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ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 

- Στο πλαίσιο ποιου προγράμματος λαμβάνει χώρα η κατάρτιση; 

Η ΠΕΨΑΕΕ (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την 
Επαγγελματική Επανένταξη) υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Γέφυρες Απασχόλησης». 
Η πράξη «Γέφυρες Απασχόλησης» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. Στόχος της πράξης είναι η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός 
εξειδικευμένου μοντέλου υποστηριζόμενης απασχόλησης των ανθρώπων με 
ψυχικές δυσκολίες, με απώτερο σκοπό πρώτον τη δημιουργία ευνοϊκού θεσμικού 
περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην ποιοτική και ποσοτική 
πρόσβαση αυτών των ανθρώπων στην ελεύθερη αγορά εργασίας και δεύτερον τη 
διευκόλυνση της παραμονής τους στην απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτής της Πράξης, 
θα λάβουν χώρα προγράμματα κατάρτισης ανθρώπων με ψυχικές δυσκολίες σε 
επαγγελματικά αντικείμενα, για τα οποία υπάρχει ανάγκη στην αγορά εργασίας, σε 
συνεργασία με το ΚΕΚ του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. Η 
κατάρτισή τους θα περιλαμβάνει 250 ώρες πρακτικής άσκησης σε πραγματικές 
συνθήκες εργασίας. Ο ρόλος της πρακτικής άσκησης είναι διττός: (α) οι άνθρωποι 
με ψυχικές δυσκολίες να μάθουν καλύτερα το αντικείμενο της εργασίας και (β) 
εσείς ως εργοδότης να έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τις πραγματικές 
δυνατότητες ενός συμπολίτη μας με πρόβλημα ψυχικής υγείας. 
 
Πιο συγκεκριμένα, στο Υποέργο 3 προβλέπεται η κατάρτιση 60 ανέργων με ψυχικές 
δυσκολίες, οι οποίοι θα καταρτιστούν σε επαγγελματικά αντικείμενα που έχουν 
ζήτηση και θα κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της ελεύθερης αγοράς 
εργασίας για μια περίοδο περίπου 2,5 μηνών. 
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- Γιατί μια επιχείρηση να δεχτεί να είναι φορέας πρακτικής άσκησης; 

Οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση ενδέχεται να ενδιαφέρεται να είναι 
φορέας πρακτικής άσκησης είναι πολλαπλοί: 
 Θα επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 

καθώς θα βοηθήσει μια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνικά ομάδα να ενταχθεί 

στο χώρο της εργασίας. 

 Θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδεύσει και να δοκιμάσει στην πράξη κάποιους 

υποψήφιους προς εργασία για μια μεγάλη χρονική περίοδο, ώστε να δει αν 

είναι κατάλληλοι για τη θέση εργασίας που θα έχουν. 

 Θα αναπτυχθεί μια συνεργασία με την ΠΕΨΑΕΕ για τη γενικότερη 

υποστήριξη της επιχείρησης σε θέματα ψυχικής υγείας σε επίπεδο 

πρόληψης ή ακόμη και για την παραπομπή εργαζομένων που ίσως 

παρουσιάζουν ψυχικές δυσκολίες. 

 Προβλέπεται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος (ανάλογα με τη 

ροή της χρηματοδότησης) μια αποζημίωση της τάξης των 500 € για κάθε 

άτομο που θα κάνει πρακτική στην επιχείρηση, δηλ. μια επιχείρηση που θα 

δεχτεί για πρακτική άσκηση 4 άτομα θα λάβει 2000 € για τη χρονική περίοδο 

των 2,5 μηνών. 

 Θα υπάρχει εκπαιδευτής πρακτικής άσκησης για τους ασκούμενους σε κάθε 

επιχείρηση, ο οποίος θα είναι εργαζόμενος της επιχείρησης. Προβλέπεται 

από τον προϋπολογισμό του προγράμματος (ανάλογα με τη ροή της 

χρηματοδότησης) μια αποζημίωση της επιχείρησης, η οποία θα ισούται με 

το ωρομίσθιο του εργαζομένου, δηλ. για έναν εργαζόμενο/ εκπαιδευτή 

πρακτικής άσκησης με ωρομίσθιο 13 € η επιχείρηση θα λάβει 3.250 € (13× 

250). Εάν ο εργαζόμενος που προορίζεται για εκπαιδευτής από την 

επιχείρηση έχει ωρομίσθιο άνω των 15€, θα πρέπει να υπάρξει ειδοποίηση 

νωρίτερα. Η κάθε επιχείρηση ανάλογα με το πόσα άτομα θα έχει ως 

ασκούμενους μπορεί να έχει πάνω από έναν εκπαιδευτές πρακτικής 

άσκησης. Η αρχική μας σκέψη είναι να υπάρχει ένας εκπαιδευτής ανά δύο 

ασκούμενους, ώστε μια επιχείρηση που θα έχει πολλούς ασκούμενους, να 

μπορεί να τους κατανείμει σε διάφορα τμήματα ή υποκαταστήματά της. 
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- Πότε θα λάβει χώρα η πρακτική άσκηση; 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κατάρτισης η πρακτική άσκηση θα λάβει χώρα 
την περίοδο 18/2/2013 – 30/4/2013. 
 
 
 

- Ποιες οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που θα λειτουργήσει ως φορέας 

πρακτικής άσκησης; 

Όπως προαναφέρθηκε, κάποιος εργαζόμενος της επιχείρησης θα λειτουργήσει ως 
εκπαιδευτής πρακτικής άσκησης. Ο εργαζόμενος αυτός θα πρέπει να 
παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης, για να μπορεί να λειτουργήσει ως 
«μέντορας». Το πρόγραμμα κατάρτισής του θα έχει διάρκεια 100 ώρες (7/1/2013 – 
15/2/2013) και θα γίνει εκτός ωρών εργασίας. Οι ημέρες και ώρες της κατάρτισης 
θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες. Ο τόπος που θα γίνεται η 
κατάρτιση είναι το ΚΕΚ του ΕΚΕΨΥΕ (Αγίου Μελετίου 166, 150 μέτρα από στάση 
Μετρό «Αττική»). Προβλέπεται αποζημίωση για τον εργαζόμενο της τάξης των 350 
€. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να στείλει για κατάρτιση περισσότερους εργαζόμενους 
(ακόμη και άτομα που δε θα λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης). 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Δρόσο ή την κα 
Γαβριήλ στα εξής τηλέφωνα: 210 8818946, 6977 4535 77, 697 3648 724 
 


