
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ! 

 

Σν πξόγξακκα ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ ζπληζηά ηελ πξώηε πηινηηθή δξάζε 

ηεο Ειιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ εηζξνήο 

ηερλνγλσζίαο ζηε ρώξα καο. Σν πξόγξακκα ρξεκαηνδνηεί 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Ειιάδα, γηα λα 

πξνζιάβνπλ έσο πεληαθόζηνπο (500) εξγαδόκελνπο 28-40 εηώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ κε άξηζηε γλώζε ηεο Ειιεληθήο γιώζζαο, κε δηεζλή 

εξγαζηαθή εκπεηξία δύν ηνπιάρηζηνλ εηώλ, θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ 

ή/θαη δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ.  

ην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ΕΡΓΑΝΗ
1
 ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, ζην νπνίν νη ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο 

εηζέξρνληαη κε ηνπο θσδηθνύο ηνπο, έρεη ήδε αλαξηεζεί ε θόξκα 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ην πξόγξακκα κε ηίηιν 

ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ. Εθεί νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα 

ηνπο όξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα  δειώζνπλ έσο 4 ζέζεηο 

εξγαζίαο, ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηα/εο πςειήο εμεηδίθεπζεο γηα ελ 

ελεξγεία εξγαδνκέλνπο ηνπ εμσηεξηθνύ θαηόπηλ δηαδηθαζίαο 

αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο από ηελ επηρείξεζε γηα 24 κήλεο. 

Η ειάρηζηε ζπλνιηθή κηθηή ακνηβή ηνπ εξγαδόκελνπ ζε εληαγκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζην πξόγξακκα είλαη 3.000€, ηελ νπνία ε σθεινύκελε 

επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζαπμήζεη θαηά ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη 

ηηο δπλαηόηεηέο ηεο. 

Η επηρείξεζε ρξεκαηνδνηείηαη γηα ηνπο πξώηνπο 12 κήλεο κε 70% ηεο 

αλσηέξσ δαπάλεο, ήηνη 2.100€ από ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, κέζσ Επξσπατθώλ πγρξεκαηνδνηνύκελσλ 

Κνλδπιίσλ. Η επηρείξεζε δεζκεύεηαη λα απαζρνιήζεη ηνλ 
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πξνζιακβαλόκελν εξγαδόκελν κε ζύκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο 

απαζρόιεζεο γηα αθόκε 12 κήλεο κε ηνλ ίδην κηζζό κε ηαπηόρξνλε 

ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ηνπ ίδηνπ αξηζκνύ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηδηθόηεηα από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο επίζεκεο 

πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ.   

Η δήισζε ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηζπκνύλ νη 

επηρεηξήζεηο λα πξνζιάβνπλ ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή 

θαη ζηνρεπκέλε  πξνθήξπμε ηνπ προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ», 

θαζώο δεκηνπξγεί γηα πξώηε θνξά δεμακελή πξαγκαηηθώλ 

δεηνύκελσλ δεμηνηήησλ. 

εκεηώλεηαη πσο γηα ηε ζπλνιηθή ππνζηήξημε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο 

ησλ εξγαδόκελσλ από ην εμσηεξηθό ζηελ Ειιάδα έρεη ζπζηαζεί εηδηθή 

νκάδα έξγνπ (ΟΔΕ) κε αληηθείκελν ην ζπληνληζκό όισλ ησλ ζπλαθώλ 

δηαδηθαζηώλ θαη παξακέηξσλ ηεο δξάζεο. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ζηα 

ηειέθσλα: 2131516074, 2131516356, 2131516112, 2131516270, 

2131516646, θαζώο θαη ζην email: info@rebraingreece.gr 

Επίζεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε καδί καο θαη κέζσ ησλ ζειίδσλ καο 

ζηα θνηλσληθά κέζα δηθηύσζεο:  

Linked In: https://www.linkedin.com/company/rebraingreece/ 

Facebook: (https://www.facebook.com/rebraingreece/   
     

 

Γεληθή  Δηεύζπλζε 

Εξγαζηαθώλ ρέζεσλ, Τγείαο Αζθάιεηαο 

ζηελ Εξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Εξγαζία 

Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ 
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