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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 

αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 

Το  Ινστιτούτο  Εμπορίου  &  Υπηρεσιών  (ΙΝ.ΕΜ.Υ.)  της  Ε.Σ.Ε.Ε.  ως  εταίρος  της 
κοινοπραξίας των οργανώσεων‐δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, 
ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ 
και της ΕΕΔΕ προβαίνει σε ανακοίνωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων  ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΛ»  ‐που  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
«Εκπαίδευση  και  Διά  Βίου Μάθηση»  και  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό  Ταμείο  και  από  εθνικούς  πόρους‐  και  σας  ενημερώνει  για  την  πλήρη 
εξέλιξη  των  προπαρασκευαστικών  διαδικασιών  και  την  άμεσα  επερχόμενη 
έναρξη της φάσης υλοποίησης.  

Η λειτουργική ενδυνάμωση της διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης  με  την  αγορά  εργασίας  αποτελεί  διαχρονικό  ζητούμενο  για  την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση 
του  επικίνδυνα  διογκωμένου  φαινομένου  της  νεανικής  ανεργίας  που  λαμβάνει, 
πλέον, ολοένα και πιο διακριτά διαθρωτικά χαρακτηριστικά.  

Η  παρούσα  Πράξη  περιλαμβάνει  ένα  σύνολο  σπονδυλωτών  και  αλληλένδετων 
δράσεων  για  την  ανάπτυξη  και  υλοποίηση  ολοκληρωμένων  προγραμμάτων 
θεωρητικής εκπαίδευσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.  

Το  περιεχόμενο  εφαρμογής  της  αφορά  σε  αποφοίτους  ΙΕΚ,  ΕΠΑΣ,  ΕΠΑΛ  στις  8 
«Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, 
Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη,  Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) με διττή ωφέλεια 
τόσο για τους εν λόγω αποφοίτους, όσο και για τις επιχειρήσεις υποδοχής.  
 
Πιο συγκεκριμένα:  
 
 



Αντικείμενο της Πράξης  

Ως αντικείμενο της Πράξης ορίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων 
επιμόρφωσης σε 7.000 αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 
29  ετών  ‐σύμφωνα  και  με  την  ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία  για  την Απασχόληση  των 
Νέων (Youth Employment Initiative – ΥΕΙ )‐ με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη:  
 

 80  ωρών  θεωρητικών  μαθημάτων  με  στόχο  την  αναβάθμιση  των  οριζόντιων 
δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.  

 Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών.  
 
Διευκρινίζεται ότι το θεωρητικό μέρος υλοποιείται αποκλειστικά στις 8 ανωτέρω 
αναφερόμενες περιφέρειες  ενώ η απόκτηση επαγγελματικής  εμπειρίας δύναται 
να  πραγματοποιηθεί  σε  όλη  την  ελληνική  επικράτεια  με  την  προϋπόθεση  της 
σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου.  
 
 
Αντικείμενο του Υποέργου 16 του ΙΝΕΜΥ 

Στο  πλαίσιο  της  Πράξης,  το  ΙΝΕΜΥ    θα  υλοποιήσει  το  Υποέργο  16  με  τίτλο 
«Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) ‐ ΙΝΕΜΥ», το οποίο αφορά στην 
απόκτηση  εργασιακής  εμπειρίας  για  1.000  ωφελούμενους  οι  οποίοι  θα  έχουν 
επιμορφωθεί κατάλληλα στο πλαίσιο άλλου υποέργου της Πράξης. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου: 

 θα  εξευρεθούν  επιχειρήσεις  (Φορείς  παροχής  επαγγελματικής  εμπειρίας  ‐ 
Φ.Π.Ε.Ε.)  στις  οποίες  θα  πραγματοποιηθεί  η  απόκτηση  επαγγελματικής 
εμπειρίας 1.000 ωφελούμενων, 

 θα  οριστούν  υπεύθυνοι  εποπτείας  της  απόκτησης  επαγγελματικής  εμπειρίας 
για  κάθε  ωφελούμενο,  οι  οποίοι  θα  μεριμνούν  για  την  εξασφάλιση  άρτιων 
συνθηκών  κατά  τη  διάρκεια  της  απόκτησης  επαγγελματικής  εμπειρίας  κάθε 
ωφελουμένου, 

