
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε, πιστοποιη-

μένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π πάροχος κατάρτισης, στο πλαίσιο των Νέων 
Προγραμματισμένων Δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Απασχόλη-
σης, ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις για το Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης, 
Συμβουλευτικής & Απασχόλησης διάρκειας 400 ωρών, του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για ανέργους, προκειμένου 
να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας που πλήττει τις ηλικίες 
μεταξύ 29 και 64 ετών, αλλά και να  ενισχύσει τις επιχειρήσεις της ελληνι-
κής οικονομίας ειδικότερα των κλάδων:   
 
1) Τεχνικού-Κατασκευαστικού, 

2) Διαχείρισης Στερεών και υγρών αποβλήτων,  

3) Νέων τεχνολογιών. 

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, αφορά 
16.620 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών 
προσόντων, με σκοπό την ενίσχυσή τους μέσω συνδυασμένων δράσεων 
κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης. 
 

Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση από τους ωφελούμενους 
ανέργους, γνώσεων και δεξιοτήτων, σε επαγγελματικές ειδικότητες των 
παραπάνω κλάδων. 
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο κάτω δράσεις : 
Θεωρητική κατάρτιση, σε αντικείμενα σχετικά με τις προαναφερόμενες 
κατηγορίες επιχειρήσεων συνολικής διάρκειας 100 ωρών (διάρκειας δέκα 
επτά -17- ημερών). Η θεωρητική κατάρτιση, πραγματοποιείται στις εγκα-
ταστάσεις των Κέντρων δια βίου μάθησης-2 .   
 
Πρακτική άσκηση διάρκειας 300 ωρών, με 8ωρη καθημερινή απασχόλη-
ση.  
 
Οι καταρτιζόμενοι αμείβονται για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με 
1.600 ευρώ/μαθητή, για το σύνολο των 400 ωρών θεωρητικής και πρακτι-
κής κατάρτισης. Την αμοιβή τους αυτή, καταβάλλει ο ΟΑΕΔ. 
 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
     ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
 
Οι επιχειρήσεις  θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υπό τις παρακάτω  
προϋποθέσεις: 
1. Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μετά την 
ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης, στην έδρα-υποκαταστήματα των 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα έχουν δικαίωμα να 
τους απασχολήσουν με 8ωρη καθημερινή απασχόληση.  

                                   «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε  
τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη 

 απασχόληση» 

 

 

1Ο Στάδιο: Συμπληρώνετε τη 

Δήλωση Αποδοχής Συμμετο-

χής στη Δράση. 

 

2ο Στάδιο: Μετά την ολοκλή-

ρωση της διαδικασίας επιλο-

γής των ανέργων, υπογρά-

φετε οριστικό συμφωνητικό 

συνεργασίας μας μαζί σας. 

 

    

Τα βασικά, απλά στάδια 
της συνεργασίας μας 

μαζί σας για την 
υλοποίηση της Δράσης 

Νέες δράσεις στήριξης των Aνέργων και των Επιχειρήσεων μέσω 
training voucher  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2.  Οι άνεργοι καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος των 400 ωρών 
(θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης)  ασφαλίζονται μέσω του 
προγράμματος στο ΙΚΑ και η επιχείρηση ουδεμία υποχρέωση ασφάλισης 
έχει ως προς τους πρακτικά ασκούμενους. 
 
3. Μετά το τέλος της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης οι 
επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να επιλέξουν το 25% των ανέργων που θα 
ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και να το προσλάβουν για 50 ημερομίσθια και 
για διάρκεια όχι μικρότερη από 2 μήνες.  
 
4. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση έχει τον πλήρη έλεγχο και εποπτεία της ομα-
λής διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης. 
 
 Λίγα λόγια για εμάς…  
 
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. εδρεύει στον 
Πύργο Ηλείας και έχει πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ως Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2).  
 
Έχει κωδικό πιστοποίησης 11101138 και διέπεται από Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας ISO 9001:2008. Από το 2012 συνεργάζεται με τον φορέα πιστο-
ποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS. 
Παρέχει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και σύγχρονα εξοπλισμένους διοικη-
τικούς χώρους, αίθουσες πληροφορικής και αίθουσες διδασκαλίας.  
 
Διαθέτει πανελλαδική εμβέλεια με υποκαταστήματα στην Αθήνα, την 
Πάτρα, την Τρίπολη, τη Ζάκυνθο και συνεργαζόμενες δομές σε πολλές 
άλλες πόλεις.  
 

