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Επιδότηση Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας
H Ελληνική Κυβέρνηση,
στο πλαίσιο της
Ψηφιακής Στρατηγικής
2006-2013 και με τη
συνδρομή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υλοποιεί τη δράση eκπαιδευτείτε η οποία
αφορά στην επιδότηση
της εκπαίδευσης και
πιστοποίησης στις
Τεχνολογίες
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
και απευθύνεται σε
όλους τους φοιτητές
που εισήχθησαν με τις
Πανελλήνιες Εξετάσεις
των ετών 2005, 2006
και 2007 σε τμήματα ή
σχολές της
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της χώρας
μας, καθώς και στους
εγγεγραμμένους
προπτυχιακούς
φοιτητές του Ελληνικού
Ανοιχτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).
Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν και όλοι οι
φοιτητές που πάσχουν
από σοβαρές
ασθένειες, οι οποίοι
εισήχθησαν στην

τριτοβάθμια
εκπαίδευση ως
ποσοστό 3% των
εισακτέων σε κάθε
τμήμα ή σχολή κατά τα
έτη 2005, 2006 και
2007.
Πρόκειται για μια νέα
δράση η οποία
υλοποιείται με τη
συνεργασία των
Υπουργείων
Οικονομίας και
Οικονομικών και
Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και από
το Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
Οι δικαιούχοι φοιτητές
έχουν την ευκαιρία να
αποκτήσουν
πιστοποιημένες
γνώσεις σε βασικό,
προχωρημένο και
εξειδικευμένο επίπεδο
στις Νέες Τεχνολογίες
και στις Ψηφιακές
Εφαρμογές, και θα
επιχορηγηθούν με το
90% της συνολικής
αξίας της εκπαίδευσης
και πιστοποίησης, με
μέγιστη επιδότηση τα

600€ ανά φοιτητή.
Για την κάλυψη των
ειδικών αναγκών των
φοιτητών που πάσχουν
από σοβαρές
ασθένειες, κάθε
δικαιούχος αυτής της
κατηγορίας θα
επιχορηγηθεί με το
90% της συνολικής
αξίας της εκπαίδευσης,
εξέτασης και
πιστοποίησης, με
μέγιστη επιδότηση τα
1.200€.
Η υλοποίηση της
δράσης ξεκινά την 1η
Ιουνίου 2008 και
ολοκληρώνεται την 15η
Νοεμβρίου 2008.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε το site
http://www.ekpaidefteite
.gr
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Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εκπαίδευσης Γονέων Μαθητών
Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Ασφαλή Χρήση του
Διαδικτύου

Ένα σημαντικό έργο για
την εκπαίδευση των
γονέων σε νέες
τεχνολογίες
εγκαινιάζεται στο
πλαίσιο της Ψηφιακής
Στρατηγικής 20062013, με τη συνδρομή
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του
Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου
(ΕΚΤ), μέσω του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Κοινωνία της
Πληροφορίας».
Το συγκεκριμένο έργο
αφορά στην
εκπαίδευση των
γονέων μαθητών που
θα εγγραφούν στην
υποχρεωτική
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)
για το σχολικό έτος
2008/2009. Έχει σκοπό
την εξοικείωση των
γονέων με τις
Τεχνολογίες
Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με
έμφαση στο Διαδίκτυο,
την Ασφαλή Χρήση του,
και τις Εκπαιδευτικές