 θα  υλοποιηθούν  έως  2.000  επισκέψεις  για  την  ποιοτική  παρακολούθηση  της 
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (2 ανά ωφελούμενο), 

 θα  υλοποιηθούν  έως  4.000  συνεδρίες  ατομικής  συμβουλευτικής  (4  ανά 
ωφελούμενο), 

 θα καταβληθούν υποτροφίες σε 1.000 ωφελούμενους. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Σκοπός Χορήγησης Υποτροφιών απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 

Μέσω  του  υποέργου  16  που  υλοποιεί  το  ΙΝΕΜΥ,  στο  πλαίσιο  της 
συγχρηματοδοτούμενης  Πράξης  με  τίτλο  «Πρόσβαση  στην  αγορά  εργασίας: 
απόκτηση  επαγγελματικής  εμπειρίας αποφοίτων  ΙΕΚ,  ΕΠΑΣ  ΚΑΙ  ΕΠΑΛ»  και  κωδικό 
MIS 491402, χορηγούνται υποτροφίες σε 1.000 αποφοίτους, όπως αυτοί ορίζονται 
παρακάτω, για να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα, σε 
κλάδους  σχετικούς  με  την  εκπαίδευσή  τους,  σε  θέσεις  που  προσφέρουν 
επιχειρήσεις,  έτσι  ώστε  να  καταστεί  ευκολότερη  η  είσοδος  τους  στην  αγορά 
εργασίας. 

 
2.  Δικαιούχοι  Υποτροφιών  για  την  απόκτηση  επαγγελματικής  εμπειρίας –  Ύψος 
Υποτροφίας 

1.  Οι  υποτροφίες  για  την  απόκτηση  επαγγελματικής  εμπειρίας  στο  πλαίσιο  του 
υποέργου 16 της Πράξης  με MIS 491402, χορηγούνται από τον Φορέα Υλοποίησης 
(Φ.Υ.) ΙΝΕΜΥ σε αποφοίτους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Πράξη):  

(α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

(β) Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  

(γ) Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ),  

οι οποίοι: 

(i)  δεν  έχουν  συμπληρώσει  το  29ο  έτος  της  ηλικίας  τους  κατά  την  υποβολή  της 
αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και  

(ii)  είναι  δημότες  στις  8  «Περιφέρειες  Σύγκλισης»  (ήτοι  Ανατολική  Μακεδονία  – 
Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη,  Ιόνια Νησιά και 
Βόρειο Αιγαίο). 

(iii)  έχουν  ολοκληρώσει  θεωρητική  κατάρτιση,  διάρκειας  80  ωρών  σε  οριζόντιες 
δεξιότητες, στο πλαίσιο άλλου υποέργου της Πράξης με MIS 491402. 

2.  Το  ποσό  της  υποτροφίας  ορίζεται  για  την  απόκτηση  επαγγελματικής  εμπειρίας 
στα 480 € ανά ωφελούμενο για κάθε μήνα και για διάστημα έως 6 μήνες από την 
τοποθέτηση  του  σε  επιχείρηση,  με  την  επιφύλαξη  των  οριζόμενων  στο  άρθρο  7. 
Επιπλέον  των  ανωτέρω  ποσών  καταβάλλονται  οι  αναλογούσες  ασφαλιστικές 
εισφορές από  τον Φορέα Υλοποίησης  (Φ.Υ.)  ΙΝΕΜΥ προς  τον ασφαλιστικό φορέα. 
Σημειώνεται ότι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για χρονικό διάστημα έως 6 
μήνες  υλοποιείται  σε  επιχείρηση,  η  οποία  δύναται  να  βρίσκεται  και  εκτός  των 
ανωτέρω  8  περιφερειών,  με  την  προϋπόθεση  της  σύμφωνης  γνώμης  του 
υποτρόφου. 

3.  Η  υποτροφία  χορηγείται  μόνον  εφόσον  ο  ωφελούμενος  πραγματοποιήσει  το 
πρόγραμμα υπό τους όρους του άρθρου 7, σε θέση για την οποία θα έχει επιλεγεί 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 208068/Κ1 (ΦΕΚ 3598 Β ‐ 31‐12‐2014). 

