
Τν ΚΑΔΚ  Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ 

(Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Σάκνπ.) αλαιακβάλεη λα 

πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν: <<Δπηηαγή εηζόδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

γηα αλέξγνπο λένπο ειηθίαο  από 25 έσο 29 εηώλ >> . 

 

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν ) . 

 

Σθνπόο ηεο δξάζεο είλαη ε είζνδνο ησλ αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ζέζεηο απαζρόιεζεο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο . 

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο απνηειεί ε παξνρή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ ζα 

ηνπνζεηεζεί ν σθεινύκελνο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ :  

 

1. Πξόγξακκα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο 80 σξώλ ζε εμεηδηθεπκέλεο 

δεμηόηεηεο . 

2. Πξαθηηθή άζθεζε ησλ σθεινύκελσλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο δηάξθεηαο  450 σξώλ, ε νπνία δελ 

ζα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο θαη ζα ππνζηεξίδεηαη από ηνλ επόπηε 

πξαθηηθήο πνπ ζα νξίζεη ν πάξνρνο θαηάξηηζεο .  

3.  Υπεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο πνπ 

παξέρνληαη ζηνλ σθεινύκελν από ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πξηλ θαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη αθνξνύλ: 

Α) Σηε δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, δεμηνηήησλ ησλ 

θαηαξηηδνκέλσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 



Β) Σηελ ηνπνζέηεζε , παξαθνινύζεζε θαη επνπηεία ηνπ σθεινύκελνπ 

από ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζηελ επηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο  

κέζσ 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 . 

 

Όιεο νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα παξαζρεζνύλ κέζσ ηεο επηηαγήο 

εηζόδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο . 

 

Κάζε άλεξγνο πνπ  ζα εθδειώζεη ελδηαθέξνλ, εθ `όζνλ επηιεγεί ζα 

εγγξαθεί ζην « Μεηξών Ωθεινπκέλσλ » θαη ζα δηθαηνύηαη ηελ 

 « Δπηηαγή Δηζόδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο » . 

 

Δθπαηδεπηηθό Δπίδνκα: Πεξηιακβάλεη ην επίδνκα ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο θα ην επίδνκα πξαθηηθήο άζθεζεο. Τν εθπαηδεπηηθό 

επίδνκα αλέξρεηαη ζε α) 2.550 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

λόκηκσλ θξαηήζεσλ )γηα ηελ νκάδα σθεινύκελσλ « άλεξγνη λένη 

ειηθίαο κέρξη 29 εηώλ πνπ είλαη απόθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ / ΤΔΙ » 

εθ ησλ νπνίσλ 480 επξώ αληηζηνηρνύλ ζην επίδνκα ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη 2070 επξώ ζην επίδνκα πξαθηηθήο άζθεζεο β) 2280 

επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ ) γηα ηελ νκάδα 

σθεινύκελσλ «άλεξγνη λένη ειηθίαο από  25  κέρξη 29 εηώλ πνπ είλαη 

απόθνηηνη ππνρξεσηηθήο , δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηεδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο » εθ ησλ νπνίσλ 480 επξώ αληηζηνηρνύλ ζην επίδνκα 

ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο  θαη 1800 επξώ ζην επίδνκα πξαθηηθήο 

άζθεζεο . 



 

 Οη άλεξγνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δξάζε ζα έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα :  

 

 Απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο κέζσ 

επηδνηνύκελεο ζεσξίαο 80 σξώλ κε 6 επξώ /ώξα (ζύλνιν 480 

επξώ ). 

 Απνθηήζνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία κέζσ ακεηβόκελεο  εμάκελεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρεηξήζεηο. Σπγθεθξηκέλα γηα ηνπο 

πηπρηνύρνπο ΑΔΙ/ΤΔΙ  κε 345 επξώ /κήλα ελώ γηα απόθνηηνπο 

ππνρξεσηηθήο, δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηεδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε 300 επξώ /κήλα. 

  Έρνπλ  ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε  γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 Έρνπλ επηπιένλ αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη θηλδύλνπ, 

αηπρήκαηνο θιπ, γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαθηηθήο άζθεζεο  . 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δξάζε ζα έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα:  

 

 Να αμηνπνηήζνπλ θαηαξηηζκέλν εξγαηηθό δπλακηθό εληειώο 

δσξεάλ κέζσ ηεο επηδνηνύκελεο εμάκελεο  πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 Ο αξηζκόο ησλ αλέξγσλ πνπ ζα κπνξεί θάπνηα εηαηξεία λα 

απαζρνιήζεη γηα πξαθηηθή άζθεζε  ζα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο. 

 

   

ΑΡΘΘΜΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ 

Ε ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 
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–ΚΑΣΑΡΣΘΖΟΜΕΝΩΝ 



ΑΠΟ 0-4 ΑΣΟΜΑ  ΕΩ 1 ΑΣΟΜΟ  

ΑΠΟ 5 ΑΣΟΜΑ ΚΑΘ 

ΑΝΩ  

ΘΟ ΜΕ ΣΟ 30%ΣΩΝ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ  

 

Οη  ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ ζην ηειέθσλν 

22730-50428. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ζα βξείηε ζηελ 

ζειίδα: http://voucher.gov.gr/ θαη ζην ηειέθσλν 8001144444 από Γεπηέξα 

έσο Παξαζθεπή 09:00-17:00. 

 

http://voucher.gov.gr/