Εφαρμογές του.
Οι δικαιούχοι γονείς
έχουν το δικαίωμα
δωρεάν κατ’ οίκον
εκπαίδευσης από
ειδικούς εκπαιδευτές,
και πρόσβασης σε
εκπαιδευτικά πακέτα
αυτόνομης μάθησης
μέσω Διαδικτύου (elearning). Επιπλέον, το
έργο επιδοτεί την
απόκτηση νέας,
ευρυζωνικής σύνδεσης
στο Διαδίκτυο διάρκειας
δύο (2) μηνών, για τους
ωφελούμενους γονείς
που δεν την διαθέτουν.
Μετά την ολοκλήρωση
της εκπαίδευσης μέσω
Διαδικτύου, οι γονείς θα
δικαιούνται να
συμμετάσχουν δωρεάν
σε εξετάσεις
πιστοποίησης για την
απόκτηση
πιστοποιητικού
γνώσεων
Πληροφορικής ή
χειρισμού Η/Υ σε
τουλάχιστον τρεις (3)
από τις ενότητες
βασικών γνώσεων.
Δικαιούχος είναι ένας
από τους γονείς ή
κηδεμόνες κάθε ενός
από τους περίπου
335.000 μαθητές οι
οποίοι πρόκειται να
εγγραφούν στην
υποχρεωτική
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (Γυμνάσιο)
κατά το σχολικό έτος
2008-2009. Για κάθε
δικαιούχο γονέα
επιδοτείται το 100% του

κόστους εκπαίδευσης
και πιστοποίησης του,
όπως και η απόκτηση
νέας ευρυζωνικής
σύνδεσης Διαδικτύου
διάρκειας δύο (2)
μηνών. Τα ποσά των
επιδοτήσεων ανά
δικαιούχο ξεκινάνε από
τα €350 και μπορούν
να φτάσουν μέχρι και
τα €640, ανάλογα με
τον τόπο κατοικίας και
το στάδιο συμμετοχής
του δικαιούχου στο
έργο. Η επιδότηση
καταβάλλεται στον
Φορέα Εκπαίδευσης σε
πρόγραμμα του οποίου
θα επιλέξει να εγγραφεί
ο δικαιούχος.
Το πρόγραμμα θα είναι
ανοικτό σε όλους τους
ενδιαφερόμενους
Φορείς Εκπαίδευσης,
με ισότιμους όρους. Οι
Φορείς Εκπαίδευσης θα
πρέπει να είναι σε θέση
να προσφέρουν να
προσφέρουν στους
δικαιούχους γονείς
προσωπική (κατ’ οίκον)
εκπαίδευση
τουλάχιστον πέντε (5)
ωρών από ειδικούς
εκπαιδευτές, καθώς και
δυνατότητα πρόσβασης
σε εκπαιδευτικά πακέτα
αυτόνομης μάθησης
μέσω Διαδικτύου (elearning), με διάρκεια
τουλάχιστον σαράντα
(40) διδακτικών ωρών,
με δυνατότητα
αξιόπιστου ελέγχου της
ολοκλήρωσής του.
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Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εκπαίδευσης Γονέων Μαθητών
Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Ασφαλή Χρήση του
Διαδικτύου (συνέχεια)
Υπουργείου
Ανάπτυξης
(Μεσογείων 119,
Αμπελόκηποι, Στάση
Μετρό Κατεχάκη).
Στην εκδήλωση θα
παρουσιαστούν οι
Η εκδήλωση στοχεύει
Με την ευκαιρία της
διαδικασίες και οι
στην ενημέρωση τόσο
εκκίνησης του
πληροφοριακές
των
Φορέων
Προγράμματος, το
εφαρμογές του εν λόγω
Εκπαίδευσης που
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας
έργου και θα
σκοπεύουν να
και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ
απαντηθούν σχετικά
συμμετάσχουν στο εν
ΑΕ ( www.grnet.gr ), ως
ερωτήματα των
λόγω έργο, αλλά και
Φορέας Υλοποίησης
Φορέων Εκπαίδευσης
των Παρόχων
του έργου,
και των Παρόχων.
Υπηρεσιών Διαδικτύου
εποπτευόμενος από
Για περισσότερες
που ενδιαφέρονται να
την Γενική Γραμματεία
διευκρινίσεις και
τους υποστηρίξουν με
Έρευνας και
πληροφορίες λειτουργεί
προσφορές για νέες
Τεχνολογίας του ΥΠΑΝ,
γραφείο Αρωγής
επιδοτούμενες
διοργανώνει την
Χρηστών (Help Desk)
ευρυζωνικές
συνδέσεις.
Τετάρτη 27
από Δευτέρα έως
Η εκδήλωση θα
Αυγούστου 2008 (ώρα
Παρασκευή, 9:00 πμπραγματοποιηθεί στο
11:00 - 14:00)
3:00 μμ, στο τηλέφωνο:
Αμφιθέατρο του
ενημερωτική εκδήλωση.
801-11-80 200.
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
O Σεπτέμβρης είναι
ένας από τους μήνες
όπου γίνονται οι
περισσότερες αιτήσεις
για μεταπτυχιακά
προγράμματα
σπουδών.
Ενημερωθείτε και
προλάβετε τις
προθεσμίες υποβολής
αιτήσεων. Κάποια
μεταπτυχιακά από αυτά
είναι τα παρακάτω:
Επιστήμη και
Τεχνολογία
Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ
και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών

Λήξη υποβολής
αιτήσεων:05/09/08

Ηλεκτρονική Φυσική
– Ραδιοηλεκτρολογία

Επιστήμη
Υπολογιστών

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Πληροφορικής
Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λήξη υποβολής
αιτήσεων:11/09/08
Εφαρμοσμένες
Επιστήμες και
Τεχνολογία
Γενικό Τμήμα
Πολυτεχνείο Κρήτης
Λήξη υποβολής
αιτήσεων:06/10/08

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Λήξη υποβολής
αιτήσεων:30/09/08
Εφαρμοσμένες
Μαθηματικές
Επιστήμες
Σχολή Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών &
Φυσικών Επιστημών
Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
Λήξη υποβολής
αιτήσεων:08/09/08
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσικοθεραπεία
Κάποια από τα
ελληνικά μεταπτυχιακά
προγράμματα που θα
μπορούσαν να
ενδιαφέρουν έναν
απόφοιτο
φυσικοθεραπείας είναι
τα παρακάτω:
Εθνικό
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών
(ΤΕΦΑΑ)
Βιολογία της Άσκησης
με εξειδίκευση σε τομείς
όπως:
• Εργοφυσιολογία
• Αθλητιατρική
• Αθλητική Βιομηχανική
• Αθλητική
Φυσικοθεραπεία
• Ειδική Κινητική Αγωγή
• Κινητική Συμπεριφορά
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
(ΤΕΦΑΑ)
Διατμηματικό
Μεταπτυχιακό &
Διδακτορικό Δίπλωμα
στη Φυσική
Αγωγή με την
συνεργασία των:
- ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης και
Σερρών του
Αριστοτελείου Παν/μίου
Θεσσαλονίκης
- ΤΕΦΑΑ Δημοκριτείου
Παν/μίου Θράκης
- ΤΕΦΑΑ Παν/μίου
Θεσσαλίας
Και κατευθύνσεις στην :
• Άσκηση και υγεία
• Προπονητική

αθλημάτων
• Σχολική φυσική
αγωγή
• Φυσική
δραστηριότητα για
ειδικούς πληθυσμούς
Μεταπτυχιακό δίπλωμα
Εξειδίκευσης στο
ΤΕΦΑΑ Σερρών
• Κινησιολογία
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο
Θράκης
(ΤΕΦΑΑ)
Άσκηση και Ποιότητα
Ζωής (Συνεργασία με
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας) με
τέσσερις κατευθύνσεις:
• Μεγιστοποίηση
Αθλητικής Επίδοσης ή
Απόδοσης.
• ΠρόληψηΠαρέμβασηΑποκατάσταση.
• Παιδαγωγική και
Δημιουργική Μάθηση.