 

 

 



3. Συμμετοχή υποψηφίων υποτρόφων 

1.  Οι  φορείς  υλοποίησης  (Φ.Υ.)  του  προγράμματος  (πράξης)  με MIS 491402,  ήτοι 
Ινστιτούτο  Εργασίας  της  Γενικής  Συνομοσπονδίας  Εργατών  Ελλάδας  (ΙΝΕ  ΓΣΕΕ), 
Κέντρο  Αναπτυξιακής  και  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  της  Γενικής  Συνομοσπονδίας 
Εργατών  Ελλάδας  (ΚΑΝΕΠ  ΓΣΕΕ),  Ινστιτούτο  Μικρών  Επιχειρήσεων  της  Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο 
Εκπαιδευτικής  Κατάρτισης  της  Γενικής  Συνομοσπονδίας  Επαγγελματιών  Βιοτεχνών 
Εμπόρων  Ελλάδας  (ΚΕΚ  ΓΣΕΒΕΕ),  Ινστιτούτο  Εμπορίου  και  Υπηρεσιών  της  Εθνικής 
Συνομοσπονδίας  Ελληνικού  Εμπορίου  (ΙΝΕΜΥ  ΕΣΕΕ),  Κέντρο  Ανάπτυξης  Ελληνικού 
Εμπορίου  της  Εθνικής  Συνομοσπονδίας  Ελληνικού  Εμπορίου  (ΚΑΕΛΕ  ΕΣΕΕ), 
Ινστιτούτο  του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων  (ΙΝΣΕΤΕ),  η  Στέγη 
της Ελληνικής Βιομηχανίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και 
Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ανακοινώνουν την Πρόσκληση 
Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  προς  τους  αποφοίτους  ΙΕΚ,  ΕΠΑΛ  και  ΕΠΑΣ  στους 
ιστοτόπους τους και στον κεντρικό ιστότοπο της Πράξης (diasindesi.gr). 

2.  Η  καταχώρηση  των  αιτήσεων  των  υποψηφίων  γίνεται  σε  ειδικό  πληροφοριακό 
σύστημα  (πλατφόρμα)  που  είναι  προσβάσιμο  διαδικτυακά  μέσω  της  ειδικής 
ηλεκτρονικής πύλης  (diasindesi.gr),  η οποία κοινοποιείται σε  κάθε ενδιαφερόμενο 
μέσω  του  κεντρικού  ιστότοπου  της  πράξης  και  των  ιστοτόπων  όλων  των  φορέων 
υλοποίησης  που  αναφέρονται  στην  ανωτέρω  παράγραφο.  Αντίστοιχα, 
ενημερώνονται οι επιχειρήσεις που δύνανται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για 
να δηλώσουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) τις διαθέσιμες θέσεις 
επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 5.  

3.  Η  αίτηση  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  (δήλωση  ενδιαφέροντος)  υπέχει  θέση 
υπεύθυνης  δήλωσης  κατά  το  Νόμο  1599/86  και  γίνεται  με  εγγραφή  του 
ενδιαφερομένου στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.), εισάγοντας τα εξής στοιχεία: 

• Ονοματεπώνυμο. 

• Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). 

• Στοιχεία ταυτότητας (Αριθμός). 

• Ηλικία 

• Στοιχεία τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου) 

(Σχολική Μονάδα Αποφοίτησης, Ειδικότητα, Βαθμός, 

Μήνας/Έτος Αποφοίτησης). 

• Ανεργία (μήνες ή έτη ανεργίας) 

• Ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (σύμφωνα 

με το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα). 

•  Στοιχεία  επικοινωνίας  (Διεύθυνση  κατοικίας,  Τηλέφωνο,  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
αλληλογραφίας− Email). 

•  Αριθμός  −  ΙΒΑΝ  τραπεζικού  λογαριασμού  με  πρώτο  όνομα  του  υποψηφίου 
υποτρόφου για την κατάθεση της υποτροφίας, εφόσον καταστεί υπότροφος. 

4.  Κάθε  αίτηση  λαμβάνει  μοναδικό  κωδικό  από  το  Π.Σ.,  που  αποτελεί  την 
ταυτοποίηση στο αντίστοιχο μητρώο (Μητρώο Υποψηφίων Υποτρόφων). 



