
 

 

 

ΔΙΓΙΚΔ ΓΡΑΔΙ EΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΓΙΑ  

ΝΔΟΤ/ΝΔΔ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Αθήνα:  30.11.2022 

Απ. Ππωη.:  1748 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  
ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ                                   

Με ηην Νο 25/2.11.2022 Απόθαζη ηηρ Δκηελεζηικήρ Γπαμμαηείαρ ηηρ ΔΑμεΑ 
παπαηείνεηαι ο σπόνορ ςποβολήρ ηων ηλεκηπονικών αιηήζεων και 

δικαιολογηηικών ηων ενδιαθεπομένων έωρ ηο άββαηο 31 Γεκεμβπίος 2022 και 
ώπα 23:59:59 ζηο πλαίζιο ηηρ με απ. ππωη.: 980/05.07.2022 Ππόζκληζηρ 

Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ για ηην επιλογή ωθελούμενων για ηα επιδοηούμενα 
ππογπάμμαηα επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ [ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος 

Τποέπγος 1 «Τλοποίηζη δπάζεων ζςμβοςλεςηικήρ, καηάπηιζηρ και 
πιζηοποίηζηρ» ηηρ Ππάξηρ «Διδικέρ Γπάζειρ Ένηαξηρ ζηην Απαζσόληζη για 

Νέοςρ/Νέερ με Αναπηπία» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5073491»].  

Δπιδοηούμενα ππογπάμμαηα επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ ηηρ ΔΑμεΑ για νέοςρ-
ερ 18-29 άνεπγοςρ-ερ με αναπηπία ή σπόνια πάθηζη - Γήλωζε ζςμμεηοσή ζήμεπα 

Είζαι νέορ - νέα με αναπηπία ή σπόνια πάθηζη, άνεπγορ- άνεπγη 18-29 εηών; Είζαι ηαςηόσπονα απόθοιηορ/η 

δεςηεποβάθμιαρ ή ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή απόθοιηορ/η Επγαζηηπίων Επαγγελμαηικήρ Εκπαίδεςζηρ και 

Καηάπηιζηρ ή ΙΕΚ και εγγεγπαμμένορ/η ζηη ΔΥΠΑ (η. ΟΑΕΔ); Σηο ππόγπαμμα ηηρ ΕΣΑμεΑ θα αποκηήζειρ 

πιζηοποίηζη ζε ςπολογιζηέρ (καηάλληλο για ΑΣΕΠ), πιζηοποίηζη ζε ειδικόηηηερ εμποπίος ή διοικηηικήρ 

ςποζηήπιξηρ, θα επιδοηηθείρ μέσπι 2.500 εςπώ και δεν θα σάζειρ ηο επίδομά ζος! 

Η Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία ζε θαιεί λα δειώζεηο ζπκκεηνρή  ζηα επηδνηνύκελα Πξνγξάκκαηα  

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε έλα θιηθ ζην  

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 

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


 

 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή Δξγαζηεξίσλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ή ΙΔΚ ή ΑΔΙ ή ΑΤΔΙ, 18 

- 29 εηώλ, κε αλαπεξία ή ρξόληα πάζεζε, νη νπνίνη/εο βξίζθνληαη εθηόο απαζρόιεζεο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

(ΝΔΔTs). 

Σι πποζθέποςν ηα Ππογπάμμαηα: 

 Πιζηοποίηζη ζηιρ δεξιόηηηερ ςπολογιζηών (ΤΠΔ) θαη ζηα εξειδικεςμένα Ππογπάμμαηα Δμπόπιο και 

Δξωζηπέθεια ή Τπάλληλορ Γπαθείος / Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ. 

 Η πηζηνπνίεζε ζηνπο ππνινγηζηέο δηελεξγείηαη από δηαπηζηεπκέλν θνξέα ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο 

Γηαπίζηεπζεο (ΔΣΥΓ) ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ISO/IEC 17024 θαη ιζσύει για ηιρ πποκηπύξειρ και ηοςρ 

διαγωνιζμούρ ηος ΑΔΠ.  

 Δθπαηδεπηηθό επίδνκα ύςνπο πέληε επξώ (5,00 €) κηθηά αλά ώξα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη πέληε επξώ (5,00 

€) κηθηά αλά ώξα πξαθηηθήο άζθεζεο, ζςνολικά δηλαδή μέσπι 2.500 εςπώ.  

 Η ένηαξη οποιοςδήποηε αηόμος με αναπηπία και αηόμος με σπόνια πάθηζη ζηα Ππογπάμμαηα 

επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ ΓΔΝ οδηγεί ζηη διακοπή  ηων παποσών πος λαμβάνοςν λόγω ηηρ 

αναπηπίαρ, όπσο είλαη ην επίδνκα πξόλνηαο ή ηα επηδόκαηα επαλέληαμεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο 

λνζήιην ή παξνρή.  

 Τα πξνγξάκκαηα ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πεξηιακβάλνπλ επίζεο Αηομική και Ομαδική 

ςμβοςλεςηική.  

 Τν νξηδόληην πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζηνπο ππνινγηζηέο (ΤΠΔ) ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθό, ζα έρεη δηάξθεηα 

150 ώξεο. Κάζε έλα από ηα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα έρεη δηάξθεηα 150 ώξεο.  

Ππακηική άζκηζη 

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) 

θαη ζα έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 200 ώξεο. 

Πποζοσή ζηη ζςμπλήπωζη ηηρ Αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ 

Δξγαζηαθνί ζύκβνπινη ζα ππνζηεξίμνπλ θαη ζα θαζνδεγήζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο σθεινύκελνπο πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα έληαμε ζηα Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. 

Πποθεζμία Τποβολήρ Αιηήζεων και Γικαιολογηηικών Ωθελούμενων 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ μεθίλεζε ζηηο 

05/07/2022 και λήγει ζηιρ 31/12/2022 και ώπα 23:59:59.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θείκελν θαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο δείηε ηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν θαη κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην email katartisi.neets@esaea.gr 

θαη ζην ηειέθσλν 210 9949837 (ώξεο επηθνηλσλίαο 08:00 - 16:00). 

ΓΔΙΣΔ ΔΓΩ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΜΔ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ  

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: esamea.gr θαη espa.gr  ●  E-mail επικοινωνίαρ: katartisi.neets@esaea.gr 

mailto:katartisi.neets@esaea.gr
https://www.esamea.gr/projects-tenders/calls/5766-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-epilogi-ofeloymenon-sto-plaisio-ylopoiisis-toy-ypoergoy-1-ylopoiisi-draseon-symboyleytikis-katartisis-kai-pistopoiisis-tis-praxis-eidikes-draseis-entaxis-stin-apasxolisi-gia-neoys-nees-me-anapiria-me-kod-mis
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Η Πξάμε «Δηδηθέο Γξάζεηο Έληαμεο ζηελ Απαζρόιεζε γηα Νένπο/Νέεο κε Αλαπεξία» ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) θαη ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρόιεζε ησλ Νέσλ (ΠΑΝ) κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε 2014-2020» 

https://www.esamea.gr/projects-tenders/national-projects/5264-praksi-eidikes-draseis-entaksis-stin-apasxolisi-gia-neoys-nees-me-anapiria
https://www.espa.gr/el/pages/staticOPEpanadvm.aspx
https://www.espa.gr/el/pages/staticOPEpanadvm.aspx

