαη θαζέλα από ηα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

«Δκπόξην θαη Δμωζηξέθεηα», «Τπάιιεινο Γξαθείνπ / Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο» ζα έρεη δηάξθεηα 150 σξώλ.  

 

Πξαθηηθή άζθεζε 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ/ηεο σθεινύκελνπ/εο ζα γίλεη ζε ζπλαθή ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο 

ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ή θαη ηνπ επξύηεξνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα (π.ρ. ζε θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο). Η πξαθηηθή άζθεζε ζα 

έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 200 ώξεο.  

 

Εθίζηαηαη ε πξνζνρή ησλ ελδηαθεξόκελσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε όισλ ησλ 

απαηηνύκελσλ πεδίσλ ηεο Αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Επηζεκαίλεηαη όηη εξγαζηαθνί 

ζύκβνπινη ζα ππνζηεξίμνπλ θαη ζα θαζνδεγήζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο σθεινύκελνπο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα έληαμε 

ζηα Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο.  

 

Πξνζεζκία Τπνβνιήο Αηηήζεωλ θαη Γηθαηνινγεηηθώλ Ωθεινύκελωλ  

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ αξρίδεη ζηηο 05/07/2022 θαη ιήγεη ζηηο 31/10/2022 θαη ώξα 23:59:59.  

 

 



 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή βνήζεηα ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ηωλ 

ειεθηξνληθώλ αηηήζεωλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα: 

1. ζηέιλνπλ e-mail στο katartisi.neets@esaea.gr θαη λα επηθνηλσλνύλ στο ηειέθσλν 

210 9949837 (ώξεο επηθνηλσλίαο 08:00 – 16:00) 
2. επηζθέπηνληαη ην γξαθείν ηνπ Σπιιόγνπ θαζεκεξηλά από ηηο 10:00-13:00 κ.κ. 

ή λα επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά στο ηειέθσλν 6945106118. 

3. επηθνηλσλνύλ κε ηελ αξκόδηα εξγαζηαθή ζύκβνπιν θπξία Μαπξνζαλάζε 

Μαξία στο ηει. 6997083480.  

 

 

                                                      Γηα ην Δ.Σ. 
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