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Επιλογές Προγραμμάτων 

Πρακτική Άσκηση
 ΕΠΑΣ Μαθητείας - ΙΕΚ - ΤΕΙ

ΤοπΕΚΟ - ΤοπΣΑ

Προγράμματα Επιχορήγησης 
ΟΑΕΔ 

Προγράμματα 
Κατάρτισης & Απασχόλησης  

Voucher



❏ Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη 
θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική 
άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

❏ Περιλαμβάνει:
❏ Πρωινή πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις 
❏ Απογευματινή παρακολούθηση σε θεωρητικά & 

εργαστηριακά μαθήματα.

❏ Σε περίπτωση τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας 
απασχόλησης οι ώρες απασχόλησης είναι εικοσιτέσσερις (24) ή 
τριάντα (30) αντίστοιχα.

❏ Η πρακτική άσκηση των μαθητών πραγματοποιείται καθ όλη τη 
διάρκεια της Μαθητείας (2 έτη).

Τι είναι Μαθητεία;



Υποχρεώσεις Επιχείρησης;

*Το ποσό της επιδότησης δύναται να καταβάλλεται στους εργοδότες (που 
απασχολούν μαθητές) ή στους ίδιους τους μαθητές από την ΕΠΑΣ.
Περισσότερες Πληροφορίες: Ενημέρωση Επιχειρήσεων για την Μαθητεία
. 

http://www.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/EKPAIDEYSH/maria/epas/5b.pdf


❏ Τοποθέτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενός φοιτητή στη 
θέση εργασίας, που η επιχείρηση έχει ανάγκη να καλύψει.

❏ Η κάλυψη της θέσης εργασίας μέσω πρακτικής άσκησης ΙΕΚ είναι 6 
μήνες.

❏ Έναρξη: 
❏ 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα (ΙΕΚ)

❏ Οικονομικές Υποχρεώσεις Επιχείρησης: 
❏ Είναι στην ευχέρεια του εργοδότη.

❏ Η αρμόδια υπηρεσία για την πρακτική άσκηση είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.Β.Μ. 
(Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης).

Τι είναι η πρακτική άσκηση ΙΕΚ;



❏ Τοποθέτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενός φοιτητή στη 
θέση εργασίας, που η επιχείρηση έχει ανάγκη να καλύψει.

❏ Η κάλυψη της θέσης εργασίας μέσω πρακτικής άσκησης ΤΕΙ είναι 
για 6 μήνες.

❏ Έναρξη: 1η Απριλίου & 1η Οκτωβρίου

❏ Οικονομικές Υποχρεώσεις Επιχείρησης: 
❏ 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό 

ορίζεται από το Θεσμικό Πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ. Για 
παράδειγμα αν το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη είναι 
23,29€. Έτσι έχουμε 23,29€*80%=18,63 €/ημέρα, δηλαδή τον 
μήνα 18,63€*25ημέρες=465,75€. Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί τον 
εργοδότη κατά 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά 
αποζημίωσης. 

Τι είναι η πρακτική άσκηση ΤΕΙ;



Τι είναι τα Voucher;
❏ Τα Voucher ή αλλιώς “Επιταγές Εισόδου στην Αγορά Εργασίας 

για Άνεργους” πρωτοεμφανίστηκαν στη χώρα μας τον Μάιο του 
2013 και είναι προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.

❏ Περιλαμβάνουν:
❏ Θεωρητική κατάρτιση και
❏ Πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

❏ Δικαιούχοι των Προγραμμάτων είναι:
❏ Όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν 
ΚΩΔ σύμφωνα με τους αναγραφόμενους στο κάθε 
πρόγραμμα.



Προϋποθέσεις & Υποχρεώσεις
❏ Προϋποθέσεις:

❏ Συνήθως δεν θα πρέπει να έχει γίνει μείωση του 
προσωπικού πριν την ημερομηνία της αιτήσεως για 
υπαγωγή στο πρόγραμμα. Γίνεται αναφορά αναλυτικά στο 
κάθε πρόγραμμα για πόσο χρονικό διάστημα πριν.

❏ Συγκεκριμένος αριθμός προσληφθέντων μέσω voucher 
αναλογικά με το υπάρχον εργατικό δυναμικό της 
επιχείρησης.

❏ Οικονομικές Υποχρεώσεις Επιχείρησης: 
❏ Καμία υποχρέωση καθώς ο ωφελούμενος αμείβεται από το 

πρόγραμμα.



Τι είναι τα ΤοπΕΚΟ - ΤοπΣΑ;

❏ Τα ΤοπΕΚΟ είναι Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και 

❏ τα ΤοπΣΑ είναι Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση.

❏ Αφορούν συγκεκριμένη και οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

❏ Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των 
τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης.



Ποιοι εμπλέκονται;
❏ Τοπικοί Φορείς (Δήμοι - Περιφέρειες)

❏ ΚΕΚ (Κ.Δ.Β.Μ.)

❏ Αναπτυξιακή Εταιρεία*

❏ Άνεργοι

❏ Τοπικές Επιχειρήσεις

*Αναπτυξιακή Εταιρεία είναι μία εταιρεία που δημιουργείται από τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο την στρατηγική ανάπτυξη της εκάστοτε 
περιοχής. Έχει την λειτουργία και δομή μιας ανώνυμης εταιρίας και σε αυτήν συμμετέχει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΝΑ), Δήμοι ή Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων 
(ΤΕΔΚ), Συνεταιρισμοί, Επιμελητήρια κλπ).