4.  Κριτήρια  συμμετοχής  επιχειρήσεων  (Φορείς  Παροχής  Επαγγελματικής 
Εμπειρίας, Φ.Π.Ε.Ε.)  

Τα κριτήρια συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα (Πράξη) ορίζονται στην 
ΚΥΑ  208068/Κ1  (ΦΕΚ  3598  Β  ‐  31‐12‐2014),  σύμφωνα  με  την  οποία  ως  Φορείς 
Παροχής Επαγγελματικής Εμπειρίας (Φ.Π.Ε.Ε.) ορίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες 
μπορούν  απόφοιτοι  ΙΕΚ,  ΕΠΑΣ  και  ΕΠΑΛ  ανάλογα  με  τον  κλάδο  της  εκπαίδευσής 
τους να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και τέτοιες μπορεί να είναι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες) εκτός από : 

- Τα νυχτερινά κέντρα 

- Τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν.2956/2001‐ Α 258) 

- Τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης 

Οι  επιχειρήσεις  δεν  θα  πρέπει  να  έχουν  προχωρήσει  σε  απόλυση  έμμισθου 
προσωπικού για χρονικό διάστημα 2 μηνών πριν την έναρξη του προγράμματος, ή 
να  προχωρήσουν  σε  απολύσεις  κατά  την  διάρκεια  υλοποίησής  του  εκτός  εάν 
τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος απόλυσης. 

 

5. Δήλωση θέσεων επαγγελματικής εμπειρίας 

5.1  Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιχειρήσεις (Φορείς Παροχής 
Επαγγελματικής Εμπειρίας, Φ.Π.Ε.Ε.) 

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής μπορούν να επισκεφτούν την 
ιστοσελίδα  www.diasindesi.gr,  να  συμπληρώσουν  και  να  υποβάλλουν  την 
αντίστοιχη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρώντας τα εξής στοιχεία: 

- Επωνυμία 
- Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

- Αριθμό Μητρώου Εργοδότη στο Ι.Κ.Α. 

- Πλήθος Απασχολουμένων στην επιχείρηση 
- Στοιχεία  επικοινωνίας  (ονοματεπώνυμο  υπευθύνου  εποπτείας,  ταχυδρομική 

διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση ‐ email) 

- Άλλα πεδία που ορίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα. 

Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν επιπλέον:  

1.  Να  επικοινωνήσουν  με  τα  αρμόδια  στελέχη  του  ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ  προκειμένου  να 
καταγραφεί  η  πρόθεση  συμμετοχής  τους,  να  υποβάλλουν  ερωτήματα  και  να 
πληροφορηθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή τα έντυπα συμμετοχής: 

 Αθήνα,  Πετράκη  8,  10563,  τηλ:  210  3259182‐3,  fax:  210  3259229, 
diasindesi@inemy.gr 

2.  Να  επισκέπτονται  την  ηλεκτρονική  σελίδα  του  συντονιστή  φορέα  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: 
http://inegsee.gr/ ώστε να ενημερώνονται για την εξέλιξη του Προγράμματος μέσα 
από τον ειδικό χώρο που έχει διατεθεί με υπέρτιτλο «Απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ». 
Σε αυτόν τον ειδικό χώρο υπάρχει ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος diasindesi.gr  για την 
παραπομπή τους στην ιστοσελίδα της Πράξης.  
 



5.2 Αριθμός θέσεων επαγγελματικής εμπειρίας που μπορεί να προσφέρει η κάθε 
επιχείρηση (Φορέας Παροχής Επαγγελματικής Εμπειρίας, Φ.Π.Ε.Ε.) 

Ο  ανώτατος  αριθμός  θέσεων  που  μπορεί  να  προσφέρει  η  κάθε  επιχείρηση 
εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων της.  

Πιο συγκεκριμένα δύναται να δηλώσει θέσεις που να αντιστοιχούν σε ποσοστό του 
έμμισθου  προσωπικού  της,  όπως  αυτό  προκύπτει  από  την  ετήσια  κατάσταση 
προσωπικού  προς  την  Επιθεώρηση  Εργασίας  του  έτους  2014  και  τις  τυχόν 
τροποποιήσεις που έχουν ακολουθήσει. 

