
Τν ΚΑΔΚ  Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επωλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Σάκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε 

ηίηιν: <<EΠΙΣΑΓΉ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΝΈΡΓΩΝ Δ ΣΟΜΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΔΓΓΤΗΜΔΝΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ>> 

. 

 

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξωπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε 

πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο (Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν ) . 

 

Σθνπόο ηεο δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία επθαηξηώλ γηα ηελ είζνδν αλέξγωλ, θπξίωο 

ρακειώλ ηππηθώλ πξνζόληωλ ζε δεμηόηεηεο, κέζω ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο θαη ηεο παξνρήο ηθαλώλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήηωλ θαη θαηεπζύλζεωλ, 

νη νπνίεο ζα ζπλδένληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη εηδηθόηεξα κε θιάδνπο πνπ 

απνηεινύλ αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζύκθωλα κε ην 

εγθεθξηκέλν λέν ΔΣΠΑ 2014-2020, θαη νη νπνίεο ζα εληζρύζνπλ ηόζν ηελ θνηλωληθή 

έληαμε ηωλ ωθεινπκέλωλ  αλέξγωλ όζν θαη ηελ αληαγωληζηηθόηεηα γεληθόηεξα. 

 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηε Γξάζε θαη επνκέλωο δηθαίωκα ππνβνιήο «Αίηεζεο 

Σπκκεηνρήο»  γηα εγγξαθή ζην Μεηξών Ωθεινπκέλωλ πνπ ζα ζπγθξνηήζεη ν 

Ο.Α.Δ.Γ. , έρνπλ άλεξγνη νη νπνίνη πιεξνύλ ηηο θάηωζη πξνϋπνζέζεηο:  

Α. Γηα ηηο νκάδεο ωθεινπκέλωλ ηωλ θιάδωλ: καηαζκεσαζηικός – ηετνικός  

και διατείριζης ζηερεών και σγρών αποβλήηων: 

 i.Απόθνηηνη ηνπιάρηζηνλ ππνρξεωηηθήο εθπαίδεπζεο , θάηνρνη απνιπηεξίνπ 

Γεληθνύ ή Τερληθνύ Λπθείνπ, απόθνηηνη Σρνιώλ Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. ,ΙΔΚ , 

απόθνηηνη ΑΔΙ ή ΤΔΙ  

ii. Να έρνπλ γελλεζεί από 1.1.1950 έωο θαη 31.12.1985  

iii. Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα Αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., αλεμαξηήηωο αλ  

ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο ή όρη.  

iv. Να κελ έρνπλ ηε καζεηηθή, ζπνπδαζηηθή ή θνηηεηηθή ηδηόηεηα.  

 

Β. Γηα ηηο νκάδεο ωθεινπκέλωλ ηνπ θιάδνπ ηων Νέων Σετνολογιών. 

i. Να είλαη ηνπιάρηζηνλ απόθνηηνη ζρνιώλ Μαζεηείαο Ο.Α.Δ.Γ. , θάηνρνη 

απνιπηεξίνπ Γεληθνύ ή Τερληθνύ Λπθείνπ , ΙΔΚ, ΑΔΙ, ΤΔΙ ή άιινπ ηζνδύλακνπ 

ηίηινπ ζπνπδώλ  

ii. Να έρνπλ γελλεζεί από 1.1.1950 έωο θαη 31.12.1985  

iii .Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα Αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., αλεμαξηήηωο αλ  

ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο ή όρη.  

iv. Να κελ έρνπλ ηε καζεηηθή, ζπνπδαζηηθή ή θνηηεηηθή ηδηόηεηα 

 

Απαραίηηηη προϋπόθεζη είναι η βεβαίωζη επαγγελμαηικής εμπειρίας: 

Δίηε επηθπξωκέλν από ΚΔΠ θωηναληίγξαθν βεβαίωζεο πξνϋπεξεζίαο από 

πξνεγνύκελν εξγνδόηε ,ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη  ην ρξνληθό δηάζηεκα απαζρόιεζεο 

θαη ε ζέζε εξγαζίαο, 

Δίηε πξνθύπηεη από ηα ζρεηηθά έγγξαθα αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ ζηα νπνία αλαγξάθεηαη 

ν θωδηθόο Δηδηθόηεηαο ή άιινπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. 

   

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο απνηειεί ε παξνρή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν ωθεινύκελνο 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ :  

 



Πξόγξακκα ζεωξεηηθήο θαηάξηηζεο 100 ωξώλ. 

Πξαθηηθή άζθεζε ηωλ ωθεινύκελωλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο δηάξθεηαο  300 ωξώλ.  

Υπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ 

ωθεινύκελν από ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο θαη αθνξνύλ: 

Α) Σηε δηάγλωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, δεμηνηήηωλ ηωλ θαηαξηηδνκέλωλ κε 

ηηο αλάγθεο ηωλ επηρεηξήζεωλ. 

 

Β) Σηελ ηνπνζέηεζε , παξαθνινύζεζε θαη επνπηεία ηνπ ωθεινύκελνπ από ηνλ 

πάξνρν θαηάξηηζεο ζηελ επηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο  κέζω ηνπ επόπηε πξαθηηθήο 

θαη  

 

Γ) Σε επηπξόζζεηεο ππεξεζίεο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ 

θαηαξηηδνκέλνπ ζε ζύκβαζε εξγαζίαο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελ επηρείξεζε 

πξαθηηθήο . 

 

Γ)Πηζηνπνίεζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ ηα νπνία ζα απνθηήζνπλ νη  

ωθεινύκελνη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Δ)Δγγπεκέλε απαζρόιεζε κε πιήξε αζθάιηζε κεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ  

πξνγξάκκαηνο, ηνπιάρηζηνλ γηα ην 25% ηωλ εθπαηδεπζέληωλ γηα ρξνληθό  

δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 2 ζπλερόκελωλ κελώλ (25 εκεξνκίζζηα αλά κήλα)  

θαζώο θαη παξνρή ζπζηαηηθήο επηζηνιήο από ηνλ εξγνδόηε. 

 

Όιεο νη αλωηέξω ππεξεζίεο ζα παξαζρεζνύλ κέζω ηεο επηηαγήο εηζόδνπ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο . 

 

Κάζε άλεξγνο πνπ  ζα εθδειώζεη ελδηαθέξνλ, εθ `όζνλ επηιεγεί ζα εγγξαθεί ζην « 

Μεηξών Ωθεινπκέλωλ » θαη ζα δηθαηνύηαη ηελ « Δπηηαγή Δηζόδνπ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο » . 

 

Δκπαιδεσηικό Δπίδομα: Πεξηιακβάλεη ην επίδνκα ζεωξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

πξαθηηθήο άζθεζεο. Τν επίδνκα αλέξρεηαη ζε 1600,00 επξώ (400 ώξεο *4 επξώ ε 

ώξα) γηα όζνπο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεωξία θαη θαηάξηηζε.  

 

Οη  ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλωλήζνπλ ζην ηειέθωλν 22730-50428. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ζα βξείηε ζηηο  ζειίδεο: 

http://voucher.gov.gr/  θαη ζην ηειέθωλν 8001144444 από Γεπηέξα έωο Παξαζθεπή 

09:00-17:00 θαζώο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www.oaed.gr. 

 

http://voucher.gov.gr/
http://www.oaed.gr/

