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∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

«ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ (Intelligent Initiations)» 

 

Καρδίτσα 11/11/2014 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 230  

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Πράξης µε τίτλο «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ (Intelligent Initiations)», η οποία εντάσσεται στη ∆ράση 

7: «Τοπικά Σχεδία για την Απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της 

Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»  του Θεµατικού Άξονα 

Προτεραιότητας 7: «∆ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τοµεακού 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 

2007-2013», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
τους/τις ενδιαφερόµενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για τη 

συµµετοχή στην πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ (Intelligent Initiations)»και συγκεκριµένα: 

α) Άνεργους, ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου και εξειδίκευσης, εγγεγραµµένους στα µητρώα του 

ΟΑΕ∆ 

που διαµένουν µόνιµα στο δήµο Καρδίτσας. 
 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

α) Άνεργοι ωφελούµενοι: 
Θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ. 

 

2.ΣΤΟΧΟΙ/ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
Βασικός στόχος της πράξης είναι η ένταξη των ανέργων (ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων), των αγροτών 

µε χαµηλά εισοδήµατα και των ανέργων επιστηµόνων (πολυτεχνικών, γεωπονικών και οικονοµικών 

σχολών) της περιοχής παρέµβασης, στην αγορά εργασίας. 

Η υλοποίηση του προγράµµατος αναµένεται να οδηγήσει σε: 

• Τοποθέτηση ενός αριθµού ωφελουµένων, σε υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης. 

• Ένας αριθµός ωφελουµένων, θα υπογράψουν συµβάσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. 

• Εκκίνηση νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα, µέσω της Πράξης, θα υποστηριχθεί 

η δηµιουργία νέων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και νέων ατοµικών επιχειρήσεων.  

3. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

Ειδικότερα, στόχος του Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης είναι η παροχή οργανωµένων και ολοκληρωµένων 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, για την κοινωνική και εργασιακή προετοιµασία καθώς και την ενδυνάµωση 

80 ωφελουµένων, προκειµένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Οι παρεµβάσεις του Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης αφορούν: 

• Συµβουλευτική υποστήριξη του συνόλου των ωφελουµένων, µε στόχο την  προώθησή τους, στην 

απασχόληση. 

• ∆ικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισµών, επιχειρήσεων, ωφελούµενων και συµπράξεων. 

• Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός: εκπόνηση µελετών µε στόχο την ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας. 

• Ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης κοινού - ωφελουµένων 

• Συµβουλευτικές - ∆ιαχειριστικές Υπηρεσίες  

• Επιδοτούµενη επαγγελµατική κατάρτιση στα παρακάτω αντικείµενα: 

- Κατάρτιση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, ίδρυσης και λειτουργίας µικρών επιχειρήσεων (αφορά 20 

άτοµα των οµάδων στόχου). 
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-  Ειδικές επιµορφώσεις σε εξειδικευµένα αντικείµενα 1η (θα τις παρακολουθήσουν έως 20 άτοµα των 

οµάδων στόχου που θα προέρχονται από τις διαδικασίες συµβουλευτικής υποστήριξης και που θα 

χωριστούν σε οµάδες ανάλογα µε την εξειδίκευση του καθενός) 

-  Ειδικές επιµορφώσεις σε εξειδικευµένα αντικείµενα 2η (θα τις παρακολουθήσουν έως 30 άτοµα των 

οµάδων στόχου που θα προέρχονται από τις διαδικασίες συµβουλευτικής υποστήριξης και που θα 

χωριστούν σε οµάδες ανάλογα µε την εξειδίκευση του καθενός) 

 

4. ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» 

• ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ) 

• ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε.) 

• ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 

• ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ –ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ∆ΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

• ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

• ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «∆ΥΝΑΜΙΚΗ» 

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΘΕΣΙΣ» 

Οι εταίροι που συµµετέχουν στο συγκεκριµένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις, αντίστοιχες µε τη φύση των 

δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυµπληρώνονται µέσω της δικτύωσης και της άµεσης συνεργασίας 

τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των 

αναµενόµενων αποτελεσµάτων του. 

 

5. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Υποχρεωτικά  έγγραφα: 

1. Αίτηση συµµετοχής (διατίθεται από τον Συντονιστή εταίρο). 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή ισχύουσας άδειας παραµονής. 

3. Πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

5. Υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων, περί αληθών και ακριβών προσκοµισθέντων δικαιολογητικών. 

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, απαιτούνται και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Άνεργοι ωφελούµενοι: 

1. Επικυρωµένο αντίγραφο του ∆ελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους 

καταλόγους ανεργίας του ΟΑΕ∆, έως την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης.  

Πέραν των παραπάνω, οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέτουν, προκειµένου να λάβουν υψηλότερη 

βαθµολογία,  τα παρακάτω:  

1. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης. 

2. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (π.χ. απολυτήριο λυκείου, πτυχίο πανεπιστηµίου, 

µεταπτυχιακοί τίτλοι). Σε περίπτωση κατά την οποία ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται 

πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ΟΑΤΑΠ, περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας του τίτλου.  