Ελληνικό
Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο
Διοίκηση Μονάδων
Υγείας
Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας του Ε.Σ.Υ.
Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων
(Τμήμα
Ιατρικής)
Διατμηματικό Π.Μ.Σ.
του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, σε
συνδιοργάνωση με το
Γενικό Τμήμα Βασικών
Ιατρικών
Μαθημάτων του ΤΕΙ
Αθήνας με τίτλο:
• Αντιμετώπιση του
πόνου

• Φυσική
Δραστηριότητα και
Αθλητική Αναψυχή
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
(ΤΕΦΑΑ
Τρικάλων)
Άσκηση και Υγεία
Άσκηση και Ποιότητα
Ζωής (Συνεργασία με
ΔΠΘ)
Ανθρώπινη Απόδοση
και Υγεία (Συνεργασία
με ΔΠΘ-ΑΠΘ)
European Master’s
Degree in Exercise and
Sport Psychology

Μεταπτυχιακά
προγράμματα στην
Ελλάδα
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσικοθεραπεία (συνέχεια)

Πανεπιστήμιο
Κρήτης
(Τμήμα
Ιατρικής)

Πανεπιστήμιο
Αθηνών
(Τμήμα
Ιατρικής)

Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Δημόσια
υγεία και διοίκηση
υπηρεσιών
υγείας»

Προαγωγή και Αγωγή
Υγείας

Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο
Θράκης
(Τμήμα
Ιατρικής)

Πηγή: Οδηγός
Επαγγελμάτων
Φυσικοθεραπευτή - Γραφείο
Διασύνδεσης του ΤΕΙ
Λαμίας

Υγιεινή και Ασφάλεια
της Εργασίας

Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008
Αγωνιούν χιλιάδες
εκπαιδευτικοί που
επιθυμούν να λάβουν
μέρος στον επικείμενο
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
το 2008.Η εξεταστέα
ύλη για τον Διαγωνισμό
Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ
2008 ανακοινώθηκε
από το Υπουργείο
Παιδείας. Κατεβάστε
την εξεταστέα ύλη εδώ :
http://www.ypepth.gr/do
cs/29_05_08__eksetast
ea_ylh_asep_080529.d
oc
Με Κοινή Υπουργική
Απόφαση του
Υπουργού Εθνικής

Παιδείας και
Θρησκευμάτων κ.
Ευριπίδη Στυλιανίδη και
του Υφυπουργού
Οικονομίας και
Οικονομικών κ. Νίκου
Λέγκα καθορίζονται
5.072 θέσεις
εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που θα
πληρωθούν με το
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
για τα σχολικά έτη
2009-2010 και 20102011.
Από την ΚΥΑ
προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού 17,7
εκατ. ευρώ για το 2009,

71,8 εκατ. ευρώ για το
2010 και 108,4 εκατ.
ευρώ για το 2011 και
μετά.
Οι 5.072 θέσεις
προκηρύσσονται για
την κατάρτιση των
πινάκων διοριστέων
εκπαιδευτικών κατά τα
σχολικά έτη 2009-2010
και 2010-2011 για την
κάλυψη θέσεων οι
οποίες θα αντιστοιχούν
στο ποσοστό 60% του
συνόλου των
οργανικών θέσεων.
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Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 6Κ/2008 & 7Κ/2008

ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
6Κ/2008
Εκδόθηκε η 6K/2008
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 362/24.7.2008 Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ), που αφορά την
πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας
εννιακοσίων
εβδομήντα τριών
(973) θέσεων τακτικού
προσωπικού
Πανεπιστημιακής
(ΠΕ), Τεχνολογικής
(ΤΕ) και
Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)
Εκπαίδευσης σε
διάφορους φορείς του
δημόσιου τομέα.
Η προθεσμία
υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής
λήγει με την πάροδο
της Δευτέρας 8
Σεπτεμβρίου 2008.
Η αίτηση υποβάλλεται
στο ΑΣΕΠ μόνο
ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή σε
φάκελο μεγέθους Α4 ή
στον ειδικό φάκελο
ΑΣΕΠ POST ο οποίος

