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Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 2020

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων
από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων

στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού
ΠρογράμματοΞ Νότιο
Αιγαίο έχει αναλάβει

cos SiKaioùxos
την υλοποίηση Tns

npàÇns Αναβάθμιση
προσόντων και υποστήριξη

Tns ένταξη s

στην αγορά εργασίαΞ
ανέργων με χαμηλά
εκπαιδευτικά προσόντα

στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου μέσω
δράσεων ΣυμΒουλευ
τι Kns KaîàpTions

riioTonoinons με
κωδικό ΟΠΣ MIS
5029866 που

συγχρηματοδοτείται

από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο ΕΚΤ

Σκόντου
έργου είναι 80

ωφελούμενοι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στον 0Α

ΕΔ άνδρεε γύναια nAiKi'as

29-64 ετών απόφοιτοι υπο

χρεωτική και δευτεροβάθμα
εκπαίδευσα στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα
Otis Περιφέρεια Evônras
των Κυκλάδων να αποκτήσουν

πρόσθετε5 γνώσει PaoïKés και

eiôikés επαγγελματία δεξιότη
les σε αντικείμενα και KAàôous

Tns oiKovopias με προοπτικέε
avamuÇns για την Περιφέρεια
του Ν Αιγαίου

Η επιλογή των ωφελουμένων
θα γίνει μέσω avoids πρό
σκληση υποβολή αιτήσεων

με on/off κριτήρια την ιδιότητα
του ανέργου εγγεγραμμένου στα

Μητρώα του ΟΑΕΔ με ενεργό
δελτίο και το επίπεδο εκπαίδευ
ons και μοριοδοτούμενα κριτήρια

το ατομικό οικογενειακό
εισόδημα το συνολικό διάστημα
συνεχόμενη ανεργιαβ τα εκπαιδευτικά

προσόντα και την ηλικία
του υποψηφίου

Περιεχόμενο
προγράμματος

Το έργο περιλαμβάνει Tis εξή
ενέργειεε Εξατομικευμένη συμβουλευτική

υποστήριξη πέντε

ατομικέε συνεδρίε με KÙpious

OTÔxous τη διερεύνηση των αναγκών

των ωφελούμενων και την

ανάπτυξη και επεξεργασία του

ατομικού σχεδίου ôpàans tous
• Κατάρτιση για τη συμπλήρωση
και την ενίσχυση των γνώσεων
βασικών δεξιοτήτων και άλλων
ειδικών δεξιοτήτων σε τομείε που

συνδέονται με το ατομικό σχέδιο

ôpàons και αντικείμενα Tns οικο

vopias με προοπτικέε ανάπτυξη5

για τη Περιφέρεια του Ν Αιγαίου
Η θεωρητική κατάρτιση θα έχει

μέση διάρκεια 1 50 ώρε5 και
θα επιδοτείται με 5,00 € μικτά
ανά ώρα Πρακτική Άσκηση
των ωφελούμενων διάρκειαε
340 ωρών κατά μέσο όρο που

θα επιδοτείται με 4,00 € μικτά
ανά ώρα 0 ipopéas υλοποίηση5
θα δημιουργήσει Μητρώο Επιχειρήσεων

που θα προσφέρουν
Qéaz\s ripaKTiKns AoKnons otis
οποίε5 θα υλοποιείται η πρακτική

άσκηση Πιστοποίηση

προσόντων που θα γίνει από

διαπιστευμένου5 popeis πιστο

noinons προσώπων σύμφωνα
με το ôie9vés πρότυπο ISO IEC

1 7024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ Οι πρό
σθετε γνώσει και δεξιότητε5
θα έχουν θετική επίπτωση στην
ενίσχυση Tns επαγγελματία
ικανότητα των ωφελουμένων
που σήμερα βρίσκονται εκτ05τη

ayopâs εργασία5 και την προώ
θησή tous στην απασχόληση θα

προάγουν την κοινωνική συνοχή
και θα παρέχουν εξατομικευμένη
βοήθεια για να διευκολυνθεί η

κοινωνική tous ένταξη

Διάρκεια
προγράμματος

Η διάρκεια ms κατάρτιση5 για
κάθε τμήμα είναι 490 ώρε 1 50
ώρε θεωρίαε και 340 ώρεε
πρακτικήε για τα εκπαιδευτικά

αντικείμενα Σερβιτόροε Πω
λητή Λιανικήε Στέλεχο Διαχείριση

Αποθήκηε Υπάλληλθ5
AioiKniiKÖs Υποστήριξπε Γραφείου

Υπάλληλο εξυπηρέτηση5
πελατών σε επιχειρήσει εστία
ans Στέλεχο5 Ζαχαροπλαστική5

ApxonoiÎas Ζαχαροπλάστη5
ApTonoiôs Κανόνε opOns
παρασκευαστική5 πρακτική5
στην Αγροδιατροφή Υπάλλη
λο Ynoôoxâs Εξυπηρέτησπ5
Πελατών Ξενοδοχείου και 520
ώρε 1 50 ώρε θεωρίαε και

