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Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
στο πρόγραμμα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση 

ανέργων στον τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας» 
 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως 28 Μαρτίου 
 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», προκειμένου να 

δοθεί η ευκαιρία σε ανέργους όλων των κατηγοριών να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

ανακοινώνει τη διεύρυνση της ομάδας των δυνητικών ωφελουμένων σε άνεργους 

όλων των κατηγοριών, ανεξαρτήτως διάρκειας ανεργίας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί 

να τοποθετήσει στην αγορά εργασίας, 100 ανέργους. 

  

Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τοπικά σχέδια για την 

απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας» 

έχουν οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι είναι άνεργοι όλων των κατηγοριών (ανεξαρτήτως 

διάρκειας ανεργίας), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και με 

κάρτα ανεργίας σε ισχύ και κάτοικοι του Δήμου Κέρκυρας. Για το λόγο αυτό, 

παρατείνεται και η διάρκεια κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα μέχρι και 

τις 28 Μαρτίου 2014.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και περισσότερες 

πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.topsakerkyra.gr και στα γραφεία των παρακάτω 

φορέων, τις ώρες 10:00-14:00: 

 Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας, Πλατεία 

Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661048169, Αρμόδια: 

Χαρτοφύλακα Ελένη  

 Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610 31998, 

Αρμόδια: Τσολακίδου Κωνσταντίνα  
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Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στις 

παραπάνω διευθύνσεις. 

 

Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον 

τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας» εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την 

Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας 

Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 

3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

 

 