 Ειδικότερα: 

 (α)   για  επιχείρηση  χωρίς  κανέναν  εργαζόμενο  (ατομική),  μπορεί  να  δηλώνεται 
έως (1) θέση 

(β)  για επιχείρηση με 1 έως 10 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται θέσεις που 
αντιστοιχούν σε αριθμό έως το 50% του έμμισθου προσωπικού τους, 

(γ)  για επιχείρηση με 10 και άνω εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται θέσεις που 
αντιστοιχούν σε αριθμό έως το 1/3 του έμμισθου προσωπικού τους. 

  

6. Διαδικασία επιλογής υποτρόφων για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 

Η επιλογή  των υποτρόφων για  την  τοποθέτηση σε επιχειρήσεις  για  την απόκτηση 
επαγγελματικής  εμπειρίας,  στο  πλαίσιο  του  υποέργου  16  της  Πράξης  με  MIS 
491402,  γίνεται  με  ευθύνη  του  Φορέα  Υλοποίησης  (Φ.Υ.)  ΙΝΕΜΥ  με  διαδικασίες 
ποιοτικών  μεθόδων  σύζευξης  των  υποτρόφων  με  τις  θέσεις  απόκτησης 
επαγγελματικής  εμπειρίας  με  βάση  την  ειδικότητα  αποφοίτησής  τους  και  τις 
ανάγκες  υποτρόφων  και  επιχειρήσεων  και  τους  λοιπούς  σχετικούς  όρους  της  ΚΥΑ 
208068/Κ1 (ΦΕΚ 3598 Β ‐ 31‐12‐2014). 

 
7. Συμμετοχή στο πρόγραμμα – Καταβολή υποτροφίας 

1. Η συμμετοχή του υποτρόφου στο πρόγραμμα (στο πλαίσιο του υποέργου 16 της 
Πράξης με MIS 491402) πιστοποιείται με: 

- σύναψη/υπογραφή  συμφωνητικού  μεταξύ  του  υποτρόφου  και  του  Φορέα 
Υλοποίησης (Φ.Υ.) ΙΝΕΜΥ 

- σύναψη/υπογραφή  συμφωνητικού  μεταξύ  του  υποτρόφου  και  της 
επιχείρησης υποδοχής (Φορέας Παροχής Επαγγελματικής Εμπειρίας, Φ.Π.Ε.Ε.) 

2. Κάθε υπότροφος που συμμετέχει στο πρόγραμμα (στο πλαίσιο του υποέργου 16 
της Πράξης με MIS 491402)  δικαιούται  να λάβει υποτροφία,  όπως προσδιορίζεται 
στο  άρθρο  2.  Η  καταβολή  των  υποτροφιών  γίνεται  από  τον  Φορέα  Υλοποίησης 
(Φ.Υ.)  ΙΝΕΜΥ  με  κατάθεση  μέσω  ηλεκτρονικής  τραπεζικής  (e−banking)  στο 
λογαριασμό  που  έχει  δηλώσει  ο  κάθε  υπότροφος  κατά  την  αίτησή  του  για 
συμμετοχή  στο  πρόγραμμα,  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  και  τους  όρους  που 
προβλέπονται  στον  «Οδηγό  Εφαρμογής»  του  προγράμματος και με  την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει η αντίστοιχη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 



3. Η πρώτη πληρωμή των υποτρόφων ‐εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι απαιτούμενες 
υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στον  «Οδηγό  Εφαρμογής»  του  προγράμματος ‐ 
από τον Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) ΙΝΕΜΥ θα πραγματοποιηθεί με το πέρας των δύο 
πρώτων μηνών  της απόκτησης επαγγελματικής  εμπειρίας,  με  την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει  σχετική  χρηματοδότηση  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων. 
Μετά από αυτό το διάστημα, η υποτροφία θα χορηγείται σε μηνιαία βάση, με την 
προϋπόθεση  ότι  υπάρχει  σχετική  χρηματοδότηση  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων. 

 
8. Διακοπή του προγράμματος 

1.  Η  υποτροφία  μπορεί  να  διακοπεί  με  πρωτοβουλία  του  υποτρόφου  ή  της 
επιχείρησης  βάσει  τεκμηρίωσης,  η  οποία  καταγράφεται  στο  Πληροφοριακό 
Σύστημα  από  τον  Φορέα  Υλοποίησης  (Φ.Υ.)  ΙΝΕΜΥ.  Στην  περίπτωση  αυτή 
καταβάλλεται  η  υποτροφία  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στον  «Οδηγό 
Εφαρμογής» του προγράμματος. 

