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ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ (Intelligent Initiations)»

Καρδίτσα 11/12/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 17
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο
«ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ (Intelligent Initiations)», η οποία εντάσσεται στη Δράση 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: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην
Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 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 ΟΑΕΔ
β) Νέους επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι
Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 1 της παρούσας (σελίδες
2-3).
γ) Ασφαλισμένους του ΟΓΑ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 1 της παρούσας (σελίδα 3 & 4),
που διαμένουν μόνιμα στο δήμο Καρδίτσας.
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Άνεργοι ωφελούμενοι:
Θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
β) Νέοι επιστήμονες:
1.
Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.
2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι 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 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.).
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8. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:
Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
όσοι είχαν 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.
γ) Ασφαλισμένοι ΟΓΑ:
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.
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.
•
Επέκταση υφιστάμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, για τους νέους επιστήμονες και τους ασφαλισμένους
στον ΟΓΑ.
3. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
Ειδικότερα, στόχος του Τοπικού Σχεδίου Δράσης 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 Δράσης αφορούν:
•
Συμβουλευτική υποστήριξη του συνόλου των ωφελουμένων, με στόχο την προώθησή τους, στην απασχόληση.
•
Δικτύωση 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 - Διαχειριστικές Υπηρεσίες
•
Επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση στα παρακάτω αντικείμενα:
- Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, κύρια κατεύθυνσης τεχνικών επαγγελμάτων (αφορά 20 άτομα των
ομάδων στόχου, κύρια τεχνικής εκπαίδευσης είτε αντίστοιχης τεχνογνωσίας και επαγγελματικής εμπειρίας).
- Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, κύρια αγροτικής και γεωτεχνικής κατεύθυνσης (αφορά 20 άτομα των
ομάδων στόχου, κύρια εκπαίδευσης γεωτεχνικής κατεύθυνσης διαφόρων επιπέδων είτε αντίστοιχης τεχνογνωσίας,
επαγγελματικής εμπειρίας και ενδιαφέροντος).
- Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, κύρια οικονομικής κατεύθυνσης και εξωστρέφειας (αφορά 20 άτομα των
ομάδων στόχου, κύρια οικονομικών κατευθύνσεων είτε αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας).
- Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ίδρυσης και λειτουργίας μικρών επιχειρήσεων (αφορά 20 άτομα των
ομάδων στόχου).
- 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
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»
•
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)
•
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
•
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.)
•
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
•
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
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•
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ –ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
•
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
•
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
•
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ»
•
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. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Το σύνολο των αιτούντων θα πρέπει να καταθέσει υποχρεωτικά, όλα τα παρακάτω 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, ανά κατηγορία ωφελουμένων, απαιτούνται και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Άνεργοι ωφελούμενοι:
1.
Επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους καταλόγους
ανεργίας του ΟΑΕΔ, έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης.
Νέους επιστήμονες:
1.
Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος καθώς και βεβαιώσεων μεταβολής εργασιών,
εφόσον υπάρχουν.
2.
Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
3.
Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου στρατού η πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α, για τους άνδρες
υποψήφιους.
4.
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, ότι δεν ασκούσε ατομικό επάγγελμα ή δεν συμμετείχε σε επιχείρηση πριν
την έναρξη επιτηδεύματος, με θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ασφαλισμένους του ΟΓΑ:
1.
Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ.
2.
Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2011 ή Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως
δεν υπέβαλλε φορολογική δήλωση, το έτος αυτό (Πρωτότυπη).
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 ΔΟΑΤΑΠ, 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 Δημοσίου. Οι βεβαιώσεις εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, γίνονται αποδεκτές
μόνο όταν συνοδεύονται από βεβαιώσεις ενσήμων του ΙΚΑ.
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 ΕΣΔΕΚ 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 Δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Στο ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:
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Α.Σ. Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την Υλοποίηση
Επιχειρηματικών Ιδιωτικών Σχεδίων ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ
Σταμούλη 9, 43100, Καρδίτσα

Τηλ.: 2441071594 FAX: 2441075141
ΑΦΜ: 997649543 ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διεύθυνση: Σταμούλη 9
Πρόσωπα επικοινωνίας: Καραγεώργου Κωνσταντινιά, Μπενέκη Μάρθα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2441075141 & 2441077122
Email: wck@hol.gr
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής, μπορούν να προσέρχονται από 12/12/2013 έως 10/1/2014,
ώρες 10:00-13:30, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν την αίτηση στις ακόλουθες διευθύνσεις:
Στο ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση: Σταμούλη 9
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2441075141 & 2441077122
Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην
παρακάτω διεύθυνση, με συστημένη επιστολή.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»
ΣΤΑΜΟΥΛΗ 9,
Τ.Κ. 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΥΠΟΨΗ: Καραγεώργου Κωνσταντινιάς ή Μπενέκη Μάρθας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2441075141
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. «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Κανούτα Δήμητρα
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Α.Σ. Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την Υλοποίηση
Επιχειρηματικών Ιδιωτικών Σχεδίων ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ
Σταμούλη 9, 43100, Καρδίτσα

Τηλ.: 2441071594 FAX: 2441075141
ΑΦΜ: 997649543 ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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 Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Σ.
ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
«ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»
7.
Έγκριση των Πρακτικών και των προσωρινών πινάκων κατάταξης από το Δ.Σ. της Α.Σ. ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «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 Διαδικασιών και κατάρτιση των Τελικών πινάκων
κατάταξης ωφελουμένων.
10.
Ψήφιση των Τελικών πινάκων κατάταξης ωφελουμένων, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Σ. ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
- Διάρκεια 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.
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