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Διαδικαζία επιλογήρ ηων ωθελοςμένων  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην ζρέδην νη ππνςήθηνη ζα 
πξέπεη λα ππνβάιινπλ Αίηεζε – Τπεχζπλε 
Γήισζε ζηα γξαθεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο 
εξξψλ Α.Α.Δ. ΟΣΑ (Βαζηιέσο Αιεμάλδξνπ 2 – 
έξξεο), Σει. Δπηθνηλσλίαο: 2321064402-3. Η 
επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ γίλεηαη απφ ηελ 
επηηξνπή επηινγήο (Γ. ηεο Α) ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα επηινγήο πνπ πεξηέρνληαη ζην αλαιπηηθφ 
ηεχρνο ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο.  

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε θάζε ηεο ππνβνιήο ηεο 
Αίηεζεο – Τπεχζπλεο δήισζεο νη ππνςήθηνη δε 
ρξεηάδεηαη λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο νδεγίεο 
ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο. Ωζηφζν κεηά ηελ 
δηαδηθαζία επηινγήο ηα άηνκα πνπ κε βάζε ηε 
βαζκνινγία ηνπο θαηαιακβάλνπλ ζέζε 
επηηπρφληα ζα θιεζνχλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 7 
ηεο παξνχζαο. Γηα ην ιφγν απηφ ν αηηψλ/νχζα ζα 
πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή λα κπνξεί 
πξάγκαηη λα πηζηνπνηήζεη φζα αλαθέξεη ζηε 
δήισζή ηνπ, δηαθνξεηηθά ζα απνθιείεηαη.   

Πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν κπνξείηε λα ιακβάλεηε 
απφ ηα γξαθεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο 
εξξψλ (Βαζ. Αιεμάλδξνπ 2 – έξξεο, ηει. 
2321064402) θαζψο θαη απφ ηα γξαθεία 
πιεξνθφξεζεο ησλ θάησζη εηαίξσλ: 

1. Γήκνο εξξψλ, Κσλ. Καξακαλιή 1 - 
έξξεο, Σει. 2321350134 

2. Δπηκειεηήξην εξξψλ, Π. Κσζηνπνχινπ 
2 - έξξεο, Σει. 2321099732 

3. Δξγαηηθφ Κέληξν εξξψλ, Μεξαξρίαο 38 
έξξεο, Σει. 2321024455 

4. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ εξξψλ, 
Δζληθήο Αληίζηαζεο 34 (Πξψελ Κηίξην 

Δ.Ε.Π.Κ.Α.) - Σέρρες, Τηλ. 2321050125 

 

Εηαίποι ηηρ Αναπηςξιακήρ ύμππαξηρ: 

ηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «πλεξγψ ζηελ 
Απαζρφιεζε» Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία 
ζπκκεηέρνπλ νη θάησζη θνξείο: 

1. Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία εξξψλ Αλαπηπμηαθή 
Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ (ΑΝ.Δ.ΔΡ. Α.Δ.) (σο 
ζπληνληζηήο εηαίξνο) 

2. Γήκνο εξξψλ 
3. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ εξξψλ 

(ΚΔΓΗ) 
4. Δξγαηηθφ Κέληξν Ννκνχ εξξψλ 
5. Δπηκειεηήξην εξξψλ 
6. Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Σ.Δ.Ι.) 

εξξψλ 
7. ΚΔΚ Δχβνπινο 
8. ΚΔΚ INV+ 
9. ΚΔΚ Γε 
10. Δπξσζχκβνπινη Α.Δ. 

ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΣΟ ΔΗΜΟ ΕΡΡΩΝ 

 



   
  

 

Γενικά ζηοισεία για ηο έπγο 

Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «πλεξγψ ζηελ 
Απαζρφιεζε» πινπνηεί ην έξγν «Σνπηθφ ρέδην γηα 
ηελ Απαζρφιεζε ζην Γήκν εξξψλ» ην νπνίν 
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013» θαη 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 
Σακείν (ΔΚΣ).  

ηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο 
αλεξγίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κέζα απφ 
ηελ πξνψζεζε ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο θπξίσο 
λέσλ κε πςειά πξνζφληα, επειημία θαη 
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο επκεηάβιεηεο ζεκεξηλέο 
ζπλζήθεο, αγξφηεο κε λέεο ηδέεο θαη ηθαλφηεηεο 
εθαξκνγήο θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ 
θαζψο θαη καθξνρξφληα αλέξγσλ κε πξννπηηθή 
επαγγεικαηηθνχ επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ θαη 
ηθαλφηεηαο εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Η πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο 
εξξψλ.   

Με ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο ζα γίλεη 
ε πξνεηνηκαζία 140 σθεινπκέλσλ ψζηε θάπνηνη απφ 
απηνχο (άλεξγνη) λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξάο θαη 
νξηζκέλνη άιινη λα εθαξκφζνπλ θαηλνηνκίεο ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξάζε, ιεηηνπξγψληαο παξάιιεια σο 
πηιφηνη δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο ζηελ ηνπηθή 
αγνξά εξγαζίαο. Απηφ γηα λα ζπκβεί  είλαη 
απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ 
ηνπηθψλ θνξέσλ κέζα απφ δξάζεηο θαη ελέξγεηεο, 
πιεξνθφξεζεο, δεκνζηφηεηαο, δηθηχσζεο ζηήξημεο, 
ζπκβνπιεπηηθήο, παξαθνινχζεζεο θαη θαηάξηηζεο 
ησλ σθεινπκέλσλ. 

