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Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
για την παρουσίαση του προγράμματος 

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον 

τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας» 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» υλοποίησε 

επιτυχώς την Πέμπτη 17 Ιουλίου, ενημερωτική ημερίδα προς τους ωφελούμενους 

της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον 

τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας». Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των 

ωφελουμένων για τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος, ενώ 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι τομείς κατάρτισης.  

 

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας, κ. Παύλος 

Μεταλληνός, που παρευρέθηκε στην ημερίδα, ανέφερε: «Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, ως 

εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΚΕΡΚΥΡΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, στοχεύει πρώτον, 

στην πρόσληψη των ωφελούμενων από επιχειρήσεις, προετοιμάζοντάς τους κατάλληλα, ώστε 

να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους 

προσλάβουν. Δεύτερον, οι άνεργοι/ ωφελούμενοι, που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση 

ή θα ιδρύσουν ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., να ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ενίσχυσης της 

απασχόλησης, που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

περιοχής, με τελικό σκοπό την ώθηση της ανάπτυξης της τοπικής. Κύρια μέριμνα του 

Επιμελητηρίου είναι η στήριξη των ανέργων μέσω παροχής ολοκληρωμένων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση 

των 100 ωφελούμενων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.» 

 

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων 

Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνος Κιτσάκης παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις που έχει 

υλοποιήσει μέχρι σήμερα ο φορέας, καθώς και ανέφερε τις δράσεις που προγραμματίζονται. 

Στην ομιλία του, τόνισε επίσης τη σπουδαιότητα του προγράμματος για την αντιμετώπιση της 
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ανεργίας στην περιοχή του Δήμου Κέρκυρας, ειδικότερα για τα 100 άτομα που πρόκειται να 

επωφεληθούν από το έργο. 

 

Τέλος, η κα Άννα Χυτήρη, εκπρόσωπος του ΚΕΚ Ευρωεργασιακή παρουσίασε 

αναλυτικά τις δράσεις κατάρτισης, ενώ ενημέρωσε τους ωφελούμενους για τα πρώτα τμήματα 

κατάρτισης που ξεκίνησαν στις 21 Ιουλίου.  Μετά τη λήξη της ημερίδας οι εκπρόσωποι των 

εταίρων συνομίλησαν με τους ενδιαφερόμενους και έλυσαν προσωπικές τους απορίες. 

 
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).  

 

 

 