370 ώρε npaKTiKns για το
εκπαιδευτικό αντικείμενο Τε
XVIKÔS Συντήρησπ5 Εγκαταστάσεων

Το σύνολο των ωρών ms

πρακτική5 άσκησηε υλοποιείται
σε επιχειρήσει σε πραγματι
Kés συνθήκε εργασία ώστε να

παρέχεται η δυνατότητα otous

καταρτιζόμενοι να γνωρίσουν
ουσιαστικά την πρακτική πλευρά
του επαγγελματικού αντικειμένου
στο οποίο καταρτίζονται

Εκπαιδευτικό επίδομα
Οι συμμετέχοντεε θα λάβουν

εκπαιδευτικό επίδομα σύμφωνα
με τα παρακάτω Τα επιδόματα
καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι

έχουν ολοκληρώσει
i:is συνέδρια Συμβουλευτικήε
τη θεωρητική Κατάρτιση την

Πρακτική Άσκηση και έχουν
συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησα

Το εκπαιδευτικό επίδομα

για κάθε ώρα θεωρητική
κατάρτισηε ανέρχεται στο ποσό

των πέντε ευρώ 5 €/ώρα συμπεριλαμβανομένων

των ασφα¬

λιστικών εισφορών 6,45 και

λοιπών κρατήσεων Το εκπαιδευτικό

επίδομα για κάθε ώρα
npaKTiKÔs àoKnons ανέρχεται
στο ποσό των τεσσάρων ευρώ
4,00 € ανά ώρα συμπεριλαμβανομένων

των ασφαλιστικών
εισφορών 6,45 και λοιπών

κρατήσεων

Δικαίωμα συμμετοχής
Πα να μπορεί évas υποψήφι

os να υποβάλλει αίτηση που θα

ληφθεί υπόψη στη διαδικασία
αξιολόγηση μοριοδόιηση5
θα πρέπει 1 να είναι άνεργο
με ενεργό δελτίο ανεργία5 ανεξαρτήτου

αν λαμβάνει επίδομα
avepYi'as ή όχι 2 να είναι από

cporcos Δημοτικού Γυμνασίου για
tous anôcpoiTous écos το 1 980
Λυκείου ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ 3 να μη
διαθέτει τη μαθητική σπουδαστική

ή φοιτητική ιδιότητα 4 να
έχει ηλικία από 29 écos 64 ετών
κατά την εναρκτήρια ημερομηνία

ηλεκτρόνια υποβολή5 ms
aimons εκδήλωση ενδιαφέρο

VTOS ήτοι να έχει γεννηθεί μετά
την 06/1 2/1 954 και πριν την
05/12/1990 Οι υποψήφιοι
προκειμένου να ενταχθούν στο

πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν

κάρτα ανεργίαε σε ισχύ κατά

την έναρξη του προγράμματο5
την οποία θα αποδείξουν με την

προσκόμιση βεβαίωση5 από τον
ΟΑΕΔ

Os έναρξη του προγράμματα
θεωρείται η 1 η συνεδρία συμ
βουλευτικήε

Υποβολή αιτήσεων
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

συμμετοχή5 στην ειδικά διαμορφωμένη

ηλεκτρονική πλατφόρμα

cycladescc.nsoft.gr όπου έχει

αναρτηθεί και η αναλυτική Πρόσκληση

Κάθε άνεργο$/η που θα

εκδηλώσει ενδιαφέρον εφόσον
επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων
κριτηρίων και ms διαδικασίαβ
που περιγράφεται παρακάτω
εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελουμένων

Η φόρμα Tns aimons βρίσκεται

στην ηλεκτρονική διεύθυνση

cycladescc.nsoft.q Κάθε ενδια

φερόμενο5 μπορεί να υποβάλει
την αίτηση του από 06/1 2/20 1 9
éios 07/01/2020 και ώρα
23:59:59 Οι επιτυχόντεε οι
οποίοι θα ενημερωθούν από

τα αρμόδια στελέχη Tns opàôas

έργου θα πρέπει να υποβάλουν
στην ΕΤΑΠ Κυκλάδων Απόλλω

vos και Λαδοπούλου Τ.Κ 841
00 Ερμούπολη Σύρο5 φάκελο

με τα δικαιολογητικά ônojs

περιγράφονται στην αναλυτική

πρόσκληση ώστε να πιστοποιήσουν

τα όσα δηλώνουν στην

αίτηση tous και να ολοκληρωθεί
η αξιολόγηση και κατάταξή tous

Ο φάκελθ5 με τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά θα πρέπει να

υποβληθεί σε διάστημα 7 ημερών
από την επόμενη ημέρα AnÇns

των ηλεκτρονικών αιτήσεων και

θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην

ΕΤΑΠ μέχρι και Tis 1 5/01/2020
και ώρα 1 4:00
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