Ωθελούμενοι: 

Ωθεινχκελνη ηεο δξάζεο είλαη Γεκφηεο ή Μφληκνη 
θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ εξξψλ ησλ αθφινπζσλ νκάδσλ: 

 Άνεπγοι, εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Αλεξγίαο 
ηνπ ΟΑΔΓ. (60 σθεινχκελνη) 

 Νέοι επιζηήμονερ (ηαηξνί, νδνληίαηξνη, 
θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί 
πνπ είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθψλ, 
Πνιπηερληθψλ ρνιψλ), ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 
πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα (35 
σθεινχκελνη) 

 Αζθαλιζμένοι ζηον ΟΓΑ, κε αηνκηθφ 
εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηηο 3.000 € γηα ην νηθνλνκηθφ 
έηνο 2011. (45 σθεινχκελνη) 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο 
είλαη 140 σθεινχκελνη εθ ησλ νπνίσλ, 

Επιδιωκόμενα αποηελέζμαηα: 

 Άλεξγνη πνπ ζα ηδξχζνπλ λέα επηρείξεζε: 15 

 Άλεξγνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζε επηρεηξήζεηο: 
15 

 Άλεξγνη πνπ ζα ππνγξάςνπλ ζπκβάζεηο 
απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζηνλ ηδησηηθφ 
ηνκέα: 30 

 Νένη επηζηήκνλεο πνπ ζα ηδξχζνπλ επηρείξεζε 
ή ζα επεθηείλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 
δξαζηεξηφηεηα: 35 

 Αζθαιηζκέλνη ΟΓΑ πνπ ζα ηδξχζνπλ 
επηρείξεζε ή ζα επεθηείλνπλ – 
επαλαπξνζαλαηνιίζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 
ηνπο δξαζηεξηφηεηα : 45 

Δπάζειρ πος ςλοποιούνηαι: 

Οη Γξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην κέζσ 
ησλ νπνίσλ νη σθεινχκελνη ζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα 
ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη:  
 

 Δπάζη Πληποθόπηζηρ, ςμβοςλεςηικήρ, 
ςποζηήπιξηρ. Η δξάζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 
ζα πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ησλ 
σθεινπκέλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη:  

- Σε ζπκβνπιεπηηθή γηα ηε δηαδηθαζία 
επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ θαη δηάγλσζε 
ησλ αλαγθψλ ηνπο 

- πκβνπιεπηηθή απαζρφιεζεο γηα ηελ 
πξνψζεζε ησλ σθεινπκέλσλ ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο 

- πκβνπιεπηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ 
αλέξγσλ 

- πκβνπιεπηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ 
αγξνηψλ 

- πκβνπιεπηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ 
λέσλ επηζηεκφλσλ 

- πκβνπιεπηηθή πξνο ηνπο εξγνδφηεο 
 

 Δπάζη Καηάπηιζηρ. ην πιαίζην ηεο 
θαηάξηηζεο πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε έμη (6) 
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο 70 σξψλ ην θαζέλα. ηα ηέζζεξα 
(4) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα ζπκκεηέρνπλ 
25 άηνκα αλά πξφγξακκα ελψ ζηα άιια δχν 
ζα ζπκκεηέρνπλ 20 άηνκα αλά πξφγξακκα, κε 
απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 
θαηαξηηδνκέλσλ λα αλέξρεηαη ζε 140. 
Αλαιπηηθφηεξα ηα αληηθείκελα ησλ 
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ηα άηνκα πνπ 
ζα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε πξφγξακκα είλαη ηα 
αθφινπζα :   

- Πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 
Internet θαη ησλ social media κε ζθνπφ 
ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ (25 άηνκα) 

Δπάζειρ πος ςλοποιούνηαι (ζςνέσεια): 

- Πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα ηηο ΑΠΔ θαη 
ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα (25 
άηνκα) 

- Πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε Η/Τ 
(25 άηνκα) 

- Πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα ηελ νξγάλσζε 
απνζήθεο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ 
ζπζηεκάησλ ERP (25 άηνκα) 

- Γχν (2) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηελ 
ίδξπζε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 
επηρεηξήζεσλ (έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο 
πξσηνγελνχο παξαγσγήο) (20 άηνκα αλά 
πξφγξακκα) 

 

 Δπάζη Δικηύωζηρ. ην πιαίζην πινπνίεζεο 
ηεο δξάζεο ηεο δηθηχσζεο ζα πινπνηεζνχλ νη 
παξαθάησ ελέξγεηεο: 

- Έμη αλνηρηά επηρεηξεκαηηθά εξγαζηήξηα 

- Δπηινγή επηρεηξήζεσλ κεληφξσλ (γηα 
ζπκκεηνρή ζηα επηρεηξεκαηηθά 
εξγαζηήξηα) 

- Γηεξεχλεζε αλαγθψλ πηζαλψλ 
ππνςεθίσλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηάηαμε ζε 
θαηεγνξίεο 

- Οξγάλσζε εκεξψλ θαξηέξαο 

- Οξγάλσζε δηθηχσλ – clusters αγξνηψλ 

- Γηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κε 
επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα θαη 
δηεπαγγεικαηηθέο ελψζεηο 

 

 Δπάζη ςνηονιζμού και Διασείπιζηρ 
Ππάξηρ 

 

 Ενέπγειερ ενημέπωζηρ - εςαιζθηηοποίηζηρ 
ηος ζσεδίος δπάζηρ 

 

 Μελέηη αποηύπωζηρ ηηρ ςθιζηάμενηρ 

καηάζηαζηρ ηηρ ηοπικήρ αγοπάρ επγαζίαρ 


