Θεςςαλονίκθ, 28-02-2013
Α.Ρ.: 14

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ
«ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ»
ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
θσ
26 Οκτωβρίου 43, 54627, Θεςςαλονίκθ LIMANI CENTER, 5οσ Προφοσ
Τθλ. Κζντρο: 2310 552 110 Fax: 2310 552 107 e-mail: info@epembaino.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΤ
για ςυμμετοχι ςτο Τοπικό Σχζδιο για τθν Απαςχόλθςθ «Νζοι δρόμοι για τθν απαςχόλθςθ ςτο
Ρολεοδομικό Συγκρότθμα τθσ Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ», που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013» -Θεματικόσ Άξονασ
Ρροτεραιότθτασ 3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ»
Η Αναπτυξιακι Σφμπραξθ «Δίκτυο Ρροϊκθςθσ ανζργων ςτθν απαςχόλθςθ ςτθν Ανατολικι Θεςςαλονίκθ
Αςτικι μθ κερδοςκοπικι Εταιρεία» προςκαλεί τουσ/τισ κατοίκουσ των Διμων, Καλαμαριάσ, Πυλαίασ –
Χορτιάτθ και Θεςςαλονίκθσ που ανικουν ςε μία από τισ παρακάτω ομάδεσ δυνθτικϊν ωφελουμζνων:
I.
II.

Άνεργοι/εσ μετά-δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Νζοι/εσ επιςτιμονεσ (ιατροί, οδοντίατροι, κτθνίατροι, φαρμακοποιοί, δικθγόροι, μθχανικοί που
είναι απόφοιτοι Ρανεπιςτθμιακϊν και Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν)

και οι οποίοι πλθροφν τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ για τθν ζνταξι τουσ
ςτισ Δράςεισ του Σχεδίου.
Οι ωφελοφμενοι, εφόςον ολοκλθρϊςουν τισ δράςεισ Κατάρτιςθσ-Επιμόρφωςθσ και Συμβουλευτικισ
Υποςτιριξθσ, κα προωκθκοφν ςτθν απαςχόλθςθ είτε μζςω τθσ ίδρυςθσ/επζκταςθσ τθσ δικισ τουσ
επιχείρθςθσ, είτε μζςω τθσ πρόςλθψθσ τουσ ςε επιχείρθςθ, είτε μζςω τθσ ζνταξισ τουσ ςε άλλα
προγράμματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Μζςω τθσ υλοποίθςθσ του Σχεδίου επιδιϊκεται θ αναβάκμιςθ των μθχανιςμϊν του επαγγελματικοφ
προςανατολιςμοφ και θ διευκόλυνςθ τθσ επαγγελματικισ ζνταξθσ του πλθκυςμοφ των ομάδων ςτόχου
ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Ρολεοδομικοφ Συγκροτιματοσ τθσ Θεςςαλονίκθσ.

Το Σχζδιο περιλαμβάνει 25 Δράςεισ οι οποίεσ κατανζμονται ςε 6 κατθγορίεσ: Μελζτεσ, Δικτφωςθ,
Ενθμζρωςθ και Ευαιςκθτοποίθςθ, Συντονιςμόσ, Κατάρτιςθ-Επιμόρφωςθ, Ρλθροφόρθςθ και
Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ. Οι Δράςεισ υλοποιοφνται από τθν Αναπτυξιακι Σφμπραξθ «ΕΡΕΜΒΑΙΝΩ»
ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι εταίροι:
1. ΣΑΜΑΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΟΣ)
2. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΙΑΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΡΥΛΑΙΑΣ ΧΟΤΙΑΤΗ
4. ΕΛΛΗΝΟΓΕΜΑΝΙΚΟ ΕΜΡΟΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ
5. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (I.D.E.A. ΕΡΕ)
7. ΚΕΡΑ
8. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΙΑΣ
9. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΥΛΑΙΑΣΧΟΤΙΑΤΗ
10. ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11. LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ Α.Ε.

Οι ωφελοφμενοι που κα επιλεχκοφν ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ τουσ για τθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά
εργαςίασ κα ςυμμετζχουν υποχρεωτικά ςτισ εξισ ενζργειεσ:





Διάγνωςθ αναγκϊν
Ραρακολοφκθςθ προγράμματοσ κατάρτιςθσ
Ατομικζσ και ομαδικζσ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ
Υποςτιριξθ ςτθν εκπόνθςθ ατομικοφ ςχεδίου δράςθσ, business plan, αίτθςθσ υπαγωγισ για
χρθματοδότθςθ,
 Συναντιςεισ με μζντορεσ
 Συμμετοχι ςε Ημζρεσ Καριζρασ
 Συμμετοχι ςε παραγωγικό εργαςτιριο (workshop)

