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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών»

O ∆ήµος Τανάγρας σας ενηµερώνει ότι οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε
συνεργασία µε τις Υπηρεσίες των συναρµόδιων Υπουργείων
Παιδείας

Θρησκευµάτων

Πολιτισµού

και

Αθλητισµού

και

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων διαµόρφωσαν ένα ενιαίο, συνεκτικό επιχειρησιακό
«Σχέδιο ∆ράσης στοχευµένων παρεµβάσεων για την
ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας
των νέων στο πλαίσιο Ε.Π. του ΕΣΠΑ» µε άµεση εφαρµογή
και αποτελεσµατικότητα.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων ΕΚΤ που αφορούν στην
αντιµετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων την περίοδο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, πρόκειται άµεσα να
υλοποιηθεί η παρακάτω δράση:
«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών»
Στόχος του προγράµµατος είναι η επίτευξη µιας δοµηµένης πορείας εισόδου των
νεοεισερχόµενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε
θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας. Ειδικότερα το πρόγραµµα
διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας µέσω της απόκτησης
και βελτίωσης των γνώσεών τους µε παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και απασχόληση σε πραγµατικές
συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε Άνεργους Νέους έως 29 ετών (πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ,
απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) και περιλαµβάνει µια
ολοκληρωµένη δέσµη παρεµβάσεων για:
•

Κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευµένες δεξιότητες

σε συνδυασµό µε

καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring)
•

Απασχόληση / Εργασιακή εµπειρία 5 µηνών

Η ΟΕΒΕ ΘΗΒΑΣ, στα πλαίσια της παραπάνω δράσης και έχοντας σκοπό την εξυπηρέτηση των
στόχων του προγράµµατος και την ενίσχυση του κλάδου σας, προτείνει συνεργασία που περιλαµβάνει
ωφελούµενους Επιχειρήσεις και Ανέργους έως 29 ετών:

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
• Πλήρης

απασχόληση

καταρτισµένου

προσωπικού σε ειδικότητες του κλάδου,
κατόπιν επιλογής σας, για διάστηµα 5 µηνών
χωρίς κανένα κόστος (µισθοδολογικό –
εργοδοτικό)
• Στη

δράση

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟ:
• Εκπαιδευτικό επίδοµα 5,00 € για κάθε ώρα
κατάρτισης
• Απασχόληση σε επιχειρήσεις για διάστηµα 5
µηνών
• Αµοιβή από 400,00 € - 460,00 € για κάθε

µπορούν

να

συµµετέχουν

επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα

µήνα απασχόλησης
• Ιατροφαρµακευτική κάλυψη και πρόσθετη

προγράµµατα απασχόλησης, χωρίς κανένα

ασφαλιστική

περιορισµό

ατυχήµατος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της

• Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών (14 µήνες *

κάλυψη

έναντι

κινδύνου,

απασχόλησης.

300,00 €) για τις επιχειρήσεις που θα
προσλάβουν µόνιµο προσωπικό, µετά την
πάροδο των 5 µηνών απασχόλησης.

Το γεγονός ότι οι αυξηµένες ανάγκες για προσωπικό, καλύπτονται είτε µέσω υπερωριακής
απασχόλησης µονίµου προσωπικού ή µε προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού, υποδηλώνει µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο το όφελος της συνεργασίας µας στον κλάδο σας, ο οποίος διαδραµατίζει
σπουδαίο ρόλο τόσο στην διαµόρφωση των χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας, όσο και στην
οικονοµική πρόοδο αυτής.
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