
 
 

  

 

Καρπενήσι, 10/10/2013 

Αριθ.Πρωτ.: 15 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» ΠΟΥ 

ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» - ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ AΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμμετέχοντες φορείς τους: 

I.D.S. ΕΠΕ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ- SYNERGY KEK AE- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.)- ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ - 

ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.)καλεί τους κατοίκους 

της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες: 

 

  Άνεργοι, εγγεγραμμένοι  
στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ 

 

 Ασφαλισμένοι ΟΓΑ 
 

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στις δράσεις του Τοπικού Σχεδίου.  

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ 

 Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00 € για το έτος 2011, 

το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημα τους από λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. 

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη ογδόντα (80) ωφελουμένων από τις προαναφερόμενες ομάδες στόχου, οι οποίοι θα ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας ως εξής: 

 Σαράντα (40) ωφελούμενοι για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση δικής τους επιχείρησης 

 Είκοσι (20) ωφελούμενοι σε θέσεις μισθωτής εργασίας 

 Είκοσι (20) ωφελούμενοι θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της Πράξης 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 11δράσεις που εντάσσονται σε 6 διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν: μελέτες, δικτύωση, 

ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συντονισμό και διαχείριση πράξης, κατάρτιση/ επιμόρφωση, και πληροφόρηση – συμβουλευτική- 

υποστήριξη.  

Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις: 

1. Επαγγελματική κατάρτιση  
2. Συμβουλευτική υποστήριξη 
 
Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την 

ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.  

Οι υποψήφιοι  ενδιαφερόμενοι, συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης το οποίο μπορούν να προμηθεύονται από τις ιστοσελίδες του Δήμου Αγράφων 

http://dimos-agrafon.gr/και Καρπενησίου http://www.karpenissi.gr/, καθώς και από τα κατά τόπους ΚΕΠ, θα υποβάλλουν υποχρεωτικά και τα 

εξής παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: 

http://dimos-agrafon.gr/
http://www.karpenissi.gr/


 
 

 

Α/Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Άνεργοι  Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας 

2. Ασφαλισμένοι ΟΓΑ Βιβλιάριο ασφαλισμένου ΟΓΑ 

3. Κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής 

4. Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως να 

έχουν απαλλαγεί 

Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού ή Πιστοποιητικό Τύπου Α 

5.  Φωτ/πία  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

6.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

7. Βιογραφικό Σημείωμα 

8. Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών  

9. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης  

10. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας για το έτος 2011 ή Υπεύθυνη 

Δήλωση (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης) 

11. Δύο (2) Φωτογραφίες  

 

Διαδικασία επιλογής: Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων κάθε αίτησης και κατόπιν η αξιολόγηση της 

αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα κάνει την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και 

επιλαχόντες.   

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από τα γραφεία των κατά τόπους  

ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου και του Δήμου Αγράφων, καθημερινά μεταξύ 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ., όπου θα υποβάλλονται και θα παραλαμβάνονται οι 

αιτήσεις τους. 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 14/10/2013 έως 15/11/2013 καθημερινά από 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ. 

Διευκρινίσεις για τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθώς και για τον ορθό τρόπο υποβολής τους θα δίνονται στο 

τηλέφωνο 22373 – 50045

 

 

 

Ο πρόεδρος της Α.Σ.  

Ευρυτανία: Πρωτοβουλία για την Απασχόληση Α.Μ.Κ.Ε. 

 

Λεωνίδας Φάκας

 


