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ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

Με ςτόχο την προώθηςη των ανέργων ωφελουμένων ευπαθών ομάδων 

πληθυςμού ςε Ενεργητικέσ Πολιτικέσ Απαςχόληςησ, μέςα από την παροχή 

ςυμβουλευτικήσ ςτήριξησ   και εξειδικευμένησ πληροφόρηςησ 

 
 

Σο Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. ςυμμετείχε ςτην 

υλοποίηςη του χεδίου Δράςησ με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ», ςε 

ςυνεργαςία με ομάδα φορέων από όλη την περιφέρεια Κρήτησ, με ςκοπό τη 

βελτίωςη τησ πρόςβαςησ και τη ςυμμετοχή των ανέργων ευπαθών ομάδων 

πληθυςμού ςτην αγορά εργαςίασ μέςα από την παροχή υπηρεςιών εξειδικευμένησ 

πληροφόρηςησ, ςυμβουλευτικήσ και κοινωνικήσ ςτήριξησ. Σο χέδιο Δράςησ 

υλοποιήθηκε ςε όλη την Περιφέρεια Κρήτησ.  

τόχοσ 
τόχοσ του χεδίου Δράςησ ήταν η παροχή πολυεπίπεδησ ςτήριξησ ςε ανέργουσ 

και άνεργεσ ευπαθών ομάδων πληθυςμού για την κοινωνική, πολιτιςμική, 

οικονομική ένταξη καθώσ και ένταξή τουσ ςε ενεργητικέσ πολιτικέσ απαςχόληςησ.  

Επιμέρουσ ςτόχοι  
Επιμέρουσ ςτόχοι του χεδίου Δράςησ ήταν: 

o Η ενδυνάμωςη των ωφελουμένων με πληροφόρηςη και ςυμβουλευτική 

ςτήριξη ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ώςτε να αποκτήςουν νέεσ 

κοινωνικέσ και επαγγελματικέσ δεξιότητεσ, γνώςεισ, ςτάςεισ και 



ςυμπεριφορέσ που θα τουσ ςτηρίξουν ςτην επαγγελματική και κοινωνική 

ένταξη και επανένταξη. 

o Εξειδικευμένη ςτήριξη και προετοιμαςία για την ένταξη των ανέργων ςε 

Ενεργητικέσ Πολιτικέσ Απαςχόληςησ. 

o Η αξιοποίηςη των προγραμμάτων επιδότηςησ τησ εργαςίασ, για 

ετεροαπαςχόληςη και αυτοαπαςχόληςη, των ωφελουμένων 

χρηςιμοποιώντασ τισ χρηματοδοτήςεισ του ΟΑΕΔ, του Τπουργείου 

Ανάπτυξησ, του Τπουργείου Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Σροφίμων. 

o Η μείωςη τησ τοπικήσ ανεργίασ και υποαπαςχόληςησ των ωφελούμενων, 

μέςα από τη δημιουργία νέων μορφών επιχειρήςεων, αξιοποιώντασ τισ 

ευκαιρίεσ απαςχόληςησ που δημιουργούνται από την αξιοποίηςη των 

τοπικών χαρακτηριςτικών. 

o Η ανάπτυξη ςυνεργαςιών μεταξύ των φορέων υλοποίηςησ του 

προγράμματοσ, με τουσ ΟΣΑ, τουσ ΜΚΟ, τουσ τοπικούσ φορείσ, τουσ φορείσ 

που δραςτηριοποιούνται ςε θέματα ςτήριξησ τησ απαςχόληςησ και τησ 

επιχειρηματικότητασ, καθώσ και ςε θέματα ευρύτερησ ςτήριξησ των 

ομάδων ςτόχου. 

o Η ανάπτυξη δραςτηριοτήτων για την προβολή και δημοςιοποίηςη των 

παρεχόμενων υπηρεςιών και των αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςησ, για 

την ευαιςθητοποίηςη, κινητοποίηςη και ενεργοποίηςη του κοινωνικού 

ιςτού. 

o Η ευαιςθητοποίηςη τησ κοινήσ γνώμησ και η κινητοποίηςη των τοπικών 

φορέων για την άμβλυνςη των ςυνθηκών που οδηγούν ςτην 

περιθωριοποίηςη των ομάδων ςτόχου. 

o Η κινητοποίηςη κρατικών φορέων, εθελοντικών οργανώςεων, ςυλλόγων 

και ςωματείων που δραςτηριοποιούνται ςτην περιοχή εφαρμογήσ, για την 

ανάπτυξη δράςεων υπέρ των ομάδων ςτόχου και τη ςτήριξη τουσ ςτην 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. 

 

Ομάδεσ ςτόχου  
Ομάδεσ ςτόχου παρέμβαςησ τησ εταιρείασ για το χέδιο ήταν:  

o Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών  

o Λοιπέσ κατηγορίεσ ατόμων που απειλούνται με αποκλειςμό 

 



Κριτήρια Επιλογήσ Ωφελούμενων  

Η επιλογή των ωφελουμένων έγινε βάςει ςυγκεκριμένων κριτηρίων: 

o Ση διαπιςτωμένη ανάγκη για κοινωνική και εργαςιακή προετοιμαςία μέςω 

τησ ενδυνάμωςησ. 

o Ση δηλωμένη πρόταςη του ατόμου για ςυμμετοχή ςτισ ενέργειεσ. 

o Ση ςυςχέτιςη των αναγκών τουσ με ςυγκεκριμένεσ προςωπικέσ, και 

κοινωνικέσ ςυνθήκεσ που καθιςτούν αναγκαία την παρέμβαςη. 

 

Δικαιολογητικά που κατέθεταν οι Άνεργοι 

o Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικήσ Σαυτότητασ ή Διαβατηρίου 

o Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτασ Ανεργίασ (ςε ιςχύ) 

o Παραπεμπτικό από το αρμόδιο ΚΠΑ ή Σοπική Τπηρεςία του ΟΑΕΔ, που 

ανήκει ο/η κάθε άνεργοσ/η 

o Άδεια παραμονήσ και εργαςίασ (μόνο για την περίπτωςη 

μεταναςτών/τριών) 

 

Πληροφορίεσ 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με την υλοποίηςη του προγράμματοσ 

μπορείτε να απευθύνεςτε ςτα γραφεία τησ εταιρείασ.  

Τπεύθυνο ςτέλεχοσ  για πληροφορίεσ: κα. Ψωμά Άννα, Κοινωνιολόγοσ 

Σηλ. 2834031402, 2834031583 

Email: info@akomm.gr  

 

 

Σο χέδιο Δράςησ «ΟΡΙΖΟΝΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ» εντάχθηκε ςτο Μέτρο 2.1 «Επιχορήγηςη για την Παροχή 
υνοδευτικών Τποςτηρικτικών Τπηρεςιών» του Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ «Απαςχόληςη και 

Επαγγελματική Κατάρτιςη» του Τπουργείου Απαςχόληςησ και Κοινωνικήσ Προςταςίασ και 
ςυγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαΰκό Κοινωνικό Σαμείο τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ ςτο πλαίςιο 

του Γ’ ΚΠ  και κατά 25% από εθνικούσ πόρουσ. 

 

 
 
 
 
 

mailto:info@akomm.gr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  