2.  Η  επιχείρηση  μετά  την  αποχώρηση  υποτρόφου,  εφόσον  γίνεται  με 
πρωτοβουλία/ευθύνη του ιδίου, έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα σε συνεννόηση με τον Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) ΙΝΕΜΥ. 

 
9.  Υποχρεώσεις  του  Φορέα  Υλοποίησης  (Φ.Υ.)  ΙΝΕΜΥ  και  των  επιχειρήσεων 
(Φορείς Παροχής Επαγγελματικής Εμπειρίας, Φ.Π.Ε.Ε.) 

1. Ο Φορέας Υλοποίησης (Φ.Υ.) ΙΝΕΜΥ έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α)  Μεριμνά  για  τη  διασφάλιση  άρτιων  συνθηκών  κατά  την  απόκτηση 
επαγγελματικής εμπειρίας για τον υπότροφο, όπως ορισμό συμβούλου υποστήριξης 
κατά  τη  διάρκεια  απόκτησης  επαγγελματικής  εμπειρίας,  πραγματοποίηση 
επιτόπιων  επισκέψεων  σε  επιχειρήσεις  (Φορείς  Παροχής  Επαγγελματικής 
Εμπειρίας, Φ.Π.Ε.Ε.). 

β) Μεριμνά  για  την αποτελεσματική  διασύνδεση υποτρόφου –  επιχείρησης  βάσει 
των τυπικών δικαιολογητικών και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

γ) Μεριμνά για την καταβολή των υποτροφιών. 

δ)  Διευκολύνει  τα  στελέχη  της  ΕΥΔ  ΕΠΕΔΒΜ  που  πραγματοποιούν  επιτόπιες 
επαληθεύσεις καθώς και άλλων ελεγκτικών οργάνων για την υλοποίηση ή/ και την 
αξιολόγηση του προγράμματος. 

2. Οι επιχειρήσεις (Φορείς Παροχής Επαγγελματικής Εμπειρίας, Φ.Π.Ε.Ε.), δηλαδή 
οι  επιχειρήσεις  που  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα,  έχουν  τις  ακόλουθες 
υποχρεώσεις: 

α)  Μεριμνούν  για  άρτιες  συνθήκες  κατά  τη  διάρκεια  απόκτησης  επαγγελματικής 
εμπειρίας για τον υπότροφο. 

β) Ορίζουν υπεύθυνο εποπτείας του υπότροφου για κάθε θέση υποτροφίας στην 
επιχείρηση, τα στοιχεία του οποίου τα δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο 
υπεύθυνος εποπτείας υποτρόφου(«Επόπτης») μπορεί να είναι εργαζόμενος ‐ή και 
ο  ίδιος  ο  ιδιοκτήτης‐  της  επιχείρησης  υποδοχής.  Η  μηνιαία  αμοιβή  του  επόπτη 



ανέρχεται από 80€ το ελάχιστο έως 100€ το μέγιστο ανά ωφελούμενο ανάλογα και 
με τον αριθμό των ατόμων που εποπτεύει, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 
3. Στο πλαίσιο αυτό συνάπτεται σύμβαση έργου με το φυσικό πρόσωπο που ορίζει 
η  επιχείρηση.  Σε  περίπτωση  που  οι  προσφερόμενες  θέσεις  επαγγελματικής 
εμπειρίας  από  την  επιχείρηση  υπερβαίνουν  τις  3,  τότε  και  αναλόγως  τον  αριθμό 
τους ορίζονται περισσότεροι του ενός επόπτες. 

γ)  Διευκολύνουν  τα  στελέχη  όλων  των  αρμοδίων  φορέων  που  πραγματοποιούν 
επιτόπιες  επαληθεύσεις  σχετικά  με  την  υλοποίηση  και  την  αξιολόγηση  του 
προγράμματος. 