Η ςυμμετοχι των ωφελουμζνων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ επιδοτείται με 5,00€ ανά ϊρα κατάρτιςθσ. Τα
προγράμματα κατάρτιςθσ διαρκοφν 60 ϊρεσ (40 ϊρεσ κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και 20 πρακτικισ άςκθςθσ)
και τα αντικείμενα τουσ είναι προςαρμοςμζνα ςτισ απαιτιςεισ τισ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ. Αφοροφν:










Αειφορικι διαχείριςθ αγροτικϊν προϊόντων – Νζεσ δυναμικζσ καλλιζργειεσ
Διαχείριςθ ενζργειασ - Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ
Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Τεχνικϊν Ζργων (Project Management Τεχνικϊν Ζργων)
Διοίκθςθ Τουριςτικϊν Μονάδων
Ανάπτυξθ δεξιοτιτων πωλιςεων φαρμακευτικϊν προϊόντων
Σφγχρονεσ Τεχνικζσ Ρρογραμματιςμοφ και Ελζγχου Ραραγωγισ
Στζλεχοσ Υπθρεςιϊν Συςτθματοποιθμζνου Επιςιτιςμοφ - Catering
Βοθκόσ ςτον επιςιτιςμό
Σφγχρονεσ τεχνικζσ πωλιςεων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι υποψιφιοι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, οι
οποίεσ αποδεικνφονται με τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά τα οποία κατατίκενται μαηί με τθν αίτθςθ
ςυμμετοχισ:
 Να ζχουν τθν Ελλθνικι υπθκοότθτα ι τθν υπθκοότθτα άλλου Κράτουσ – Μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι είναι
ομογενείσ ι υπικοοι τρίτων χωρϊν που ζχουν δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ
και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτισ και επιπλζον:
I.
Άνεργοι/εσ μετά-δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Κάρτα ανεργίασ ςε ιςχφ.
II.
Νζοι/εσ επιςτιμονεσ (ιατροί, οδοντίατροι, κτθνίατροι, φαρμακοποιοί, δικθγόροι, μθχανικοί που
είναι απόφοιτοι Ρανεπιςτθμιακϊν και Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν)
 Να ζχουν κάνει ζναρξθ επιτθδεφματοσ (ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από τθν 02.01. 2011
και μετά.
 Δφνανται να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα και όςοι ζχουν προβεί ςε ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν
01/01/2010 και μετά, δθλϊνοντασ ωσ ζδρα τθν οικία τουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι από τθν
02/01/2011 και μετά, ζχουν προβεί ςε πρϊτθ μεταβολι ζδρασ ςε ανεξάρτθτο επαγγελματικό
χϊρο. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ κα κεωρείται θ πρϊτθ μεταβολι.
 Να μθν ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τουσ,
μεγαλφτερο των ζξι (6) ετϊν από το χρόνο κτιςθσ του πτυχίου τουσ. Πταν ςτο χρονικό διάςτθμα
των ζξι (6) ετϊν περιλαμβάνεται χρόνοσ παρακολοφκθςθσ κφκλου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, ο
χρόνοσ αυτόσ παρατείνει αντίςτοιχα το όριο των ζξι (6) ετϊν.
 Για τουσ πτυχιοφχουσ αλλοδαπισ το διάςτθμα των ζξι (6) ετϊν υπολογίηεται από τθν αναγνϊριςθ
του πτυχίου τουσ από το ΔΟΑΤΑΡ.
 Για τα πτυχία που ζχουν αποκτθκεί ςε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δεν απαιτείται
αναγνϊριςθ από το ΔΟΑΤΑΡ το διάςτθμα των ζξι (6) ετϊν, υπολογίηεται από τθν λιψθ του
πτυχίου.
 Να ζχουν θλικία μζχρι 34 ετϊν, (ζωσ τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ δραςτθριότθτασ τουσ) πλθν των
γυναικϊν νζων επιςτθμόνων, μθτζρων ενόσ τουλάχιςτον ανιλικου τζκνου και ανεξαρτιτωσ
ειδικότθτασ που μποροφν να ζχουν θλικία μζχρι 42 ετϊν. Για όςουσ ζχουν αποκτιςει
μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του ορίου θλικίασ των 34 ετϊν, το όριο αυτό
παρατείνεται αντίςτοιχα κατά το χρονικό διάςτθμα που αφορά ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.
Κατά τον υπολογιςμό τθσ θλικίασ του ωφελοφμενου κα λαμβάνεται υπόψθ θ τριακοςτι πρϊτθ
Δεκεμβρίου του ζτουσ γεννιςεωσ του. Οι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ εξωτερικοφ λαμβάνονται
υπόψθ εφόςον υπάρχει αναγνϊριςθ τουσ από το ΔΟΑΤΑΡ.
 Στο εκκακαριςτικό τουσ ςθμείωμα από τθν οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό ζτοσ τθσ ζναρξθσ
δραςτθριότθτάσ τουσ, το ατομικό ειςόδθμά τουσ να μθν υπερβαίνει το ποςό των 12.000,00€.
 Να διακζτουν αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)
 Να ζχουν εκπλθρϊςει ι νόμιμα απαλλαχκεί από τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (οι άνδρεσ
υποψιφιοι).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ






