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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση Ενηµέρωσης και ∆ιαβούλευσης για τη Συµµετοχή
Ωφελουµένων στο «∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» διοργάνωσε την Τετάρτη, 26
Νοεµβρίου 2014 στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο Μεταµόρφωσης,
Εργαστήριο ∆ιαβούλευσης για την Ενεργό Συµµετοχή των Ωφελουµένων, στο πλαίσιο
υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση:

«∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
Τον εναρκτήριο χαιρετισµό απεύθυνε, ο ∆ήµαρχος Μεταµόρφωσης, κ. Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας,o
οποίος αναφέρθηκε στις δυνατότητες που παρέχονται από το πρόγραµµα, τις δυσχέρειες που
εµφανίζονται στην υλοποίησή του και τις ρεαλιστικές προσδοκίες, που πρέπει να υπάρχουν.
Το Εργαστήριο ενηµέρωσε τους ενδιαφερόµενους για τις ∆ράσεις και τα οφέλη του Τοπικού
Σχεδίου το οποίο περιλαµβάνει έναν ολοκληρωµένο κύκλο παρεµβάσεων που προωθούν την
ένταξη στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας σε τοµείς της κοινωνικής οικονοµίας.
Στο Τοπικό Σχέδιο θα ενταχθούν 70 κάτοικοι των ∆ήµων Μεταµόρφωσης και
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος οι οποίοι ανήκουν σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες,
πληρώντας τα αντίστοιχα κριτήρια:
 Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆.
 Νέοι Επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί
απόφοιτοι Πανεπιστηµιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη
επιτηδεύµατος µετά την 2/1/2011, δεν έχουν ξεπεράσει το 34ο έτος της ηλικίας τους ως την
ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος και το ατοµικό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις
12.000€.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί µε την επιλογή του
συνόλου των 70 ωφελουµένων.

Το Έργο «∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» υλοποιείται από την Α.Σ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, µε τη
συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η Α.Σ. απαρτίζεται από τον ∆ήµο Μεταµόρφωσης, τον ∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, τη ∆ηµιουργική Σκέψη Ανάπτυξης, την
Strategy & Communication ADVISORS Ε.Π.Ε., την Εκπαιδευτικές και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. και την 01
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

