
                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Σάµου  Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου µε την επωνυµία Κ.Α.Ε.Κ. Α.Ε αναλαµβάνει να υλοποιήσει την 
δράση µε τίτλο : <<Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους 
νέους ηλικίας από 18 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 . 
 
Μέσω του προγράµµατος δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα 
συµµετέχουν στη δράση: 
-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. 
-H επιχείρηση δεν υποχρεούται να καταβάλει εργοδοτικές και 
ασφαλιστικές εισφορές , αυτές καταβάλλονται από το φορέα υλοποίησης 
της δράσης  . 
 
To KAEK Σάµου πρόκειται να συνεργαστεί µε την επιχείρηση στα εξής : 

1.Μετά τη λήξη της δωρεάν 5µηνης πρακτικής των καταρτιζόµενων στην 
επιχείρησή, µπορεί να γίνει σε πρόσληψη µε πλήρη επιδότηση όλων των 
εργοδοτικών εισφορών, για διάστηµα ενός έτους. ∆ιευκρινίζεται ότι 
καµία δέσµευση δεν υπάρχει για την οποιαδήποτε πρόσληψη.  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 
 

� Υπάλληλοι στα πλαίσια της ∆ράσης, θεωρούνται όλοι οι 
εργαζόµενοι, µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας και ασφαλισµένοι 
από την επιχείρηση, αθροιστικά. Σε κάθε περίπτωση, οι 
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3 εργαζόµενους µπορούν µέσω 
της ∆ράσης να προσλάβουν έως 1 άτοµο, ενώ εάν απασχολούν από 
4 και άνω, µπορούν να προσλάβουν αριθµό ίσο µε το 30% των 
απασχολουµένων της. 

 



� Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωµένη να   απορροφήσει ορισµένα ή 
και όλα τα άτοµα που απασχολήθηκαν µέσω της δράσης, µετά το 
πέρας της 5µηνης απασχόλησης . Στην περίπτωση όµως που η 
επιχείρηση αποφασίσει να προχωρήσει σε πρόσληψη του ατόµου 
τότε θα επιδοτηθεί πλήρως για το µη µισθολογικό κόστος του 
εργαζοµένου αυτού. 

 
� Η διακοπή της απασχόλησης/πρακτικής άσκησης του 
ωφελούµενου σηµατοδοτεί την µη επιτυχή ολοκλήρωση της 
δράσης. Στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούται να λάβει το επίδοµα 
πρακτικής άσκησης που προβλέπεται. Λοιπές αλλαγές όπως 
µετακινήσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν διακοπή απασχόλησης, δεν 
δηµιουργούν θέµα µη επιτυχούς ολοκλήρωσης. Βασική 
προϋπόθεση είναι τα καταστήµατα/υποκαταστήµατα να έχουν 
δηλωθεί από την επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησης 
συµµετοχής της στη δράση. 

 
� Tο σχέδιο αφορά και νεοσύστατες εταιρίες αρκεί η επιχείρηση να 
υφίσταται, κατά την υποβολή της αίτησής της. 

 
� Οι δικαιούχοι τους οποίους θα απασχολήσει η επιχείρηση 
πληρώνονται απευθείας από το πρόγραµµα. Η επιχορήγηση της 
εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης των ωφελουµένων νέων 
ανέργων γίνεται µε επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, η οποία 
ενσωµατώνει µια συγκεκριµένη οικονοµική αξία µε αποκλειστικό 
σκοπό την ανταλλαγή της µε υπηρεσίες κατάρτισης, 
καθοδήγησης/εκπαιδευτικού mentoring και εκπαιδευτικής 
πρακτικής άσκησης για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, 
δευτεροβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

 
 

� Ο  αριθµός των εργαζοµένων και το τρίµηνο που  λαµβάνεται 
υπόψη για τον υπολογισµό τους, είναι το τελευταίο τρίµηνο πριν 
την αίτηση της επιχείρησης. Το ζητούµενο µπορεί να 
αποδεικνύεται µε έντυπα Ε7 και Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις 
(ΑΠ∆) της περιόδου αυτής. 

 
 
 
Οι ενδιαφερόµενοι , µπορούν να επικοινωνήσουν  µαζί µας στο 
τηλέφωνο  22733-50428  και µε e-mail: keksamou@yahoo.gr 