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1


Προϋποθέσεις & Υποχρεώσεις
❏ Οι προϋποθέσεις αλλάζουν ανά πρόγραμμα.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τους εξής φορείς:
❏ Δήμο ή 
❏ ΚΕΚ ή 
❏ ΟΑΕΔ

❏ Οικονομικές Υποχρεώσεις Επιχείρησης:
❏ Καμία

Προσοχή
Τέτοια προγράμματα μπορούν να σας βοηθήσουν και στην έναρξη της 
επιχείρησής σας. Καθώς όταν προκηρύσσονται έχουν τη δυνατότητα να 
καταγράψουν και επιχειρηματικές ιδέες με σκοπό την υλοποίησή τους.



Προγράμματα Επιχορήγησης
❏ Είναι προγράμματα με τα οποία ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί είτε μέρος των 

αποδοχών των εργαζομένων είτε μέρος των ασφαλιστικών 
εισφορών.

❏ Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί κυρίως θέσεις πλήρους απασχόλησης. Σε 
ορισμένα προγράμματα (όπως είναι το Ειδικό Διετές πρόγραμμα 
προώθησης της απασχόλησης) υπάρχει η δυνατότητα 
επιχορήγησης θέσεων μερικής απασχόλησης.

❏ Απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα. Για τυχόν εξαιρέσεις κατηγοριών 
επιχειρήσεων, θα πρέπει να ελέγχετε πάντα τη σχετική παράγραφο 
της Υπουργικής Απόφασης ή του Πληροφοριακού εντύπου για το 
πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.



Τρόπος Αναζήτησης



Αναζήτηση Ανακοινώσεων



Ανακοινώσεις



Προγράμματα Επιχορήγησης
Στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέγουμε: Προγρ. Απασχόλησης



Σημαντικά Προγράμματα
❏ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την 

απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης 
στην αγορά εργασίας»

❏ Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση 
Σπουδαστών A.Τ.Ε.Ι. – AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ).

❏ Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση 
των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

❏ Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην 
αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

❏ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 
που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης.





Τι προσέχουμε στο Πρόγραμμα;
❏ Σε ποιους απευθύνεται:

❏ Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής 
όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα ώστε να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους σε νέες 
θέσεις εργασίας.

❏ Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν από το πρόγραμμα είναι 
δικαιούχοι "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας". Η 
επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη μετατροπή της επιδότησης 
ανεργίας για τους ανέργους που τη δικαιούνται σε επιχορήγηση 
της απασχόλησης τους.

❏ Περίοδο Υποβολής

❏ Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
❏ Κεφάλαιο Α’ (αφορά την απασχόληση)

http://www.oaed.gr/downloads/draseis/epitagi_12_11.pdf
http://www.oaed.gr/downloads/draseis/epitagi_12_11.pdf


Τι προσέχουμε στο Πρόγραμμα;
❏ Συνέχεια: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

❏ Συνήθως 3 (Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι)
❏ Συνήθως 4 (Διαδικασίες Υλοποίησης Προγράμματος)
❏ Συνήθως 5 (Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης)
❏ Συνήθως 6 (Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης και όροι)
❏ Συνήθως 7 (Δεσμεύσεις και συνολικός χρόνος υποχρεωτικής 

απασχόλησης)

❏ Σαφώς διαβάζουμε ολόκληρη την πρόσκληση αλλά εστιάζουμε στα 
παραπάνω σημεία περισσότερο.

Περαιτέρω πληροφορίες: Συχνές Ερωτήσεις. Επιλέγοντας το θέμα της 
ερώτησης που επιθυμούμε.

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=456&lang=el


Μελλοντικά Προγράμματα.
❏ 13 Νέα Προγράμματα προσωρινής απασχόλησης καθώς και 

κατάρτισης αναμένεται να ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. (Σύμφωνα με δημοσίευση της iefimerida.gr)

❏ Προγράμματα που προβλέπουν επιδοτήσεις του μισθού ή των 
εισφορών με εγγυημένα εργασιακά δικαιώματα και ελάχιστο μισθό 
495 ευρώ, υποχρέωση απασχόλησης ενός ποσοστού ανέργων 
μετά τη λήξη των επιδοτήσεων και, ειδικά για την κατάρτιση και 
τη μαθητεία πιστοποίηση των γνώσεων και απασχόληση για 6 
έως 12 μήνες.

Αναλυτική Δημοσίευση: http://www.iefimerida.gr/news/234291/ta-13-
nea-programmata-gia-anergoys-eykairies-apasholisis-gia-254000-
atoma 

http://www.iefimerida.gr/news/234291/ta-13-nea-programmata-gia-anergoys-eykairies-apasholisis-gia-254000-atoma
http://www.iefimerida.gr/news/234291/ta-13-nea-programmata-gia-anergoys-eykairies-apasholisis-gia-254000-atoma
http://www.iefimerida.gr/news/234291/ta-13-nea-programmata-gia-anergoys-eykairies-apasholisis-gia-254000-atoma
http://www.iefimerida.gr/news/234291/ta-13-nea-programmata-gia-anergoys-eykairies-apasholisis-gia-254000-atoma


Xρήσιμα Site!

http://atlas.grnet.gr/
http://www.teiath.gr/career/categories.php?mid=16388&lang=el
http://www.teipir.gr/praktiki/
http://www.inedivim.gr/
http://mathitia.oaed.gr/index.php?lang=el
http://www.eoppep.gr/index.php/el/how-to/faq
http://www.oaed.gr/index.php?lang=el
http://www.supportbusiness.gr


Eυχαριστώ Πολύ!


