
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
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Αξιοποιήστε την Επιταγή Κατάρτισης

Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ανέργων
29 - 64 ετών

σε κλάδους αιχμής

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες λειτουργεί από το 
1997 και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικής και κοινωνικής και-
νοτομίας. 

Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, τις εκπαιδευτικές και συμβου-
λευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης έργων απασχόλησης και κοι-
νωνικής ένταξης. Σχεδίασε και διαχειρίστηκε καινοτόμα έργα τοπικής ανάπτυξης και 
απασχόλησης, καθώς και υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας, συμμετέχει σε 
διεθνή δίκτυα μεταφοράς τεχνογνωσίας και έχει πλούσια εμπειρία σε ιδιαίτερα επι-
τυχημένες παρεμβάσεις κοινωνικής καινοτομίας σε εθνικές και διακρατικές δράσεις.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ συνεργάζεται με μικρές και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις στην υλο-
ποίηση έργων συμβουλευτικής, κατάρτισης και απασχόλησης, καταλαβαίνει τις ανάγκες τους και υποστηρίζει ενεργά την 
προώθηση των εκπαιδευομένων της σε θέσεις εργασίας που δημιουργούν. Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για τις επιχειρήσεις σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, ενώ λειτουργεί και ως Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποί-
ησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Συνεργάζεται με πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένους φορείς Πιστοποίησης, διασφαλίζοντας στους καταρτιζόμενους 
πιστοποιημένες γνώσεις που έχουν αντίκρισμα στην αγορά, προκειμένου να καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές αξιο-
λόγησης και πρόσληψης των επιχειρήσεων, αλλά και να παραμένουν ανταγωνιστικοί και ευέλικτοι στο σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον.

Σε εμάς
η Επιταγή σας

έχει μεγαλύτερη 
αξία!

ΑΘΗΝΑ ΚΡΑΝΙΔΙ ΝΑΥΠΛΙΟ ΣΠΑΡΤΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΧΑΝΙΑ
Λ. Κηφισίας 125-127, 

115 24 Αθήνα 
ΜΕΤΡΟ Πανόρμου 

) 210 6985820
 210 6920082

training@
kekdiastasi.edu.gr 

Παντανάσσης 42 
213 00 Κρανίδι 

) 27540 23357-8
 27540 23359

kranidi@
kekdiastasi.edu.gr

Χαριλάου Τρικούπη & 
Μικράς Ασίας

211 00 Ναύπλιο

) 27520 99406-7-8
 27520 29823

nayplio@
kekdiastasi.edu.gr

Ευαγγελιστρίας 52-54, 
231 00 Σπάρτη

) 27310 89182-83
 27310 20565

sparti@
kekdiastasi.edu.gr

Χαριλάου Τρικούπη 69
301 00 Αγρίνιο

) 26410 39440-41
 26410 30019

agrinio@
kekdiastasi.edu.gr

Μπουνιαλή 13-19
73100 Χανιά

) 28210 58908
 28210 58909

chania@
kekdiastasi.edu.gr

Αξιοποιήστε τα οφέλη, προσθέστε
αξία στην επιλογή σας με τη
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ü	Αποκτήστε σύγχρονες γνώσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων

ü	Πιστοποιείστε τα επαγγελματικά σας προσόντα και κατοχυρώστε τα στην αγορά

ü	Επωφεληθείτε από το Εκπαιδευτικό Επίδομα που δικαιούστε, συνολικής αξίας €2.600

ü	Διεκδικήστε την ευκαιρία να μετατρέψετε την Πρακτική σας Άσκηση σε μόνιμη απασχόληση

Εκπαιδευτικό 
Επίδομα

€ 2.600
Κερδίστε μια θέση στην Αγορά Εργασίας



Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υλοποιεί 
τη Δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε 
κλάδους αιχμής», με στόχο την ενδυνάμωση και κατοχύρωση των 
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, σύμφωνα 
με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και την 
τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης και επιδοτούμενης 
απασχόλησης, συμβάλλοντας στην πρόληψη και αντιμετώπιση -κυρίως 
της μακροχρόνιας- ανεργίας.
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Τι περιλαμβάνει

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Κριτήρια Επιλογής

Αποκτήστε την 
Επιταγή Κατάρτισης με
1+3 απλά βήματα

Επιλέξτε 1 από
τις 920 θέσεις που
προσφέρει η ΔΙΑΣΤΑΣΗ

›	Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης 120 ωρών σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:

ü	Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ

ü	Ηλικία 29-64 ετών 
(γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)

ü	Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό 
φορολογικού έτους 2015 

ü	Ο χρόνος ανεργίας

ü	Η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο

1.  Επικοινωνήστε μαζί μας για: 

1.1 Να αποκτήσετε τον προσωπικό σας κλειδάριθμο
και να εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
του ΟΑΕΔ

1.2 Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την
Αίτηση Συμμετοχής στην ιστοσελίδα:
www.voucher.gov.gr

1.3 Να εγγραφείτε στο Μητρώο Ωφελουμένων

›	Συμβουλευτική Υποστήριξη μέσω ατομικών συνεδρίων από εξειδικευμένους Συμβούλους για την 
αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας (Career Counceling):

›	Πρακτική Άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις, με δυνατότητα μετατροπής της Πρακτικής Άσκησης σε 
σταθερή απασχόληση μετά τη ολοκλήρωση του Προγράμματος.

›	Εξετάσεις Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

›	Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €.

Τουρισμός Βιομηχανία Τρόφιμα-Ποτά

Εμπόριο Αγροτικός Τομέας Έργα Υποδομής & Τεχνικά Επαγγέλματα

Logistics Τεχνολογίες Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών

Περιβάλλον - Διαχείριση Υγρών & Στερεών 
Αποβλήτων

Eνέργεια

Εύστοχη επιλογή Προγράμματος Κατάρτισης Δημιουργική Συμμετοχή στο Εργασιακό Περιβάλλον

Κατάλληλη Σύζευξη Προσωπικού Profile με 
Διαθέσιμες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Διαρκής Υποστήριξη κατά την Πρακτική Άσκηση

Μετατροπή της Πρακτικής Άσκησης σε Σύμβαση Εργασίας

Ποιοι Ωφελούνται
23.000 άνεργοι εκ των οποίων:

ü	13.800 απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ü	9.200 απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ και ΑΕΙ)

www.voucherforall.gr