Στο πλευρό του άνεργου και της επιχείρησης 

 
 

Επισκεφθείτε μας στην τοποθεσία:              www.olympiakokek.gr  

Ειδική ιστοσελίδα Υπουργείου:                     www.voucher.gov.gr 

ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 113 - Τ.Κ. 27100 - ΤΗΛ. 26210 40200       
                              FAX: 26210 40210 · e-mail: olykek@olympiakokek.gr 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  
 

1. ΑΘΗΝΑ - ΣΟΥΤΣΟΥ 4, ΑΙΓΑΛΕΩ - Τ.Κ. 12243 - ΤΗΛ. 210 5909780   
                     FAX: 210 5909717 · e-mail: olyathens@olympiakokek.gr  
2. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - Τ.Κ. 29100 - ΤΗΛ. 26950 45956  
                            FAX: 26950 45474 · e-mail: olyzak@ olympiakokek.gr 
3. ΠΑΤΡΑ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 - Τ.Κ. 26221 - ΤΗΛ. 2610 625576  
                    FAX: 2610 625578 · e-mail: olypatra@olympiakokek.gr 
4. ΤΡΙΠΟΛΗ - ΠΑΝΟΣ 5 - Τ.Κ. 22100 - ΤΗΛ. 2710 235516  
                        FAX: 2710 235519 · e-mail: olytrip@olympiakokek.gr 

Ποιο είναι το προφίλ των ανέρ-
γων που μπορούν να συμμετέ-
χουν;  
 

Άνεργοι ηλικίας μεταξύ 29 και 64 
ετών και εκπαιδευτικού επιπέδου: 
δημοτικού, γυμνασίου, σχολών 
μαθητείας του ΟΑΕΔ, λυκείου, ΙΕΚ, 
ΤΕΙ, ΑΕΙ. 
 
Τι θα περιλαμβάνει η θεωρητική 
τους κατάρτιση; 
 

Εκπαίδευση σε αντικείμενα σχετι-
κά με τις κατηγορίες επιχειρήσεων 
του κλάδου σας συνολικής διάρ-
κειας 100 ωρών. Η θεωρητική 
κατάρτιση, πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις των Κέντρων Δια 
Βίου Μάθησης-2 .   

Τι θα περιλαμβάνει η πρακτική 
τους κατάρτιση; 
 

8ωρη καθημερινή απασχόληση-
συνολικής διάρκειας 300 ωρών. 
 
Ποιο ποσό θα λαμβάνουν οι 
άνεργοι που θα συμμετέχουν; 
 

Οι καταρτιζόμενοι αμείβονται για 
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
με 1.600 ευρώ/μαθητή, για το 
σύνολο των 400 ωρών θεωρητικής 
και πρακτικής κατάρτισης. Την 
αμοιβή τους αυτή, καταβάλλει ο 
ΟΑΕΔ. 
 

Συνοπτικά: 

Νέες δράσεις στήριξης των Aνέργων και των Επιχειρήσεων μέσω 
training voucher  

                                                   «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς  
                                    οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη 

           απασχόληση» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



   
             ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ         

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Συνηθισμένες ερωτήσεις ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών:

• Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν; 
Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη 
του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. 

Οι επιχειρήσεις /φορείς για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης, 
πρέπει να εντάσσονται ως προς το είδος των οικονομικών τους δραστηριοτήτων στους ακόλουθους κωδικούς
ΣΤΑΚΟΔ σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση της ΕΛΣΤΑΤ:

Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος: ΣΤΑΚΟΔ οικονομικών δραστηριοτήτων: 42.

Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: ΣΤΑΚΟΔ οικονομικών δραστηριοτήτων: 37,38,39

Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών: ΣΤΑΚΟΔ οικονομικών δραστηριοτήτων: 61.20, 62.01, 62.03,62.09, 63.11

• Πώς μπορώ να εκδηλώσω ενδιαφέρον για να συμμετάσχω; 
Επικοινωνώντας  άμεσα  με  εκπρόσωπό μας στα  τηλ.  210-5909780,  210-5987193  ή  στέλνοντας  σχετικό 
αίτημα στο: olyathens@olympiakokek.gr. Εξειδικευμένοι εκπρόσωποί μας μπορούν να σας επισκεφτούν στον 
χώρο της επιχείρησής σας για να σας ενημερώσουν όσο το δυνατό πληρέστερα και να σας βοηθήσουν να 
συμπληρώσετε έντυπο «Δήλωσης Αποδοχής Συμμετοχής στη Δράση». 

• Ποια είναι τα οφέλη που θα έχω;
Το σημαντικότερο είναι ότι μπορείτε να απασχολήσετε  χωρίς κόστος,  καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, 
σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας σε 8ωρη απασχόληση για συνολικά 300 ώρες.
Επιπλέον, η Δράση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα: 

• Να  ορίσετε,  σύμφωνα με  τις  ανάγκες  σας,  το προφίλ  των υποψηφίων για τις  θέσεις  πρακτικής 
άσκησης ή  ακόμη και να υποδείξετε συγκεκριμένα άτομα που θα επιθυμούσατε να απασχολήσετε 
στο πλαίσιο του προγράμματος.

• Να συμμετέχετε στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων που θα απασχοληθούν στην επιχείρησή 
σας.

• Στο πλαίσιο αυτής της δράσης μπορείτε να επαναπροσλάβετε εργαζόμενους που η οικονομική κρίση 
ενδεχομένως σας  ανάγκασε  να απολύσετε,  αλλά έχουν αναμφισβήτητη εμπειρία στο αντικείμενό 
τους.

- Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ θα είναι στο πλευρό σας διεκπεραιώνοντας δωρεάν για εσάς όλες τις 
‘άχαρες’ γραφειοκρατικές διατυπώσεις.

- Δεν επωμίζεστε στο πλαίσιο του προγράμματος καμιά υποχρέωση ασφάλισης των πρακτικά 
ασκούμενων.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει ως φορέας πρακτικής άσκησης/απασχόλησης μέχρι το διπλάσιο του 
αριθμού εργαζομένων της (Α.Π.Δ. 30 Ιουνίου 2014). 

Οι θέσεις πρακτικής των συνεργαζομένων με τους παρόχους κατάρτισης επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης
και υποχρεωτικής απασχόλησης, προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 10% για κάθε 100.000.000,00 ευρώ, με 
βάση το συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων αυτών, όπως αυτός ( ο κύκλος εργασιών) καταγράφεται 
και απεικονίζεται στον ετήσιο ισολογισμό τους, του οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστικό έτος 2013) 
δημοσιευμένος στο ΦΕΚ.



   
             ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ         

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Για πόσο καιρό οι ασκούμενοι θα απασχοληθούν στην επιχείρησή μου;
Μέχρι 8 ώρες συνεχόμενου ωραρίου ημερησίως και συνολικά για 300 ώρες. Η ημερήσια πρακτική άσκηση 
ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. Δεν επιτρέπεται η πρακτική άσκηση τις Κυριακές καθώς και  
τις επίσημες αργίες.

• Ποιες οι υποχρεώσεις μου ως επιχειρηματία;
Κάθε επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει τον πάροχο κατάρτισης (Κε.Δι.Βι.Μ.2) με τον οποίο συνεργάζεται 
για το απαιτούμενο προφίλ των υποψηφίων για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρει και αρχικά 
να συμπληρώσει σχετικό έντυπο «Δήλωσης Αποδοχής Συμμετοχής στη Δράση» (σύμφωνα με το πρότυπο
που θα είναι αναρτημένο στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr). 

Σε  συνεργασία  με  τον  πάροχο  κατάρτισης  (Κε.Δι.Βι.Μ.2) η  επιχείρηση  θα  επιλέξει  τα  άτομα  που  θα 
απασχολήσει.  Κατόπιν  θα συνυπογράψει  μια  τριμερή  σύμβαση-συμφωνητικό  (με  τον  πάροχο  και  τους 
επιλεγμένους ασκούμενους), με το οποίο  αναλαμβάνει να τοποθετήσει τον ωφελούμενο σε συγκεκριμένη 
θέση πρακτικής άσκησης. 

Η επιχείρηση θα ορίσει εργαζομένους της (άτομα συνδεόμενα με αυτήν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας)  ως 
Εκπαιδευτές (δηλ. Υπεύθυνους) Πρακτικής Άσκησης.  Η παρουσία αυτών των ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια  
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στο χώρο υλοποίησής της είναι υποχρεωτική.                      

• Τι γίνεται όταν ολοκληρωθεί η περίοδος της πρακτικής άσκησης όσων απασχολήσω;

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσλάβει τουλάχιστον το (25%) όσων έκαναν πρακτική άσκηση σε υποχρεωτική 
απασχόληση, μετά το πέρας της οποίας ολοκληρώνεται η παρούσα δράση. Η υποχρεωτική απασχόληση είναι 
πλήρης και συνεχής για τουλάχιστον 50 ημερομίσθια, διάρκειας όχι μικρότερης από 2 μήνες.  

• Υπό ποιους όρους γίνεται η αποπληρωμή της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης όσων θα 
ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στην επιχείρηση; Ποιος πληρώνει τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές κατά την πρακτική τους άσκηση; 

Η αποπληρωμή διενεργείται  από τον Ο.Α.Ε.Δ,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  τους όρους και  τις  
διαδικασίες που περιγράφονται στην επίσημη πρόσκληση του προγράμματος. Η καταβολή των πληρωμών 
γίνεται με Απόφαση έγκρισης πληρωμής του Ο.Α.Ε.Δ. Η επιχείρηση δεν έχει καμία οικονομική δοσοληψία με 
τους ωφελούμενους πριν από την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης και την επακόλουθη πρόσληψη 
του 25% αυτών για 2 μήνες.

Η  επιχείρηση  δεν  έχει  καμία  υποχρέωση  ως  προς  την  καταβολή  ασφαλιστικών  εισφορών  κατά  το 
διάστημα της πρακτικής άσκησης. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασκούμενων καταβάλλονται από τον 
πάροχο κατάρτισης (  Κε.Δι.Βι.Μ.2)  .  

                                         Επικοινωνήστε μαζί μας

www.olympiakokek.gr     email: olyathens@olympiakokek.gr

 Γ. Σούτσου 4, Αιγάλεω, ΤΗΛ: 210-5987193, 210-5316430, FAX: 210-5909780

mailto:info@epicentre.gr
http://www.olympiakokek.gr/

