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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση 

της Πράξης "Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους 

νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου", η οποία εντάσσεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια 

προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ ««Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
2.1 Αντικείμενο της Δράσης  

Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση 

των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, 

ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου και ο 

εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να 

επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, 

απασχολούμενοι στον κλάδο.  

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 

ώρες πρακτική άσκηση). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές 

φάσεις: 

Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών 

Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών 

Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών 

Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών 

  

 

 2.1.1 Μητρώο ωφελουμένων 

 Oι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμέτοχής στην 

ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr. Κάθε 

άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων 
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κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται ακολούθως, θα εγγραφεί σε 

«Μητρώο Ωφελουμένων». 

 

 2.1.2.Μητρώο Επιχειρήσεων 

 Η Ε.Σ.Ε.Ε. μέσω δράσεων δημοσιοποίησης του προγράμματος θα προσεγγίσει 

επιχειρήσεις, ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ως άνω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.esee-emporio.gr για την προσφορά θέσεων 

πρακτικής άσκησης. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων 

θα είναι και αυτές που θα καλύψουν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πρακτικής 

άσκησης του έργου, αφού πρώτα έχουν κληθεί να αναφέρουν ηλεκτρονικά τις εξής 

πληροφορίες: 

- Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση 

διατίθεται να απασχολήσει για την απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας και 

πρακτικής άσκησης 

- Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης και την 

Περιφέρεια Δραστηριοποίησης. 

Οι εταιρίες θα καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ομαδοποίησή 

τους καθώς και την επιμέρους ομαδοποίηση των ειδικοτήτων που ζητούνται.  

Οι επιχειρήσεις, για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να προβούν 

σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής 

άσκησης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα 

πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να 

προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός υφιστάμενου 

προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν 

περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.  

Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι 

περιπτώσεις:  

• Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον 

εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη 

πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, 

τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρο 5 του Ν. 2112/1920). 
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• Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο, 

σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ. 

• Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη 

σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος. 

 

Ο αριθμός των ωφελουμένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την 

πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων 

της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα) και είναι κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα 

με τον πίνακα. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1-5 Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων 

6-10 Ίσος με το 80% του Αριθμού των 

Απασχολουμένων 

11-50 Ίσος με το 70% του Αριθμού των 

Απασχολουμένων 

51-70 Έως 35 Άτομα 

71 -250 Ίσος με το 50% του Αριθμού των 

Απασχολουμένων 

251 - 418 Έως 125 Άτομα 

> 418 Ίσος με το 30% του Αριθμού των 

Απασχολουμένων 

 

 2.1.3. Κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών.   

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι: 

• Πωλητής Λιανικής  

• Εξωτερικός Πωλητής  

• Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου  

• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης  

• Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser) 

• Υπάλληλος Γραφείου. 

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μια από τις ανωτέρω ειδικότητες.  

  

 2.1.4 Πρακτική Άσκηση διάρκειας  260 ωρών.  
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Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι 

οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες 

εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το 

πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

 2.1.5 Εξατομικευμένη συμβουλευτική 

 Θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές: 

1η Συμβουλευτική: O ωφελούμενος θα συμπληρώσει/χρησιμοποιήσει εργαλείο 

συμβουλευτικής σε ψηφιοποιημένη, διαδικτυακή μορφή και κατόπιν θα 

πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη με το σύμβουλο κατά τη διάρκεια 

της οποίας θα επικαιροποιηθεί και συμπληρωθεί το επαγγελματικό προφίλ του 

κάθε ωφελούμενου. Σε αυτή τη συμβουλευτική θα επιλεγεί εκ μέρους του 

ωφελούμενου μια από τις ως άνω ειδικότητες, η οποία θα θεωρηθεί η 

καταλληλότερη γι’ αυτόν.   

2η Συμβουλευτική: Κατά την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης (Α φάση) 

πραγματοποιείται δεύτερη συνεδρία με τον σύμβουλο για την επιλογή της 

κατάλληλης θέσης πρακτικής σύμφωνα με την ειδικότητα που έχει επιλέξει ο 

ωφελούμενος σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.    

3η Συμβουλευτική: Κατά την έναρξη της Γ Φάσης (θεωρητική κατάρτιση)  θα 

πραγματοποιηθεί συνεδρία με τον σύμβουλο με σκοπό την πληροφόρηση για 

θεσμικά, εργασιακά θέματα,  αλλά και για οποιοδήποτε θέμα αντιμετώπισε ο 

ωφελούμενος κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης (Β φάση) 

4η Συμβουλευτική: Πριν τη λήξη της Γ Φάσης (θεωρητική κατάρτιση) θα 

πραγματοποιηθεί συνεδρία που θα στοχεύει στην επαγγελματική 

συμβουλευτική, στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο και στην 

καλύτερη προετοιμασία του ωφελούμενου για την έναρξη της  Δ φάσης 

(Πρακτική άσκηση 160 ωρών)    

5η Συμβουλευτική: Πριν την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης θα 

πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει 

η προετοιμασία του ωφελούμενου για την πιστοποίηση.  

  

 2.1.6 Πιστοποίηση των ωφελουμένων ανά ειδικότητα.  
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Η πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα - πιστοποιητικά τα οποία 

αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι διαπιστευμένα 

σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ 

να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Η πιστοποίηση 

κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι 

αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας. 

 

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ωφελουμένων 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 746 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 250 

ΑΤΤΙΚΗ 1.100 

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 2.096 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 162 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 100 

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 262 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 400 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 225 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  50 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 400 

ΗΠΕΙΡΟΣ 160 

ΚΡΗΤΗ 240 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 80 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 1.642 

ΣΥΝΟΛΟ 4.000 

 
 
 

4. ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
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Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι 

ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν 

συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης. 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις 

κάτωθι γενικές προϋποθέσεις: 

i. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997. 

ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν 

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι 

iii. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. 

v. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης 

παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο 

διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής 

έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα 

εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο 

Δράσης προγενέστερα,  με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε 

καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή 

απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.  Σε 

αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο 

Δράσης. 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33€ 

(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων). 

 Το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20€ ανά ώρα 

(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων). 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1.471 €  

(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων) 
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Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο 

Διοικητική Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή 

Διοικητικής Περιφέρειας. 

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  
Κριτήρια επιλογής 

• Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας 

• Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2014, ήτοι 

εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1-31/12/2014). Ως ατομικό εισόδημα, 

νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του 

φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως 

οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και 

των εξαρτώμενων μελών του. Οι  αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη 

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το 

ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  της πατρικής οικογένειας. 

 

Α/Α Κριτήριο Επιλογής 
Ανάλυση Κριτηρίου 

Επιλογής 
Μοριοδότηση 

Κριτηρίου Επιλογής 

1 

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας  
(μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)* 
 
*Για τη μοριοδότηση υπολογίζεται ως 
καταληκτική ημερομηνία του χρόνου 
ανεργίας η λήξη της προθεσμίας των 
αιτήσεων συμμετοχής 
 

Από 0-4 μήνες 

2 μόρια ανά πλήρη 
μήνα ανεργίας από 

τον πρώτο έως και τον 
τέταρτο μήνα 

ανεργίας με μέγιστο 
βαθμό τα 8 μόρια  

Από 5-8 μήνες 

8 μόρια + 1,5 μόριο 
ανά πλήρη μήνα 
ανεργίας από τον 

πέμπτο έως και τον 
όγδοο μήνα ανεργίας 
με μέγιστο βαθμό τα 

14 μόρια  

Από 9 μήνες και άνω 

14 μόρια + 1 μόριο 
ανά πλήρη μήνα 
ανεργίας από τον 

ένατο μήνα ανεργίας 
και άνω με μέγιστο 
βαθμό τα 20 μόρια 

2 

Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό 
(φορολογικό έτος 2014). 
(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια) 
 
  

α) Ατοµικό 0- 3.500,00 
ευρώ β) Οικογενειακό 

0-7.000,00 ευρώ  
20 μόρια 

α) Ατοµικό 3.501,00 -
5.000,00 ευρώ β) 

Οικογενειακό 7.001,00 
- 10.000,00ευρώ 

15 μόρια 
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Α/Α Κριτήριο Επιλογής 
Ανάλυση Κριτηρίου 

Επιλογής 
Μοριοδότηση 

Κριτηρίου Επιλογής 

α) Ατοµικό 5.001,00 – 
8.000,00 ευρώ β) 

Οικογενειακό 
10.001,00- 16.000,00 

ευρώ 

10 μόρια 

α) Ατοµικό 8.001,00-
12.000,00 ευρώ β) 

Οικογενειακό 
16.001,00 - 26.000,00 

ευρώ 

5 μόρια 

α) Ατοµικό από 
12.001,00 ευρώ και 

άνω β) Οικογενειακό 
από 26.001,00 και άνω 

0 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Μέγιστη Βαθμολογία: 

40 

 
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 40 μόρια, η 

βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παραπάνω. Σε περίπτωση 

ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει 

νωρίτερα αίτηση.   

 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Η επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.esee-emporio.gr στο αντίστοιχο πεδίο. Κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του από 16.02.2016 έως 

31.03.2016. 

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης θα αναρτηθούν τα αρχικά 

αποτελέσματα βάσει των όσων έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην 

ηλεκτρονική αίτηση του. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το αν έχει 

αρχικά επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης 

Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) ενώ θα του σταλεί και σχετικό ενημερωτικό email.  

3. Για την οριστική επιλογή του κάθε επιλεγέντας οφείλει να προσκομίσει στην 

ΕΣΕΕ (Μητροπόλεως 42, Τ.Κ. 10563, ΑΘΗΝΑ)  τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα 

όσα έχει δηλώσει στην αίτηση του. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 

ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση των αρχικών 

αποτελεσμάτων. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής:   
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• Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο 

πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, τίτλου 

σπουδών, πτυχίου  ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή 

οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014  

• Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ. 

• Ατομικό σχέδιο δράσης * 

* αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση 
Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει 
περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται 
και η ημερομηνία διεξαγωγής της. 
 - σε περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα 
εξατομικευμένης παρέμβασης και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα του 
τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή πριν από την 31.03.2016, υποχρεούται επιπλέον 
να υποβάλλει Υ/Δ ότι σε αυτό το διάστημα δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική 
απασχόλησης. 
Σχετικά με τις Βεβαιώσεις Εξατομικευμένης Παρέμβασης, οι οποίες φέρουν ημερομηνία έκδοσης 
μεταγενέστερη της 31.03.2016, ο ωφελούμενος εφόσον έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο 
έντυπο/φόρμα και έχει συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει επιπρόσθετα να 
υποβάλλει Υ/Δ στην οποία θα αναγράφεται ο ΚΑΥΑΣ του και θα δηλώνει ότι έχει περάσει από τη 
διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν από την 31.03.2016. 

 
4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν τα τελικά αποτελέσματα 

και θα οριστικοποιηθεί το μητρώο ωφελουμένων.   

 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι οριστικώς επιλεγέντες ωφελούμενοι μπορούν να 

συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις 

κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε 

ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας. Για το σκοπό 

αυτό, θα ζητείται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί  μη συμμετοχής σε άλλη δράση. 

8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής των ωφελουμένων 

αρχίζει από 16.02.2016 και λήγει την 31.03.2016 και ώρα 23:59:59. 
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