
                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

  

 

 

 

ΘΕΜΑ: Το Επιµελητήριο Αρκαδία µέλος του ∆ικτύου Enterprise Europe Network σας ενηµερώνει για την                                                                                 

5µηνη πρακτική άσκηση νέων στις επιχειρήσεις – Πρόσκληση στις επιχειρήσεις 

 

  

Το επόµενο διάστηµα εκατοντάδες νέοι και νέες (18-29 ετών), κάτοικοι του Ν. 
Αρκαδίας, που θα καταρτισθούν ειδικά για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, µπορούν να 
βοηθήσουν καθοριστικά στην άνοδο της παραγωγικότητας σας, απασχολούµενοι στην 
επιχείρησή σας, για πέντε µήνες χωρίς το παραµικρό κόστος και χωρίς υποχρέωση 
διατήρησης τους µετά. 

Η παραπάνω δυνατότητα παρέχεται στο πλαίσιο του προγράµµατος του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών», πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτους 
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υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που πρόκειται να 
προκηρυχθεί άµεσα. 

Χαρακτήρας του προγράµµατος 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει: 
• Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών 
• Πεντάµηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα 
Οι επιχειρήσεις δεν αναλαµβάνουν καµία οικονοµική υποχρέωση. 
Η αµοιβή / εκπαιδευτικό επίδοµα των καταρτιζοµένων καταβάλλεται από το 
πρόγραµµα. Οι καταρτιζόµενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη και έναντι κινδύνου ατυχήµατος. Μοναδικός υπόχρεος για την πληρωµή 
των εισφορών τους είναι ο εκπαιδευτικός φορέας που υλοποιεί το πρόγραµµα. 
Ποιους ωφελεί το πρόγραµµα. 
Το πρόγραµµα ωφελεί τόσο τους νέους όσο και τις επιχειρήσεις. 
• Οι νέοι αποκτούν µία πολύτιµη γι’ αυτούς εργασιακή εµπειρία, αυξάνουν τις γνώσεις, 
τις επαγγελµατικές και κοινωνικές δεξιότητές τους. 
• Οι επιχειρήσεις, απ’ την µεριά τους, εισπράττουν ανταποδοτικά τα αποτελέσµατα µιας 
ποιοτικής και επιτυχηµένης πρακτικής άσκησης. Από τον χαρακτήρα του προγράµµατος 
η πρακτική άσκηση είναι εργασιακή εµπειρία, είναι άσκηση µε όρους πραγµατικής 
απασχόλησης. Στο βαθµό που η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται και υλοποιείται 
εύστοχα, εξ’ αντικειµένου οδηγεί κατά το διάστηµα λειτουργίας του προγράµµατος, στη 
διεύρυνση του παραγωγικού δυναµικού της επιχείρησης. 
Οι επιχειρήσεις έχουν τον τελευταίο λόγο στην επιλογή των καταρτιζοµένων. 
Η επιχείρηση θα ορίσει τα χαρακτηριστικά των θέσεων πρακτικής και το βασικό 
επιθυµητό προφίλ των νέων που επιθυµεί. Επίσης, θα συµµετέχει ενεργά και στην 
διαδικασία της επιλογής των ανέργων που θα ενταχθούν στις συγκεκριµένες θέσεις 
πρακτικής. 
Οι άνεργοι θα έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα 80 ωρών σε έναν εκπαιδευτικό 
οργανισµό που υλοποιεί το πρόγραµµα, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 
συναφείς µε τις απαιτήσεις των θέσεων πρακτικής και θα έχουν προετοιµαστεί 
κατάλληλα για την οµαλή ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον. 

Κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να φιλοξενήσει για πρακτική άσκηση αριθµό 
καταρτιζοµένων µέχρι το 30% των απασχολούµενων στην επιχείρηση. Ειδικά για τις 
επιχειρήσεις που απασχολούν 0-3 άτοµα, επιτρέπεται η φιλοξενία ενός ατόµου για 
πρακτική άσκηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιχειρήσεις µπορούν να επικοινωνούν µε τους 
εκπαιδευτικούς οργανισµούς που υλοποιούν το πρόγραµµα στο Ν. Αρκαδίας: 

Εκπαιδευτικός Οργανισµός ΑΚΜΩΝ ΑΕ 

ΤΡΙΠΟΛΗ / 22100 / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ & ΑΘΑΝ. ΚΟΤΣΙΑΝΗ 

Τηλέφωνο / FAX 2710-233318 / 2710-235591 

E-mail tripoli@akmon.edu.gr 

 

 

 



 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

Πανός 5 στην Τρίπολη και στο τηλέφωνο 2710235516 

ή στο e-mail olytrip@olympiakokek.gr ή στο fax: 2710235519 

( Μπόζιου Κων/να, Ρούνη Άννα) 

ΚΕΚ ΙΜΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Καλαµών 89, Τρίπολη, 22100, ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

Τηλέφωνο:2710235544 

Κ.Ε.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε 
ΤΡΙΠΟΛΗ/22100/ΣΠΑΡΤΗΣ 8 & ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ 

Τηλέφωνο/FAX:2710-226.146, 243.345 / 2710-226.146 

E-mail: inepel@otenet.gr 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ 

 


