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Νέα Δράση 
Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 
 

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά 
εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και 
βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες 

εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της 

Η Δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών: 
 3.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ-Παν/μιων Εξωτερικού) 

 9.000 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, 
Λυκείου, ΙΕΚ) 

Προϋπολογισμός Προγράμματος: 
43.200.000,00 € 

Σύνολο Ωφελουμένων: 
12.000 Νέοι  

 

Σύντομη Περιγραφή της δράσης 

Η δράση περιλαμβάνει: 

 
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 Θεωρητική Κατάρτιση 80 ώρες, σε οριζόντια ή και 

ειδικά θεματικά αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με την 
θέση πρακτικής άσκησης που θα απασχοληθεί ο 

ωφελούμενος 
 Απασχόληση – Πρακτική Άσκηση 420 ώρες σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

 Αμοιβή 2.410 €  
Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, κ.λπ. 

 Θεωρητική Κατάρτιση 120 ώρες, σε οριζόντια ή και 
ειδικά θεματικά αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με την 

θέση πρακτικής άσκησης που θα απασχοληθεί ο 
ωφελούμενος 

 Απασχόληση – Πρακτική Άσκηση 380 ώρες σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 
 Αμοιβή 2.240 €  

 
 Τμηματική καταβολή αμοιβής καθ’ όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος 

 Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης μετά τη λήξη της 
πρακτικής άσκησης 

 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής 
καθοδήγησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ιδρύματος εξωτερικού 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 
 Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή 

άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών  

 Ηλικία 18-24 ετών (1.1.1990 έως και 31.12.1996) 

 Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ 

 Συμπληρωμένο έντυπο εξατομικευμένης 

παρέμβασης ΟΑΕΔ και συμφωνία σε Ατομικό 

Σχέδιο Δράσης  
 Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή 

φοιτητική ιδιότητα. 

 
Κριτήρια μοριοδότησης 

 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας 
 Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό 

οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013) 

 Εκπαιδευτικό επίπεδο (μόνο για απόφοιτους 
υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, κ.λπ.) 

 Η μη ένταξη νέων σε προηγούμενες δράσεις 
επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας 

 

Διαδικασία Συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την 

δράση στο www.masterkek.gr. 
Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό 

φορέα βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης 
. 

Πανελλαδική ενημέρωση 2160009000  
ΑΘΗΝΑ: Κύπρου 4, Αργυρούπολη, τηλ.: 210 9633485 - Εμ. Παπαδάκη 12, Νέο Ηράκλειο, τηλ. 210 

2712588 - Λ. Κηφισίας 312 & Βασ. Γεωργίου 47, Χαλάνδρι, τηλ.: 210 6858760, Ιερά Οδός 

193, Αιγάλεω, τηλ.: 210-5912310 – Σαλαμίνος 11Α (όπισθεν Δημαρχείου), Ασπρόπυργος, 
213 0280784, Λεωφόρος Μαραθώνος 10, Παλλήνη, τηλ.: 210 6032872 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αλεξανδρουπόλεως 10 – Νέα Δυτική Είσοδος, τηλ.: 2310 502270 
ΚΙΑΤΟ: Δημοκρατίας 44, τηλ.: 27420 20560 

ΑΓΡΙΝΙΟ: Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Καραβέλλα (Πάροδος), Καλιγόνι , τηλ.: 26450 29510 
ΚΕΡΚΥΡΑ: 

ΑΛΕΞAΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 

Εθνική Παλαιοκαστρίτσης- Αλυκές Ποταμού (Πλησίον ΣΔΟΕ), τηλ.: 26610 48428 

Εμπορίου 9, τηλ. 25510 85157 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOUCHERKEK  www.voucherkek.gr 

    

http://www.masterkek.gr/
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 
«Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» 

 

 
Επώνυμο 

 

 
Όνομα 

  
Πατρώνυμο 

 
Όνομα Μητρός 

  
Ημ/νία Γέννησης 

 
Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας 

  
ΑΜΚΑ 

 
Αρ. Μητρώου ΙΚΑ 

  
Α.Φ.Μ. 

 
Δ.Ο.Υ. 

 
Αριθμός Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ  

  
Ημ/νία Έκδοσης Κάρτας 

 
IBAN Τραπεζικού Λογ/σμού     

 
(προαιρετικό πεδίο) 

 
 

Διοικητική Περιφέρεια που  
επιθυμείτε να καταρτιστείτε 

 
 Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
 Αττικής 

 Βορείου Αιγαίου 
 Δυτικής Ελλάδας 
 Δυτικής Μακεδονίας 

 
 Ηπείρου 
 Θεσσαλίας 

 Ιονίων Νήσων 
 Κεντρικής Μακεδονίας 
 

 
 Κρήτης 
 Νοτίου Αιγαίου 

 Πελοποννήσου 
 Στερεάς Ελλάδας 
 

 
Τηλέφωνο Σταθερό 

  
Τηλέφωνο Κινητό 

 
Διεύθυνση 

  
Τ.Κ. 

 
Δήμος 

  
email 

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ / ΤΕΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ/ΜΕΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ 
 
 Πτυχιούχοι ΑΕΙ Ελλάδας 

 
 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ελλάδας 

 
 Πτυχιούχοι Ανώτατης εκπαίδευσης εξωτερικού 

 

 
 Απόφοιτοι Γυμνασίου 

 
 Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου  

 
 Απόφοιτοι Τεχνικού Λυκείου  

 
 Απόφοιτοι ΙΕΚ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας 
 

 
 Από 0 – 4 μήνες 

 
 5 – 12 μήνες 

 
 13 μήνες & άνω 

 

 
Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 
2014, εισοδήματα 2013) 
 

 
 0 – 12.000 € 

 
 12.001 € - 18.000 € 

 
 18.001 € & άνω 
 

 
 
Συνολικό εισόδημα (Γ2) 
(με 2 δεκαδικά ψηφία):  
 
…………………………………….. 
 

 
Συμμετοχή ωφελούμενου σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής 
εισόδου στην αγορά εργασίας 
 

 
 Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν 
 Άνεργοι που εντάχθηκαν 
  

 
 

……………………………………………………………………………………..……. 
(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή) 

 
Με την συμπλήρωση της παρούσας, επιτρέπω στην MASTER να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά μου δεδομένα, για τις ανάγκες της συμμετοχής μου στην δράση και την ηλεκτρονική 

υποβολή της αίτησης συμμετοχής μου. Τα προσωπικά μου δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες και μόνο αυτής της δράσης και σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 
2472/1997 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία, μέσω e-mail ή sms  από την MASTER 


