ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Στόχος
Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε δικαιούχους
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) ικανούς για εργασία, για τη βελτίωση της
απασχολησιμότητάς τους και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με την τοποθέτησή
τους σε υπηρεσίες/οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) καθώς και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
2. Επωφελούμενοι
Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν δικαιούχοι ΕΕΕ, εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα γραφεία
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), ηλικίας 28 μέχρι 40 ετών. Οι δικαιούχοι ΕΕΕ
ταξινομούνται στις πιο κάτω κατηγορίες:
-

Πτυχιούχοι και απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

-

Απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, τεχνικής σχολής, συστήματος μαθητείας και
μεταλυκειακής εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του στόχου για το φυσικό αντικείμενο, η ομάδα-στόχος ενδέχεται
να επεκταθεί και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.
Η επιλογή των δικαιούχων ΕΕΕ για συμμετοχή γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) βάσει κριτηρίων
σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Σχεδίου. Η συμμετοχή των δικαιούχων ΕΕΕ που θα
επιλεγούν είναι υποχρεωτική με βάση τον Νόμο του ΕΕΕ [Ν.109(Ι)/2014].
Το Σχέδιο στοχεύει στην τοποθέτηση 2.000 δικαιούχων ΕΕΕ.
3. Συμμετέχουσες υπηρεσίες/οργανισμοί του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα
Οι δικαιούχοι ΕΕΕ τοποθετούνται για απόκτηση εργασιακής πείρας σε υπηρεσίες/οργανισμούς
του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), καθώς
και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
Προτεραιότητα θα δίνεται σε ευκαιρίες κατάρτισης που προσφέρονται από
υπηρεσίες/οργανισμούς που έχουν κοινωφελή σκοπό που αφορά ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ

4. Περιγραφή προγράμματος τοποθέτησης
Ο δικαιούχος ΕΕΕ τοποθετείται σε υπηρεσία/οργανισμό του Δημόσιου και ευρύτερου
Δημόσιου τομέα, Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή μη Κυβερνητική Οργάνωση, με στόχο την
απόκτηση εργασιακής πείρας διάρκειας 6 μηνών. Ο δικαιούχος ΕΕΕ κατά την τοποθέτησή του
καθοδηγείται και επιβλέπεται από κατάλληλο καθοδηγητή που απασχολείται στην
υπηρεσία/οργανισμό.
Το πρόγραμμα τοποθέτησης συμπεριλαμβάνει βασική ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία σε σχέση με την τοποθέτηση του δικαιούχου ΕΕΕ στη συγκεκριμένη
υπηρεσία/οργανισμό.
Το εξάμηνο πρόγραμμα δεν αποτελεί εργοδότηση του δικαιούχου ΕΕΕ από την
υπηρεσία/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την
υπηρεσία/οργανισμό. Ο δικαιούχος ΕΕΕ, κατά την εξάμηνη περίοδο κατάρτισης, συνεχίζει να
λαμβάνει το ΕΕΕ από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), σύμφωνα με
τη σχετική νομοθεσία.
Επιπλέον, θα λαμβάνει €90 μηνιαία για πρόσθετα έξοδα
περιλαμβανομένων των οδοιπορικών.
5. Τρόπος λειτουργίας
Η ΑνΑΔ προβαίνει σε προσκλήσεις προς τις υπηρεσίες/οργανισμούς, για υποβολή αίτησης
συμμετοχής στο Σχέδιο με τις προσφερόμενες ευκαιρίες κατάρτισης ξεχωριστά για κάθε
κατηγορία δικαιούχων ΕΕΕ.
Στην αίτηση για πτυχιούχους και απόφοιτους μεταλυκειακής εκπαίδευσης, τριετούς
τουλάχιστον φοίτησης, οι υπηρεσίες/οργανισμοί δηλώνουν μέχρι πέντε κλάδους σπουδών για
κάθε προσφερόμενη ευκαιρία κατάρτισης. Κατά το συνταίριασμα γίνεται αρχικά προσπάθεια
να τοποθετηθούν πτυχιούχοι και απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον
φοίτησης σύμφωνα με τους δηλωθέντες κλάδους σπουδών, σε περίπτωση όμως που δεν
εξευρεθεί κάποιος τότε ενδέχεται να τοποθετηθεί δικαιούχος ΕΕΕ ανεξάρτητα από τον κλάδο
σπουδών.
Στην αίτηση για απόφοιτους δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, τεχνικών σχολών, συστήματος
μαθητείας ή μεταλυκειακής εκπαίδευσης διετούς διάρκειας, οι υπηρεσίες/οργανισμοί, σε
περιπτώσεις ευκαιριών κατάρτισης για τεχνικά επαγγέλματα, μπορούν να δηλώσουν το
επιθυμητό επάγγελμα ώστε να γίνει προσπάθεια τοποθέτησης αποφοίτων
τεχνικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που δεν εξευρεθεί απόφοιτος
τεχνικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο επάγγελμα, η ευκαιρία κατάρτισης
θα προσφέρεται σε οποιονδήποτε άλλο δικαιούχο ΕΕΕ.
Το συνταίριασμα γίνεται με τη χρήση λογισμικού με τυχαία επιλογή. Δίνεται προτεραιότητα
στις ευκαιρίες κατάρτισης που προσφέρονται από υπηρεσίες/οργανισμούς με κοινωφελή σκοπό
που αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν τοποθετήσεις σε επικίνδυνες εργασίες.
Η τοποθέτηση θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας/οργανισμού, κατά
κανόνα από 8:00 πμ μέχρι 1:00 μμ, με διάρκεια 25 ώρες ανά εβδομάδα.
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6. Πιστοποιητικά
Σε όλους τους δικαιούχους ΕΕΕ που συμπληρώνουν με επιτυχία την τοποθέτησή τους,
επιδίδεται πιστοποιητικό απόκτησης εργασιακής πείρας.
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