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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
«ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : 
 

Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση 
ανέργων στον τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας 

 
η οποία 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).  
 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες άνεργους/ες όλων των κατηγοριών (ανεξαρτήτως 
διάρκειας ανεργίας), εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ με κάρτα 
ανεργίας σε ισχύ και κάτοικοι του Δήμου Κέρκυρας να υποβάλουν αιτήσεις 
συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. 
 
 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
Η πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα 
Δήμου Κέρκυρας» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων η οποία 
στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της επαγγελματικής ένταξης ανέργων, 
κατοίκων της Κέρκυρας μέσα από την ενεργοποίηση και τη συνένωση δυνάμεων, γνώσεων και 
εμπειριών των τοπικών φορέων και υπηρεσιών. 
 

2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Η πράξη αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχουν την 
αποτελεσματική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 100 ωφελουμένων.  
 
Από το σύνολο των ωφελουμένων (100 άτομα) προβλέπεται: 

 50 εξ αυτών, να απασχοληθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής 
παρέμβασης  

 25 εξ αυτών, να υποστηριχθούν για  την ίδρυση νέων ατομικών επιχειρήσεων 
 25 εξ αυτών, να υποστηριχθούν για  την σύσταση και απασχόλησή τους σε (3) τρείς 

νέες Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον Νόμο υπ. αριθμ. 4019 Κοινωνική 
Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις). 

 
3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ  

Για την επίτευξη του στόχου της πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους δράσεις οι οποίες μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνουν: 

 Μελέτη αποτύπωσης της υφισταμένης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας.  
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 Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελουμένων 
και την προώθηση και επικοινωνία της Πράξης. 

 Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη των 
ωφελουμένων με στόχο την επαγγελματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας. 

 Επιχειρηματικός σχεδιασμός και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση 
ατομικών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και την 
υποστήριξή τους κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας. 

 Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου στα εξής αντικείμενα:  
Τίτλος Προγράμματος 
Κατάρτισης 

Διάρκεια σε ώρες  
Θεωρίας & Πρακτικής 

Εκπαιδευτικό 
Επίδομα ανά ώρα 

Ποιοτική παροχή υπηρεσιών στον 
τουρισμό – service επισιτιστικών 
τμημάτων 

108 5,32 ευρώ μεικτά 

Ανάπτυξη Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας 

108 5,32 ευρώ μεικτά 

Εξειδικευμένες εργασίες 
οροφοκομίας ξενοδοχείων 

108 5,32 ευρώ μεικτά 

Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης 108 5,32 ευρώ μεικτά 
 

 Δικτύωση (φυσική και ηλεκτρονική) μεταξύ ωφελούμενων, τοπικών κοινωνικών 
εταίρων, οργανισμών και επιχειρηματιών.  

 Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης.  
 

4. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» απαρτίζεται από πέντε (5)  
φορείς. Συγκεκριμένα, οι Φορείς – Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης που υλοποιούν το 
σχέδιο δράσης είναι οι παρακάτω: 

• ON SITE ΕΠΕ [Συντονιστής εταίρος] 
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
• ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ  
• ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με 
τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης 
και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.  
 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα www.topsakerkyra.gr  και στα γραφεία των 
παρακάτω φορέων: 

 Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας, Πλατεία 
Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 19, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610 48169, Αρμόδια: 
Χαρτοφύλακα Ελένη  

 Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610 81026, 
Αρμόδια: Τσολακίδου Κωνσταντίνα  

Ώρες επικοινωνίας  10:00 - 14:00 
 

6. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου 
εξουσιοδοτημένου προσώπου - εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο 
της υπογραφής τους από δημόσια αρχή - να προσέρχονται στα παραπάνω σημεία και να 
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καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθημερινές, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 10:00 - 14:00 στα ανωτέρω γραφεία έως την Παρασκευή, 31/10/2014. 
 
Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και 
ταχυδρομικώς στις παραπάνω διευθύνσεις  
 

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 
Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες  
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής.  
2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας 

Παλιννοστούντος, ή Άδειας Παραμονής σε ισχύ ή λοιπού εγγράφου αναγνώρισης 
προσφυγικής ιδιότητας. 

3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ  
(Τελευταία κάρτα σε ισχύ στην οποία φαίνεται η ημερομηνία εγγραφής του ανέργου και 
επόμενης ανανέωσης). 

4. Έγγραφο πιστοποίησης του τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας 
επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή. 

5. Πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ που να πιστοποιεί τους μήνες 
ανεργίας του/της ενδιαφερόμενου/νης. 

6. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013 (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν 
υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί 
υπεύθυνη δήλωση ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση).  

7. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη καθώς και ότι ο/η 
ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα (παρέχεται στα γραφεία των 2 φορέων). 

9. Αντίγραφο απόφασης αρμοδίου οργάνου ΙΚΑ με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό 
αναπηρίας 50% και πάνω (εφόσον απαιτείται). 

10. Αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων για όσους δηλώνουν μονογονεϊκή οικογενειακή 
κατάσταση (εφόσον απαιτείται). 

 
Β. Προαιρετικά δικαιολογητικά (εφόσον υπάρχουν) 
- Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Πτυχίων) 
- Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών. 
- Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης  
 
Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ώστε να το αναγράψουν στην αίτηση: 
- Το ΑΦΜ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ που ανήκουν. 
- Τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) του ΙΚΑ και το ΑΜΚΑ.  
 
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  
 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει 
τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων 
στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση 
της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη 
μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της 
υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.   
Επίσης, θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη 
προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου. 
 