διανέμεται από τα
ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη
διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την
Προκήρυξη: 6Κ/2008
Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 115 10
ΑΘΗΝΑ
ΕΚΔΟΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
7Κ/2008
Εκδόθηκε η 7K/2008
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 391/13.8.2008,
Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ), που αφορά την
πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας εκατόν
είκοσι δύο (122)
θέσεων τακτικού
προσωπικού
Πανεπιστημιακής
(ΠΕ), Τεχνολογικής
(ΤΕ) και
Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)
Εκπαίδευσης στο
Υπουργείο
Εσωτερικών.
Η προθεσμία

υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής
λήγει με την πάροδο
της Δευτέρας 29
Σεπτεμβρίου 2008.
Η αίτηση υποβάλλεται
στο ΑΣΕΠ μόνο
ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή σε
φάκελο μεγέθους Α4 ή
στον ειδικό φάκελο
ΑΣΕΠ POST, ο οποίος
διανέμεται από τα
ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη
διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την
Προκήρυξη: 7Κ/2008
Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 115 10
ΑΘΗΝΑ

Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
http://www.asep.gr

Τα ΦΕΚ των παραπάνω προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και
διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο
Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και από τις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας.
Τα έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής διατίθενται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα
Επαρχεία της χώρας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι υποψήφιοι
μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Join us
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Ανακοίνωση Βάσεων για την Εισαγωγή των Υποψηφίων Στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
εισαγωγής στην
Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.

Την Τρίτη 26
Αυγούστου 2008
δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα
αποτελέσματα

Φέτος, σε σύνολο
97.407 υποψηφίων,
εισήχθησαν 68.224
υποψήφιοι, δηλαδή ένα
ποσοστό της τάξης του
70,04%. Οι επιτυχόντες
σε πανεπιστήμια, σε
στρατιωτικές σχολές,
σχολές Αστυνομίας

κ.λπ., ήταν φέτος 42.220.
Οι επιτυχόντες στα ΤΕΙ
ήταν φέτος 26.004. Από
τα παραπάνω συνάγεται
ότι ο συνολικός αριθμός,
το ποσοστό των
επιτυχόντων στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα έχει αυξηθεί και
βεβαίως έχει ενισχυθεί
και ο αριθμός των
επιτυχόντων στην
ελληνική περιφέρεια.

Μια Αρχή, Μια Ευκαιρία: Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για νέους
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μια Αρχή, Μια
Ευκαιρία: Νέο
πρόγραμμα ΟΑΕΔ για
νέους
H Yπουργός
Απασχόλησης και
Κοινωνικής
Προστασίας κα. Φάνη
Πάλλη Πετραλιά,
ενέκρινε την έναρξη
υλοποίησης του νέου
προγράμματος
προώθησης στην
Απασχόληση
ανέργων νέων του
ΟΑΕΔ «Μία Αρχή,
Μια Ευκαιρία».
Το πρόγραμμα, που
είχε παρουσιάσει η
Υπουργός
Απασχόλησης και
Κοινωνικής
Προστασίας και ο
Διοικητής του
Οργανισμού κ.

Γιώργος Βερναδάκης
τον περασμένο Μάιο,
απευθύνεται σε νέους
ηλικίας 16 έως 25
ετών, που βρίσκονται
εκτός αγοράς
εργασίας οι οποίοι:

τις προτεραιότητές
τους, να επιλέξουν να
ωφεληθούν από μία,
μεταξύ των τριών
δράσεων του
προγράμματος.
Δηλαδή από:

• Έχουν
εγκαταλείψει νωρίς το
σχολείο ή το έχουν
τελειώσει χωρίς να
συνεχίσουν σπουδές
σε οποιαδήποτε
βαθμίδα του
εκπαιδευτικού
συστήματος και στους
οποίους
• Δεν είχαν μέχρι
σήμερα, καμία
ευκαιρία
απασχόλησης ή
συμπληρωματική
επιμόρφωση, είτε με
τη με τη μορφή της
εργασιακής σχέσης,
είτε με οποιαδήποτε
μορφή
αναγνωρισμένης
κατάρτισης.
Οι νέοι θα μπορούν,
ανάλογα με τις
ιδιαίτερες ανάγκες και

1. Το πρόγραμμα
απόκτησης
προϋπηρεσίας,
2. Το πρόγραμμα
πιστοποιημένης
κατάρτισης στην
πληροφορική ή
3. Το
ολοκληρωμένο

Μια Αρχή, Μια Ευκαιρία: Νέο
πρόγραμμα ΟΑΕΔ για νέους
ηλικίας 16 έως 25 ετών που
βρίσκονται εκτός αγοράς
εργασίας.
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πρόγραμμα
συμβουλευτικής.
Στόχος του
προγράμματος ήταν
να καλύψει τον
μεγαλύτερο δυνατό
αριθμό ωφελούμενων
και εκτιμάται ότι η
συμμετοχή σε αυτό
θα προσεγγίζει τα
40.000 άτομα
ετησίως. Όπως είχε
τονίσει η υπουργός
Απασχόλησης και
Κοινωνικής
Προστασίας κατά την
παρουσίασή του,
μέσω του νέου
προγράμματος «η
εργασιακή εμπειρία,
που αποτελεί
πραγματική
προϋπηρεσία,
καλύπτεται, για
πρώτη φορά στη
χώρα μας,
ασφαλιστικά, για
σύνταξη,
ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και
επαγγελματικό
κίνδυνο».
Παράλληλα, το
πρόγραμμα «Μια
Αρχή, Μια Ευκαιρία»
θα μπορεί να
συμπληρώνεται και
να συνδυάζεται με τα
υπόλοιπα
προγράμματα του
υπουργείου
Απασχόλησης και
Κοινωνικής
Προστασίας, όπως
και τα προγράμματα
άλλων φορέων, που
αφορούν στους
ανέργους νέους.
Ειδικότερα, οι

προβλεπόμενες
δράσεις του
προγράμματος έχουν
ως εξής:
1. Πρόγραμμα
απόκτησης
προϋπηρεσίας
Το πρόγραμμα έχει
διάρκεια πέντε μήνες.
Οι νέοι που θα
συμμετάσχουν σε
αυτό, θα αμείβονται
με τον κατώτατο
μισθό και θα είναι
πλήρως
ασφαλισμένοι, για
σύνταξη,
ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και
επαγγελματικό
κίνδυνο.
Το πρόγραμμα θα
διεξαχθεί κατά
προτεραιότητα σε
επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα και σε
αυτοαπασχολούμενου
ς.
Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει
εξ ολοκλήρου την
αμοιβή του νέου
εργαζόμενου αλλά και
την ασφαλιστική
κάλυψη.
2. Πρόγραμμα
πιστοποίησης
γνώσης χειρισμού
ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Το πρόγραμμα
κατάρτισης σε
βασικές δεξιότητες
πληροφορικής θα
διεξαχθεί σε Σχολές
Μαθητείας ή σε
πιστοποιημένα
Κέντρα
Επαγγελματικής
Κατάρτισης.
Διαρκεί 100 ώρες και

