Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση
προσαρμοσμένα στις ανάγκες
των Τοπικών Αγορών Εργασίας
ΤοπΣΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
τοπικών αγορών της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ
Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ»
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ» της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις
8 περιφέρειες σύγκλισης» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.
Στόχος του Έργου
Στόχος του έργου «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ» της Θεσσαλικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την Κοινωνική Οικονομία είναι η
σύμπραξη και η κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων και άλλων εμπλεκόμενων μερών με σκοπό την τοπική ανάπτυξη μέσω της
ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα από ένα πλέγμα δράσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα.
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις του έργου έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
Α. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Β. Να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω Ομάδες Στόχου:
Β1. Να είναι άνεργοι/ες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή στους ειδικούς καταλόγους του ΟΑΕΔ εκτός
Μητρώου ανεργίας, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, ή
Β2. Να είναι Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι
Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και
μετά.
2. Έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία
τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε
ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους,
μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της
απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών
περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει
αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους
πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου
τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν
απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του
πτυχίου.
4. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των
ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και
ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό
παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον
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υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του
έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει
αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης
δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €. Ειδικά
για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση
ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο
πρόγραμμα.
6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι
ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
8. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες
υποψήφιοι), ή
Β3. Να είναι Ασφαλισμένοι στο ΟΓΑ, Αγρότες με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν
υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους
από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν
ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:
1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
2. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
3. Άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας
ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών
συνεταιριστικών επιχειρήσεων 80 ανέργων της περιοχής παρέμβασης, η οποία ορίζεται ως η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ειδικότερα, θα
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε:
•
Τουλάχιστον 60 θέσεις απασχόλησης να δημιουργηθούν σε
δυναμικούς κλάδους όπως η ψυχική υγεία, νέες μορφές γεωργίας, εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
•
Οι ωφελούμενες γυναίκες του σχεδίου να υπερβαίνουν το 60% του
συνόλου των ωφελούμενων (49 άτομα)
•
Οι ωφελούμενοι νέοι (κάτω των 25 ετών) να υπερβαίνουν το 40% του
συνόλου των ωφελούμενων (33 άτομα)
Επειδή ο πρώτος στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, η προβλεπόμενη προσέγγιση
επιχειρήσεων αποσκοπεί στη διερεύνηση των προοπτικών συνεργασιών μεταξύ αυτών και των υπό ίδρυση επιχειρήσεων των
ωφελουμένων. Δεν αποκλείεται ένας/μία ωφελούμενος/η να προληφθεί σε μία επιχείρηση ή εάν θέλει να προετοιμαστεί εάν θέλει να
ανοίξει τη δική του/της επιχείρηση.
Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης
Η προώθηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος
επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
• Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχου και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου
• Δικτύωση των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα – Δικτύωση με φορείς εκτός ΑΣ
• Δικτύωση ωφελουμένων του έργου με φορείς και επιχειρήσεις
• Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ή την επαγγελματική ένταξη
τους
• Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
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Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επιμόρφωσης

Αρ.
Προγ/των

Ώρες /
πρ.

Αρ.ωφελ/
πρ.

Σύνολο
ωφελ.

1.

«Κατάρτιση Επιμελητριών Προσωπικής Φροντίδας»

2

60

15

30

2.

1

50

18

18

1

50

17

17

1

50

15

15

5.

«Σύγχρονοι Μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης
προϊόντων βιολογικής γεωργίας με έμφαση σε προϊόντα
εναλλακτικών καλλιεργειών»
«Σύγχρονες Μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης & προώθησης
προϊόντων βιολογικής γεωργίας με έμφαση σε προϊόντα
εναλλακτικών καλλιεργειών καθώς & Καλλιέργειες με χρήση
Υδροπονικών Μεθόδων»
«Παραδοσιακή χειροτεχνία και ανάδειξη της λαογραφικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου»
Επιμόρφωση «Η καινοτομία στην επιχείρηση»

4

10

20

80

6.

Επιμόρφωση «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

4

10

20

80

7.

Επιμόρφωση «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού»

2

10

20

40

3.

4.

• Συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους
• Κατάρτιση / επιμόρφωση ωφελούμενων στα εξής αντικείμενα:
Όλοι/ες οι επωφελούμενοι/ες του έργου θα συμμετάσχουν στις δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης.
Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
Συντονιστής φορέας της Α.Σ.: ΘΕΨΥΠΑ (ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
• Μέλος ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21
• Μέλος ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ
• Μέλος TV ΘΕΣΣΑΛΙΑ
• Μέλος ΑΜΚΕ «ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»
• Μέλος ΑΜΑΛΤΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Μέλος ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις σχετικές με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, την
τεχνογνωσία και την εμπειρία τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους,
καλύπτοντας τις κατηγορίες των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του
εν λόγω έργου.
Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (από τη ΘΕΨΥΠΑ ή το ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ή στο site www.κinotonthettalon.gr)
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία
3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας εγγραφής στις καταστάσεις ανέργων του ΟΑΕΔ (τελευταία κάρτα σε ισχύ στην οποία φαίνεται η
ημερομηνία εγγραφής του ανέργου) ή βεβαίωσης εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους εκτός Μητρώου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν
υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται
να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας)
8. Βεβαιώσεις σπουδών / πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών, Η/Υ κτλ
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9. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (αντίγραφα)
10. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
11.) Άδεια παραμονής σε ισχύ (Μετανάστες, Πρόσφυγες)
12. Ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου ή κάρτα
παλιννόστησης (Παλιννοστούντες)
13. Αντίγραφο εγγράφου που να βεβαιώνει τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Βιβλιάριο Υγείας ή Αντίγραφο Ασφάλισης ΙΚΑ ή Βιβλιάριο
ενσήμων)
14. Αντίγραφο εγγράφου που να βεβαιώνει τον ΑΜΚΑ
15. Αντίγραφο εγγράφου που να βεβαιώνει ΑΦΜ (Φορολογική δήλωση ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από Δ.Ο.Υ)
16. Για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ, Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας
Επιπλέον για τους νέους/ες επιστήμονες:
•
Φωτοτυπία έναρξης επιτηδεύματος
Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται σε επικυρωμένα αντίγραφα.
•
Σημειώνεται πως για το κριτήριο της Εντοπιότητας στην Περιφερειακή
Ενότητα (τ. Νομός), η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται είτε από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα είτε από λογαριασμούς κοινής
ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ κλπ)
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν και να υποβάλλουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση
ενδιαφέροντος έντυπα:
Α) στα γραφεία των εξής εταίρων της Α.Σ. ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ:
 ΘΕΨΥΠΑ (ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ), Αγίου Όρους 6Β,
Λάρισα, ΤΚ 41335, Τ.2410 627363, F: 2410 670880, E: thepsip1@otenet.gr, ώρες: 10:00-14:00 (Πρόσωπο
Επικοινωνίας: Δεληζώνα Σοφία
 K.E.K. ΑΙΓΕΑΣ, Ηρώων Πολυτεχνείου 211, ΤΚ 41221, Λάρισα, T: 2410 579565-7, F: 2410 579567, E:
info@aegeaskek.gr, ώρες: 10:00-14:00 (Πρόσωπο Επικοινωνίας: Γκαραβέλη Αννα)
Β) στην ιστοσελίδα του έργου: www.κinotonthettalon.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν στα ανωτέρω τηλέφωνα
Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή
μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου –εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από
δημόσια αρχή- να προσέρχονται από 11/12/2013 έως 23/12/2013, ώρες: 10:00-14:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να
καταθέτουν αίτηση στις ανωτέρω διευθύνσεις.
Θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις συμμετοχής που θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στις ανωτέρω διευθύνεις με
ημερομηνία αποστολής μέχρι και 30/12/2013 και εφόσον συνοδεύονται με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Διαδικασία Επιλογής
Μετά από τη συλλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος στοιχείων και απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση. Κατόπιν οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη από ειδική ομάδα που θα
συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Υποδοχής.
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Επιλογής των ωφελουμένων που θα αποτελείται από εκπροσώπους των
εταίρων της Α.Σ η οποία θα κάνει και την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.
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