3. Πιστοποιητικά γνώσεων (Η/Υ, ξένων γλωσσών). 

4. Βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας. Συγκεκριµένα για την τεκµηρίωση επαγγελµατικής 

εµπειρίας γίνονται αποδεκτές συµβάσεις, βεβαιώσεις ενσήµων και βεβαιώσεις φορέων ασφάλισης, στις 

οποίες φαίνεται η διάρκεια και η θέση της απασχόλησης. Προσοχή! Βεβαιώσεις εργοδοτών γίνονται 

δεκτές, µόνο στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε φορείς του ∆ηµοσίου. Οι 

βεβαιώσεις εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέα, γίνονται αποδεκτές µόνο όταν συνοδεύονται από βεβαιώσεις 

ενσήµων του ΙΚΑ. 
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Σε περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών από το εξωτερικό, λαµβάνονται υπόψη, µόνο εφόσον 

προσκοµίζονται µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. 

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την υλοποίηση επιχειρηµατικών ιδιωτικών 

σχεδίων «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ», δεσµεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣ∆ΕΚ για µη 

δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των ωφελουµένων στις ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. 

Επίσης, θα υπάρξει πλήρης εφαρµογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων κάθε υποψήφιου ωφελούµενου. 

 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: 

Για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής, για περαιτέρω πληροφόρηση και υποστήριξη των 

ενδιαφεροµένων και για παραλαβή υλικού για το πρόγραµµα και το Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης, οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: 

Στο ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ: 

∆ιεύθυνση: Σταµούλη 9 

Πρόσωπα επικοινωνίας: Καραγεώργου Κωνσταντινιά 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  2441075141 & 2441077122 

Email: wck@hol.gr 

 

7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Όσοι/ες επιθυµούν να υποβάλλουν την αίτηση συµµετοχής, µπορούν να προσέρχονται από την Τετάρτη 

12/11/2014 έως και την Τρίτη 18/11/2014, ώρες 10:00-14:00, µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και να 

καταθέτουν την αίτηση στις ακόλουθες διευθύνσεις: 

Στο ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

∆ιεύθυνση: Σταµούλη 9 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  2441075141 & 2441077122 

 

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και 

ταχυδροµικώς στην παρακάτω διεύθυνση, µε συστηµένη επιστολή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή: Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου δε λαµβάνεται 

υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδροµικά, θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες µόνο αν παραληφθούν και 

πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. 

 

 Για την Α.Σ 

 

H Πρόεδρος του ∆Σ 

 

 

 

 

 

 

Σωτηρία Μπακαλάκου 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»  

ΣΤΑΜΟΥΛΗ 9,  

Τ.Κ. 43100 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

ΥΠΟΨΗ: Καραγεώργου Κωνσταντινιάς  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2441075141 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

1. Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών συµµετοχής και ταξινόµηση στις επιµέρους λίστες 

υποψηφίων. 

2.  1η φάση αξιολόγησης- Εξέταση των φακέλων των ωφελουµένων από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

και απόρριψη όσων δεν περιλαµβάνουν τα ελάχιστα δικαιολογητικά. 

3.  2η φάση αξιολόγησης- Προσωπικές συνεντεύξεις µε όσους προσκόµισαν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. 

4. Πρακτικό αξιολόγησης για την εκάστοτε επιµέρους λίστα υποψηφίων, µε βαθµολόγηση, βάσει 

των καθορισθέντων κριτηρίων. 

5. Συγκρότηση προσωρινών πινάκων κατάταξης αιτούντων, για την κάθε λίστα υποψηφίων. 

6. Έλεγχος των Πρακτικών και των προσωρινών πινάκων κατάταξης, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» 

7. Έγκριση των Πρακτικών και των προσωρινών πινάκων κατάταξης από το ∆.Σ. της Α.Σ. ΕΝΩΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

«ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» και κοινοποίηση των αποτελεσµάτων. 

8. Υποβολή ενστάσεων, εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης των 

αποτελεσµάτων. 

9. Χειρισµός ενστάσεων από την Επιτροπή Ελέγχου ∆ιαδικασιών και κατάρτιση των Τελικών 

πινάκων κατάταξης ωφελουµένων. 

10. Ψήφιση των Τελικών πινάκων κατάταξης ωφελουµένων, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Σ. 

ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 

ΣΧΕ∆ΙΩΝ «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ». 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

- ∆ιάρκεια ανεργίας.  

- Επαγγελµατική εµπειρία. 

- Κοινωνικά κριτήρια (αριθµός εξαρτώµενων µελών, φύλο, οικογενειακή κατάσταση). 

- Εκπαιδευτικό επίπεδο. 

- Πιστοποιητικά γνώσεων (Η/Υ, ξένες γλώσσες) και πρότερη επαγγελµατική κατάρτιση. 

 

Κριτήρια µε βάση τους ειδικούς στόχους του σχεδίου (Συνέντευξη) 

1. Πληρότητα σχεδίου επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. 

2. Γνώση κλάδου απασχόλησης, σχετικού µε τα αντικείµενα κατάρτισης. 

 

 


