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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο» 
ύψους 1,00 εκατ. €, η κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στα 

νησιά της Περιφέρειας, για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας 
 

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζηµάρκος απευθύνει πρόσκληση για την 
υποβολή προτάσεων προς ένταξη και χρηµατοδότηση 

 
Με σκοπό την απόκτηση, επικαιροποίηση και διεύρυνση επαγγελµατικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων ανέργων χαµηλών εκπαιδευτικών προσόντων, ηλικίας από 29 έως 
64 ετών και την  απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, 
Γιώργος Χατζηµάρκος απευθύνει πρόσκληση µε τίτλο «Αναβάθµιση προσόντων 
και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων µε χαµηλά 
εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» για την υποβολή 
προτάσεων έργων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο 
2014-2020». 
 
∆υνητικοί δικαιούχοι της παραπάνω πρόσκλησης, συγχρηµατοδοτούµενης 
δηµόσιας δαπάνης  1.000.000 €, είναι: 

• Θεσµικοί κοινωνικοί εταίροι  
• Κλαδικοί φορείς 
• Τοπικά ή/και κλαδικά επιµελητήρια 
• Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 

 
οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων προς ένταξη και 
χρηµατοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης 
- Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο 
Αιγαίο», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν δοµή ή παράρτηµα στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
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Ειδικότερα, µε τη δράση αυτή αναµένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:  
 

• Η πρόληψη και η αντιµετώπιση της ανεργίας και ιδίως της µακροχρόνιας µέσω 
της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε 
ειδικότητες κλάδων αιχµής, της παροχής συµβουλευτικής υποστήριξης και της 
πιστοποίησης των επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα 
αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος κατάρτισης  

• Η αύξηση της απασχολησιµότητας των ωφελουµένων ανέργων  

• Η ποιοτική αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουµένων µέσω 
προγραµµάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδοµένα  

 
Οι ωφελούµενοι της παρέµβασης εκτιµάται ότι θα είναι περί τα 200 άτοµα, 29 έως 
64 ετών, άνεργοι, συµπεριλαµβανοµένων των µακροχρόνια ανέργων, 
εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  
 
Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 16.04.2018 και λήξης 
η  31.05.2018. 

Ο ελάχιστος προϋπολογισµός των πράξεων ορίζεται στα 100.000 ευρώ και  
µέγιστος προϋπολογισµός, στα 400.000 ευρώ. 

 


