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Ανακοίνωςθ για τθν παράταςθ υποβολισ αίτθςθσ ζνταξθσ των ωφελοφμενων του 
Ζργου με «Κωδ: EGF/2017/003 GR/Attica retail» ςτθν Ενζργεια Β «Κατάρτιςθ» 
 
Το Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ωσ ο φορζασ ςτον 
οποίο ζχει ανατεκεί θ υλοποίθςθ μζροσ των ενεργειϊν ςτο Ζργο με κωδικό «EGF/2017/003 
GR/Attica retail», ενθμερϊνει τουσ ωφελοφμενουσ του Ζργου για τθν διαδικαςία ζνταξθσ 
ςτθν Ενζργεια Β «Κατάρτιςθ».  
 
Η Ενζργεια B «Κατάρτιςθ», απευκφνεται ςτο ςφνολο των ωφελουμζνων τθσ Ενζργειασ Α 
«Επαγγελματικι Συμβουλευτικι» και διακρίνεται ςτισ ακόλουκεσ δφο επί μζρουσ ενζργειεσ: 

 Ενζργεια Β1: «Συνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ», αφορά ςτθν υλοποίθςθ 
προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 300 ωρϊν, με κφριο ςτόχο τθν υποςτιριξθ 
ςτθν ζνταξθ, επανζνταξθ ι/και παραμονι ςτθν αγορά εργαςίασ για ωφελοφμενα άτομα 
του ζργου. Τα προγράμματα κα είναι 6ωρα και κα υλοποιοφνται κακθμερινά από 
Δευτζρα ζωσ Παραςκευι. Τα μακιματα κα υλοποιοφνται ςε ηϊνεσ κατάρτιςθσ 
(ενδεικτικά: 8:00-14:00 ι 11:00-17:00 ι 16:00-22:00, με ενδεχόμενθ εναλλαγι 
ωραρίων). Οι ωφελοφμενοι που κα ολοκλθρϊςουν επιτυχϊσ τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
Ενζργειασ αυτισ  κα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα φψουσ 1.000,00€/άτομο 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων κρατιςεων όπου προβλζπεται από τθν ιςχφουςα 
εκνικι νομοκεςία). 

 Ενζργεια Β2: «Εξειδικευμζνθ Κατάρτιςθ/Επιμόρφωςθ», αφορά ςτθν παροχι 
εξειδικευμζνθσ ι ςυγκεκριμζνθσ εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ για ωφελοφμενα άτομα του 
ζργου. Δεν προβλζπεται θ καταβολι εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ για τουσ 
ωφελοφμενουσ που ςυμμετζχουν αλλά προβλζπεται αμοιβι μόνο για τισ υπθρεςίεσ 
που κα παραςχεκοφν από τουσ παρόχουσ εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ / επιμόρφωςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι θ ςυμμετοχι εργαηόμενων ωφελοφμενων ςε μία από τισ παραπάνω 
ενζργειεσ κα λαμβάνει χϊρα ςε χρόνουσ εκτόσ ωραρίου εργαςίασ. 

Όλοι οι ωφελοφμενοι τθσ Ενζργειασ Α «Επαγγελματικι Συμβουλευτικι», οφείλουν να 
υποβάλουν ζωσ τισ 14 Μαρτίου 2019 τθ ςχετικι θλεκτρονικι αίτθςθ για να δθλϊςουν τθν 
επικυμία ζνταξθσ ι μθ ςτθν Ενζργεια Β «Κατάρτιςθ» επιλζγοντασ τον εξισ ςφνδεςμο:  

https://form.jotformeu.com/90651004529351 
 
Σε περίπτωςθ ζνταξθσ ςτθν Ενζργεια Β οι ωφελοφμενοι κα κλθκοφν από τουσ φορείσ 
υλοποίθςθσ να προςκομίςουν υποχρεωτικά τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

1. Φωτοτυπία διπλισ όψθσ του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
2. Βεβαίωςθ χρονικοφ διαςτιματοσ ανεργίασ από τον ΟΑΕΔ (για όςουσ δεν 

εργάηονται). 
3. Αντίγραφο τθσ αναγγελίασ πρόςλθψθσ (για όςουσ εργάηονται). 
4. Αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν από τθν οικεία ΔΟΥ (για τουσ 

αυτοαπαςχολοφμενουσ και τουσ αςκοφντεσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα).  
 

https://form.jotformeu.com/90651004529351
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Τζλοσ, το ΕΙΕΑΔ ενθμερϊνει τουσ άνεργουσ ωφελοφμενουσ για τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ του 
ΟΑΕΔ ςχετικά με τθ διατιρθςθ τθσ ανεργίασ: 

Σε περίπτωςη που προτίθεςτε να ςυμμετάςχετε ςε πρόγραμμα επαγγελματικήσ 
κατάρτιςησ ή εκπαίδευςησ μπορείτε να διατηρήςετε  την ιδιότητα του ανζργου και 
να ςυνεχίςετε να λαμβάνετε το επίδομα τακτικήσ ανεργίασ που πιθανά δικαιοφςτε 
εφόςον πληροίτε ςωρευτικά τισ εξήσ προχποθζςεισ: 

1. είςτε εγγεγραμμζνοι ςτα μητρώα ανζργων τουλάχιςτον για τζςςερισ (4) 
μήνεσ αθροιςτικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ζναρξη του 
προγράμματοσ, 

2. δηλώςετε τα ςτοιχεία του προγράμματοσ αυτοφ ςτον ΟΑΕΔ το αργότερο 
εντόσ δζκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανζωςη του δελτίου ανεργίασ 
από την ζναρξη του προγράμματοσ ή κατά την πρώτη μετά την ζναρξη του 
προγράμματοσ αυτοπρόςωπη παρουςία ςασ ςτην αρμόδια Υπηρεςία ΚΠΑ2 
και 

3. να ζχουν παρζλθει τουλάχιςτον δφο (2) ημερολογιακά ζτη από το πζρασ 
τυχόν προηγοφμενησ ςυμμετοχήσ ςασ ςε πρόγραμμα εκπαίδευςησ ή 
επαγγελματικήσ κατάρτιςησ. 

Σε περίπτωςη που δεν πληροίτε ςωρευτικά τισ τρεισ ανωτζρω προχποθζςεισ το 
δελτίο ανεργίασ θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία ζναρξησ τησ 
κατάρτιςησ/εκπαίδευςησ. 
 
 

 
Ο Υπεφκυνοσ Ζργου  

 
 
 

Γρθγόρθσ Παντελόγλου  


