
Το ΚΑΕΚ  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε την επωνυµία ΚΑΕΚ ΑΕ 

(Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Σάµου.) αναλαµβάνει να 

υλοποιήσει την δράση µε τίτλο : <<Επιταγή εισόδου στην αγορά 

εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών >> . 

 

Η δράση χρηµατοδοτείται από το ΕΠ << Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 

∆υναµικού >> µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης 

(Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταµείο ) . 

 

 

Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος των ανέργων στην αγορά εργασίας 

και η τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας . 

 

Αντικείµενο της δράσης αποτελεί η παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης 

σε θέµατα που σχετίζονται µε την θέση πρακτικής άσκησης που θα 

τοποθετηθεί ο ωφελούµενος οι οποίες περιλαµβάνουν :  

 

1. Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε εξειδικευµένες 

δεξιότητες . 

2. Πρακτική άσκηση των ωφελούµενων σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας διάρκειας  500 ωρών , η οποία δεν 

θα υπερβαίνει τους 5 µήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη 

πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης .  

3.  Υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που 

παρέχονται στον ωφελούµενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και 

κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν : 

Α) στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών , δεξιοτήτων των 

καταρτιζοµένων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων  



 

Β) στην τοποθέτηση , παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελούµενου 

από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης  

µέσω του επόπτη πρακτικής και  

 

Γ)σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την µετατροπή της πρακτικής 

άσκησης του καταρτιζοµένου σε σύµβαση εργασίας και την 

τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής . 

 

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν µέσω της επιταγής 

εισόδου στην αγορά εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της 

Πρόσκλησης . 

 

Κάθε άνεργος που  θα εκδηλώσει ενδιαφέρον , εφ `όσον επιλεγεί θα 

εγγραφεί στο « Μητρώο Ωφελουµένων » και θα δικαιούται την « 

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας » . 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικό Επίδοµα: περιλαµβάνει το επίδοµα θεωρητικής 

κατάρτισης κα το επίδοµα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό 

επίδοµα ανέρχεται σε α) 2.700 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων των 

νόµιµων κρατήσεων )για την οµάδα ωφελούµενων « άνεργοι νέοι 

ηλικίας µέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίων / ΤΕΙ » 

Εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδοµα θεωρητικής 

κατάρτισης και 2300 ευρώ στο επίδοµα πρακτικής άσκησης β) 2400 

ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων νόµιµων κρατήσεων ) για την οµάδα 

ωφελούµενων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 µέχρι 29 ετών που είναι 



απόφοιτοι υποχρεωτικής , δευτεροβάθµιας και µετεδευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης » εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδοµα 

θεωρητικής κατάρτισης  και 2000 ευρώ στο επίδοµα πρακτικής 

άσκησης . 

 

Ειδικότερα , τα θεµατικά πεδία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε 

βάση την προκήρυξη είναι τα κάτωθι :  

 

 

1.ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

 

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

3.ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ 

 

4.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

5.ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

6.ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

7.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

 

8.ΤΕΧΝΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

 

9.ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α  

 

 



Οι άνεργοι που θα συµµετάσχουν στην δράση θα έχουν την 

δυνατότητα να :  

 

� Αποκτήσουν εξειδικευµένες επαγγελµατικές δεξιότητες µέσω 

επιδοτούµενης θεωρίας 80 ωρών µε 5 ευρώ /ώρα (σύνολο 400 

ευρώ )  

� Αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία µέσω αµειβόµενης  

πεντάµηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα 

για τους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ  µε 460 ευρώ /µήνα ενώ για 

απόφοιτους υποχρεωτικής , δευτεροβάθµιας  και 

µετεδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 400 ευρώ /µήνα. 

�  Έχουν  ιατροφαρµακευτική κάλυψη  για όλη την διάρκεια της 

εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης  

� Έχουν επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου , 

ατυχήµατος κλπ, για όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής 

πρακτικής άσκησης  . 

Οι επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στην δράση θα έχουν την 

δυνατότητα:  

 

• Να αξιοποιήσουν καταρτισµένο εργατικό δυναµικό εντελώς 

δωρεάν µέσω της επιδοτούµενης πεντάµηνης  πρακτικής άσκησης 

.Ο αριθµός των ανέργων που θα µπορεί κάποια εταιρεία να 

απασχολήσει για πρακτική άσκηση  θα είναι συνάρτηση του 

προσωπικού της .  

•  Επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόληψη που 

αφορά στην πλήρη επιδότηση όλων των εργοδοτικών εισφορών , 

για διάστηµα ενός  έτους και µετά την λήξη της δωρεάν 

πεντάµηνης πρακτικής των καταρτιζοµένων στην επιχείρηση . 



   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22730-

50428. 

 

 

 

 