οι εκπαιδευόμενοι
που συμμετέχουν σε
αυτό, θα αμείβονται
προς 6 ευρώ την
ώρα.
Μετά τη συμμετοχή
του στο πρόγραμμα,
ο νέος θα διαθέτει:
• Πρώτον, τις
δεξιότητες και τα
προσόντα για να
καλύψει τη θεμελιώδη
πλέον απαίτηση της
αγοράς εργασίας για
δυνατότητα χειρισμού
ηλεκτρονικού
υπολογιστή και
• Δεύτερον, ένα
πιστοποιητικό των
γνώσεων και
δεξιοτήτων που
απέκτησε, με βάση τα
αναγνωρισμένα από
την πολιτεία
πρότυπα.
3. Το ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
συμβουλευτικής
Οι συμμετέχοντες νέοι
έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν
ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
συμβουλευτικής που
περιλαμβάνει:
Α. Επαγγελματικό
προσανατολισμό.
Ειδικοί σύμβουλοι του
ΟΑΕΔ βοηθούν το
νέο να διαλέξει τη
δουλειά που θέλει και
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μπορεί να κάνει, με
βάση τα προσόντα,
τις κλίσεις, τα
ενδιαφέροντά του.
Β. Τεχνικές
αναζήτησης εργασίας.
Στο σεμινάριο
αναπτύσσονται έναένα τα βήματα που
πρέπει να κάνει ένας
νέος στην αναζήτηση
εργασίας, με
αποτελεσματικό
τρόπο, στην ελεύθερη
αγορά εργασίας. Το
πρόγραμμα έχει
δοκιμαστεί με
επιτυχία από τα
Κέντρα Προώθησης
Απασχόλησης του
ΟΑΕΔ, όπου
διαπιστώθηκε ότι, το
70% των ανέργων
που συμμετείχαν σε
αντίστοιχες ομάδες
συμβουλευτικής,
βρήκαν σύντομα
απασχόληση στην
ελεύθερη αγορά.
Γ. Συμβουλευτική για
την ανάληψη
επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών. Στον
κύκλο
συμβουλευτικής στην
επιχειρηματικότητα, ο
νέος μαθαίνει το πώς

μπορεί να οργανώσει
την αυτοαπασχόλησή
του.
Τα τρία προγράμματα
συμβουλευτικής
διαρκούν συνολικά 60
ώρες και οι
συμμετέχοντες νέοι
αποζημιώνονται προς
10 ευρώ την ώρα.

απασχόληση σε
θέσεις απόκτησης
προϋπηρεσίας.
• Διασταύρωση
στοιχείων και
ταυτοποίηση
δικαιούχων μέσω
ηλεκτρονικής
αναζήτησης σε βάσεις
δεδομένων άλλων
φορέων ΓΓΚΑ,
υπουργείο Παιδείας
κλπ), από ΟΑΕΔ.
• Αυτόματη επιλογή
και τοποθέτηση στις
δράσεις του
προγράμματος
(δηλαδή, στα
προγράμματα
κατάρτισης στην
πληροφορική, στις
ομάδες
συμβουλευτικής, ή
στις θέσεις εργασίας
που προσφέρονται
από τους εργοδότες
που εκδήλωσαν
ενδιαφέρον, σε
αντίστοιχες
ειδικότητες), μέσω
ειδικής εφαρμογής
του νέου
πληροφοριακού
συστήματος του
Οργανισμού.

Διαδικασία υπαγωγής
στο πρόγραμμα.
Η διαδικασία
συμμετοχής στο
πρόγραμμα, είναι
απλή και διεξάγεται εξ
ολοκλήρου
ηλεκτρονικά, σε μόλις
4 βήματα:
• Ηλεκτρονική
αίτηση νέου. Ο νέος
υποβάλει ηλεκτρονικά
αίτηση στην οποία
αναφέρει και ποια
από τις τρεις δράσεις
του προγράμματος
επιλέγει να
ακολουθήσει.
• Ηλεκτρονική
υποβολή αίτησης από
επιχειρήσεις και
αυτοαπασχολούμενου
ς που επιθυμούν να
προσφέρουν, σε
ανέργους νέους,
Βελαώρα Χρυσούλα
πεντάμηνη
Υπεύθυνη διαχείρισης ιστοσελίδας του
Πηγή: http://www.taxheaven.gr/news/index.php?id=3886 (28/08/08)
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