ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Για την πράξη ‘Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και
Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές
δεξιότητες κλάδων αιχμής’
Αρ. Πρόσκλησης 01/2020

Αντιστοιχία Απασχολουμένων-Καταρτιζομένων Πρακτικής άσκησης

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται σε επιχείρηση για την
πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των
απασχολουμένων της επιχείρησης.Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις πρακτικής
άσκησης δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας
(αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση
ενός (1) καταρτιζόμενου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
0‐5 άτομα
Από 6 άτομα και πάνω

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ‐
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
1 άτομο
Ίσος με το 30% του αριθμού των
απασχολούμενων

Κλάδοι Απασχόλησης:
 Μεταποίησης/ Βιομηχανίας, κατασκευών
 Υγείας – Πρόνοιας
 Τουρισμού και Επισιτισμού
Ωφελούμενοι θα είναι : α) Άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες
εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια. β) Άνεργοι που
έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
*Στην σελίδα που ακολουθεί καταγράφονται όλοι οι Επιλέξιμοι ΚΑΔ για την
ένταξη στο πρόγραμμα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
41 Κατασκευές κτιρίων
42 Έργα Πολιτικού Μηχανικού
43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
10 Βιομηχανία τροφίμων
11 Ποτοποιία
12 Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προγεγραμμένων
μέσων
19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης
πετρελαίου
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό καουτσούκ
και πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών
προϊόντων
24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση
τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26 Μεταποίηση, Κατασκευή ηλεκτρονικών
υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 Μεταποίηση, Κατασκευή ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού
28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
ρυμουλκούμενών και ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων
30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και
εξοπλισμού
35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού
36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
37 Επεξεργασία λυμάτων
38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση
απορριμμάτων ανάκτηση υλικών
39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για την διαχείριση αποβλήτων
45.2 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων
52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς την
μεταφορά δραστηριότητες
85 Εκπαίδευση
86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
55 Καταλύματα
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών
εστίασης
79 Δραστηριότητες
ταξιδιωτικών πρακτορείων,
γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών και υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
86 Δραστηριότητες
ανθρώπινης υγείας
87 Δραστηριότητες βοήθειας με
παροχής καταλύματος
88 Δραστηριότητες κοινωνικής
μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος

