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Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ» υλοποιεί το έργο με τίτλο «Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα
Δήμου Κέρκυρας», η οποία εντάσσεται στην δράση 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», το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ).
Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονη οικονομική
ανασφάλεια και έκρηξη της ανεργίας, το Επιμελητήριο
Κέρκυρας και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών

και Εμπόρων Κέρκυρας συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή
Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» και
υλοποιούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών
και δράσεων, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση του
προβλήματος της επαγγελματικής ένταξης μακροχρόνια
ανέργων, αλλά και στην υποστήριξη και προώθηση των
τοπικών επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μακροχρόνια άνεργους, οι
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, με
τη σχετική κάρτας σε ισχύ, και κατοικούν στο Δήμο Κερκύρας.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην
αγορά εργασίας, 100 μακροχρόνια ανέργων από την ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Κέρκυρας με σκοπό την αξιοποίηση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:
 Συμβουλευτική υποστήριξη τελικών επιλεγέντων
με στόχο την επαγγελματική τους ένταξη στην αγορά
εργασίας.
 Επιχειρηματικός σχεδιασμός και συμβουλευτική
επιχειρηματικότητας για τη σύσταση ατομικών και
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ)

και την υποστήριξή τους κατά τα πρώτα στάδια της
λειτουργίας.
 Επαγγελματική κατάρτιση επί πληρωμής
 Δικτύωση ωφελούμενων, τοπικών κοινωνικών εταίρων,
οργανισμών και επιχειρηματιών. κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.topsakerkyra.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Κοιν.Σ.Επ.)
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι
αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη
ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική
ιδιότητα, ενώ οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., ανήκουν σε
Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Διοικείται ισότιμα από τα μέλη
της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού
οφέλους.
Επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο καταδεικνύουν ότι
προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να
εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις,
οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν
την ευημερία της κοινωνίας.
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν οι
Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
 Κοιν.Σ.Επ. ΕΝΤΑΞΗΣ
 Κοιν.Σ.Επ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
απαιτεί ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων της. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται

από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ.
Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται
για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού.
Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική
μορφή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης είναι ίδιες με τις
διαδικασίες για την ίδρυση ενός αστικού συνεταιρισμού,
ενώ επιπλέον απαιτείται και η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο
Κοινωνικής Οικονομίας.
Σημαντική ωστόσο, είναι η προετοιμασία επιχειρηματικών
εργαλείων, όπως η έρευνα αγοράς και το επιχειρηματικό
σχέδιο, καθώς επίσης, και η κινητοποίηση και ενημέρωση
των πιθανών εταίρων της με στόχο τη δημιουργία
του αρχικού πυρήνα της επιχείρησης και την προσέλκυση
και άλλων ατόμων ή φορέων που πιθανόν ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν. Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών
της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
γίνεται μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο
Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Το ετήσιο
πρόγραμμα των Κοιν.Σ.Επ., καθώς και ο απολογισμός
εκτέλεσης αυτού αναρτώνται υποχρεωτικώς στο διαδίκτυο,
στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΚΕΡΚΥΡΑ –ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ υλοποιεί την Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα Δήμου Κέρκυρας»
εντάσσεται στην δράση 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»,
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πληροφορίες για όλα τα ΤΟΠ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής, μπορείτε να βρείτε στο www.top-sa.gr
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