
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΕ Σάμου - Ικαρίας για την Απασχόληση (ΗΡΑ)» 

υλοποιεί  την  Πράξη  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣ στο πλαίσιο της δράσης 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 που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».

Η πράξη υλοποιείται στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου-Ικαρίας 

και απευθύνεται σε 100

Α)  ανέργους, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, κάτοικοι 

της περιοχής παρέμβασης  

Β)  νέους  επιστήμονες  &  ασφαλισμένους  στον  ΟΓΑ,  που  δεν 

υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

Οι  προϋποθέσεις   και  οι  όροι  συμμετοχής  αναφέρονται 

αναλυτικά στην προκήρυξη.

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

Οι  νέοι επιστήμονες έως 34 ετών, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης 

(ιατροί,  οδοντίατροι,  κτηνίατροι,  φαρμακοποιοί,  δικηγόροι,  μηχανικοί  που 

είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), να έχουν κάνει 



έναρξη επιτηδεύματος υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά, και το 

ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. 

Οι  ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ,  κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, να 

έχουν  ατομικό  εισόδημα  από  γεωργικές  δραστηριότητες  που  δεν 

υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011. 

Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 

100 ανέργων,  νέων επιστημόνων και  ασφαλισμένους  στον ΟΓΑ,  μέσω της 

πολλαπλής  υποστήριξης  τους  (  ενημέρωση  –ευαισθητοποίηση, 

συμβουλευτική,  κατάρτιση,  δικτύωση με  φορείς  κ.λ.π.).  Το  αποτέλεσμα της 

πράξης θα είναι η πρόσληψη 20 ωφελουμένων από υφιστάμενες επιχειρήσεις 

και η ίδρυση 30 νέων επιχειρήσεων (εκ των οποίων 10  Κοιν.Σ.Επ.) όπου θα 

απασχοληθούν 60 ωφελούμενοι.

Όλοι  οι  ωφελούμενοι  θα  παρακολουθήσουν  προγράμματα  κατάρτισης  90 

ωρών το καθένα.

Στα  προγράμματα  κατάρτισης  προβλέπεται  εκπαιδευτικό  επίδομα  5 

Ευρώ/ώρα και είναι τα εξής:

• ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΣΤΗΝ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΑΤΟΜΩΝ  ΠΟΥ  ΧΡΗΖΟΥΝ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• ΒΑΣΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• ΑΡΧΕΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΕ  ΜΙΚΡΕΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η υλοποίηση της πράξης ολοκληρώνεται στις 30/12/2014

Για  τις  προϋποθέσεις  συμμετοχής  στα  προγράμματα,  τα  απαραίτητα 

δικαιολογητικά και  τις  αιτήσεις  συμμετοχής  οι  ωφελούμενοι  θα μπορούν να 

ενημερώνονται καθημερινά από :

• Το  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  Α.Ε.  ,  Λυκούργου  Λογοθέτη  141 



Καρλόβασι Σάμου και στα τηλέφωνα 22730 35966, ώρες 09:00-17:00 
(κα Τσουκαλαδάκη Ελένη)

•   ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΝΟΜΟΥ  ΣΑΜΟΥ  Α.Ε. 
(Κ.Α.Ε.Κ Α.Ε.) Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, Σάμος και στα τηλέφωνα 
22730 80404, ώρες 09:00-14:30 ( κα Βούρου Αγγελική). 