δ) Ενημερώνουν τον Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) ΙΝΕΜΥ σε περίπτωση που ανακύψει 
οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

3.  Οι  επιχειρήσεις  συμπληρώνουν  Φύλλα  Αξιολόγησης  των  Υποτρόφων  στο 
Πληροφοριακό  Σύστημα  σε  συνεργασία  με  τον  Φορέα  Υλοποίησης  (Φ.Υ.)  ΙΝΕΜΥ 
εφόσον αυτό ζητηθεί. 

 
10. Υποχρεώσεις των υποτρόφων 

1. Οι υπότροφοι: 

α)  Υποχρεούνται  κατά  τη  διάρκεια  του  προγράμματος  να  είναι  επιμελείς  να 
επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά προς τους εκπαιδευτές,  το προσωπικό και τη 
διοίκηση  τόσο  των φορέων  υλοποίησης  του  προγράμματος,  όσο  και  των Φ.Π.Ε.Ε. 
(επιχειρήσεων)  στους  οποίους  θα  ενταχθούν  για  την  απόκτηση  επαγγελματικής 
εμπειρίας. 

β)  Πραγματοποιούν  τις  προβλεπόμενες  ώρες  μαθημάτων  και  καλύπτουν  τα 
προβλεπόμενα  στον  «Οδηγό  Εφαρμογής»  κατά  την  απόκτηση  επαγγελματικής 
εμπειρίας για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες στους Φ.Π.Ε.Ε. 

γ)  Συνεργάζονται  με  τα  στελέχη  των  αρμόδιων  φορέων  που  πραγματοποιούν 
επιτόπιες επαληθεύσεις σχετικά με  την υλοποίηση καθώς και  την αξιολόγηση του 
προγράμματος. 

2.  Οι  Υπότροφοι  συμπληρώνουν  Φύλλα  Αξιολόγησης  των  επιχειρήσεων  στο 
Πληροφοριακό Σύστημα και σε συνεργασία με τους Φ.Υ., εφόσον αυτό ζητηθεί. 

 

Διασφάλιση Ποιότητας Προγραμμάτων  

Το  Πρόγραμμα  πλαισιώνεται  από  μια  σειρά  κύριων  και  υποστηρικτικών  δράσεων 
για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικλείδων ποιοτικής και ποσοτικής 
παρακολούθησής του με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του.  

Σε  αυτήν  την  κατεύθυνση,  επιδιώκεται  και  επιχειρείται  η  βέλτιστη  δυνατή 
αντιστοίχηση  των  ειδικοτήτων  των  αποφοίτων  με  τις  προσφερόμενες  θέσεις 
επαγγελματικής  εμπειρίας  (συνάφεια  τίτλου  σπουδών  και  απόκτησης 
επαγγελματικής  εμπειρίας),  η  διασφάλιση  της  καταλληλότητας  των  επιχειρήσεων 
και  της  επάρκειας  του  στελεχιακού  τους  δυναμικού  για  την  υποστήριξη  του 
Προγράμματος,  η  απόκτηση  και  αξιοποίηση  της  επαγγελματικής  εμπειρίας  με 
γνώμονα  τις  σύγχρονες  εξελίξεις  στους  επαγγελματικούς  κλάδους,  καθώς  και  η 
αποτροπή  κάθε  ενδεχόμενης  απόπειρας  στρεβλής  πρακτικής  από  τις  επιχειρήσεις 



για  τη  χρησιμοποίηση  των  Προγραμμάτων  ως  μηχανισμούς  υποκατάστασης  ή 
αντικατάστασης της υφιστάμενης εργασίας.  

Ενδεικτικά  αναφέρονται,  μεταξύ  άλλων,  προτεραιότητες,  δράσεις,  εργαλεία  και 
υπηρεσίες  όπως  εκπόνηση  σύγχρονου  εκπαιδευτικού  υλικού  και  διδακτικές 
μέθοδοι  με  σαφείς  εκπαιδευτικούς  στόχους,  συμβουλευτικές  υπηρεσίες 
υποστήριξης  των  ωφελουμένων  και  εξατομικευμένη  συμβουλευτική,  επιτόπιοι 
έλεγχοι,  πλατφόρμα  e‐mentoring,  προσωποποιημένης  ενημέρωσης,  επικοινωνίας 
και  διαδραστικής  συμβουλευτικής/e‐consulting,  διαδικασίες  ενδιάμεσων 
αξιολογήσεων κ.λπ. 


