Πρόγραμμα «Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training
vouchers), της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε
βασικές δεξιότητες χρήσης πληροφορικής».
Χαρακτηριστικά του Προγράμματος:
Διάρκεια
Εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε
άνεργο ή άνεργη

100 ώρες, εντός 2 μηνών
500€ με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και συμμετοχή στις
δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης

Τόπος Υλοποίησης:
Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Υλοποιεί το Πρόγραμμα με ωράριο : Απογευματινό ή Πρωϊνό

Στο Γραμμένο του Δήμου Ζίτσας (πρώην Πασσαρώνος - Ελεούσα) σε άριστο κτήριο και με τον πλέον
πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρους πιστοποιημένους στο ΕΚΕΠΙΣ καθηγητές του.

Η μεταφορά των καταρτιζομένων γίνεται με Λεωφορείο που ξεκινά από την οδό Αβέρωφ ( κτήριο
Περιφέρειας ) έως το ΚΕΚ με ενδιάμεσες στάσεις προκαθορισμένες και την επιστροφή τους μετά το πέρας
του ημερήσιου προγράμματος.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι, που το τελευταίο έτος έχουν παρακολουθήσει ή
παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η
κατάρτισή τους.
Αριθμός ωφελουμένων στο νομό Ιωαννίνων : 365

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής
Για να υποβάλετε αίτηση στο πρόγραμμα πατήστε εδώ
ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το ΚΕΚ ενώ θα έχετε διαθέσιμα τα στοιχεια :
1.Αριθμός κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ 2. Λογαριασμός ΙΒΑΝ Εθνικής 3.ΑΜΚΑ 4. ΑΦΜ

Κριτήρια επιλογής - μοριοδότηση
Α. Τα κριτήρια επιλογής των ανέργων, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Δικαιούχων είναι:
1. Η ηλικία του υποψηφίου
2. Η διάρκεια ανεργίας του υποψηφίου

Β. Μέγιστη μοριοδότηση : 80 μόρια.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1.ΗΛΙΚΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
(Μέγιστος βαθμός:
20μόρια)
2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
(Μέγιστος βαθμός: 60
μόρια)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
18 - 24 ετών
25 - 54 ετών
55 +

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
20
10
15

Μήνες συνεχόμενης ανεργίας από 1
2 μόρια για κάθε μήνα έως 12 μήνες
έως 12
Μήνες συνεχόμενης ανεργίας από
3 μόρια για κάθε μήνα από 12 μήνες έως
12 έως 24+
και 24+ μήνες

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Μέγιστη βαθμολογία: 80 μόρια)

Δικαιούχοι Φορείς των πράξεων
ΟΑΕΔ και Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

