
To KAEK Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ Α.Δ. (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο Σάκνπ), αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη  ηελ Γξάζε κε ηίηιν: «Καηάξηηζε, Πηζηνπνίεζε θαη 

Σπκβνπιεπηηθή κε ζηόρν ηε ελδπλάκσζε ησλ δεμηνηήησλ αλέξγσλ λέσλ 18-24 εηώλ, ζε εηδηθόηεηεο ησλ 

Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ». 

Η δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο είλαη 380 ώξεο( 120 ώξεο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη 260 ώξεο πξαθηηθή 

άζθεζε). 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ: Οη εηδηθόηεηεο ζηηο νπνίεο ζα θαηαξηηζηνύλ νη σθεινύκελνη είλαη: 

 Τερληθόο Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ θαη Γηθηύσλ 

 Τερληθόο Δθαξκνγώλ Λνγηζκηθνύ  

 Δηδηθόο Σρεδηαζκνύ Ιζηνζειίδσλ θαη Δθαξκνγώλ 

 Πξνγξακκαηηζηήο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ  

 Τερληθόο Αζθαιείαο  Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 

Κάζε σθεινύκελνο ζα παξαθνινπζήζεη μία από ηηο αλσηέξσ εηδηθόηεηεο. 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ:  Η πξαθηηθή άζθεζε ζα πινπνηεζεί ζε επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα ζρεηίδνληαη κε ηα 

αληηθείκελα θαηάξηηζεο. 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΠΙΓΟΜΑ:  Η ζπλνιηθή αμία εθπαηδεπηηθνύ επηδόκαηνο αλέξρεηαη ζηα 1471€. 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΣΗ ΓΡΑΗ ΔΥΟΤΝ ΟΟΙ:  

 Έρνπλ γελλεζεί από 01/01/1992 κέρξη θαη 31/12/1997. 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, αλεμαξηήησο αλ ιακβάλνπλ επίδνκα 

αλεξγίαο ή όρη 

 Δίλαη απόθνηηνη Υπνρξεσηηθήο/Γεπηεξνβάζκηαο/ Μεηεδεπηεξνβάζκηαο /Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο  

 Γελ έρνπλ καζεηηθή, ζπνπδαζηηθή ή θνηηεηηθή ηδηόηεηα 

 Έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην ηππνπνηεκέλν έληππν/θόξκα εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο θαη έρνπλ 

ζπκθσλήζεη ην Αηνκηθό Σρέδην Γξάζεο ζην δηάζηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηξακήλνπ  πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

έρνπλ επίζεο θαη όζνη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην Αηνκηθό Σρέδην Γξάζεο πξνγελέζηεξα κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε θακία ελεξγεηηθή πνιηηηθήο απαζρόιεζεο θαηά ην 

δηάζηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ ελληακήλνπ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε νη ππνςήθηνη επηθαηξνπνηνύλ ην 

Αηνκηθό Σρέδην Γξάζεο . 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΥΔΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΙ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΜΙΑ 

ΜΟΝΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ. 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ  

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ, ηίηινπ ζπνπδώλ, πηπρίνπ 

ΑΔΙ/ΤΔΙ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνύ αλαγλσξηζκέλν από ηνλ ΓΟΑΤΑΠ. 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνύ ηεο Δθνξίαο αηνκηθό ή νηθνγελεηαθό ηνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2015(εηζνδήκαηα 2014). 

 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηε θάξηαο αλεξγίαο ζε ηζρύ 

 Αηνκηθό Σρέδην Γξάζεο ή Έληππν Δμαηνκηθεπκέλεο Παξέκβαζεο από ηνλ ΟΑΔΓ. 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ:16/02/2016 ΔΩ 31/03/2016. 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε μαζί μας ζηο 2273350428 ή ζηην ιζηοζελίδα: 

www.edu.sepe.gr. 