Δφο (2) Φωτογραφίεσ
Βιογραφικό Σθμείωμα τφπου Εuropass (υπόδειγμα και οδθγίεσ ςτθ ςελίδα www.epembaino.gr)
Φωτοτυπία Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου
Φωτοτυπία άδειασ παραμονισ ςε ιςχφ (για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν)
Αντίγραφο Απολυτθρίου Στρατοφ ι Ριςτοποιθτικό Τφπου Α

 Ζγγραφο πιςτοποίθςθσ μόνιμθσ κατοικίασ (Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ ι ςυμβόλαιο ι
λογαριαςμόσ ΔΕΚΟ ι εκκακαριςτικό Δ.Ο.Υ.)
 Αντίγραφα βεβαιϊςεων εργαςίασ (βεβαιϊςεισ εργοδότθ, ςυμβάςεισ)
 Αντίγραφα πτυχίων ςπουδϊν
 Αντίγραφα πτυχίων ξζνων γλωςςϊν
 Αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ
 Αντίγραφα βεβαιϊςεων παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίων - προγραμμάτων κατάρτιςθσ
 Οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι ότι κα βοθκιςει τθν επιτροπι ςτθν
επιλογι των ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα
Επιπρόςκετα για τουσ ανζργουσ:
 Φωτοτυπία Κάρτασ Ανεργίασ
Επιπρόςκετα για τουσ νζουσ επιςτιμονεσ:





Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν
Βεβαίωςθ μεταβολισ ζδρασ
Εκκακαριςτικό Σθμείωμα οικονομικοφ ζτουσ ζναρξθσ τθσ δραςτθριότθτασ
Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ

ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ μαηί με τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά κατατίκενται εντφπωσ Δευτζρα με Ραραςκευι
και ϊρεσ 09:00 – 16:00, ςτα γραφεία των εταιρειϊν:
LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ Α.Ε.: 26θσ Οκτωβρίου 43, Τ.Κ. 54627, Θεςςαλονίκθ, LIMANI CENTER - 4οσ
Προφοσ, τθλ. 2310 552000 & 8011155300 - Fax: 2310 552114 – www.lever.gr
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ “I.DE.A. Ε.Ρ.Ε.”: Χρ. Ρίψου 9 & Μαντηάρου, Τ.Κ.: 54627,
Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310 546816 – Fax: 2310 532820

ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

01/03/2013 – 31/03/2013

Διευκρινίηεται ότι κα λθφκοφν υπόψθ και κα λάβουν αρικμό πρωτοκόλλου μόνο οι αιτιςεισ που
κατατίκενται εντφπωσ ςτα παραπάνω ςθμεία.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ των δυνθτικά ωφελοφμενων που μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία που ορίηεται
ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ προςκόμιςαν πλιρθ τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά ελζγχονται ωσ
προσ τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ ςυμμετοχισ.
Οι δυνθτικά ωφελοφμενοι που πλθροφν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ καλοφνται ςε Συνζντευξθ Επιλογισ ςτουσ
χϊρουσ των εταίρων που αναλαμβάνουν τισ ενζργειεσ ςυμβουλευτικισ.
Η τετραμελισ Επιτροπι Κατακφρωςθσ Επιλογισ που αποτελείται από τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο και τρεισ
εκπροςϊπουσ των Εταίρων τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ καταρτίηει τθν τελικι κατάταξθ των υποψθφίων
ενδιαφερομζνων ςε επιλεγζντεσ και επιλαχόντεσ. Σο ςφνολο των επιλεγζντων κα ανζρχεται ςε 180 άτομα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι υποψιφιοι/εσ ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να προμθκεφονται το ζντυπο τθσ Αίτθςθσ Συμμετοχισ και να
πλθροφοροφνται για τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τθ διαδικαςία επιλογισ των ωφελουμζνων και τισ
Δράςεισ του Σχεδίου από τα γραφεία των παραπάνω εταιρειϊν, τισ ιςτοςελίδεσ των εταίρων τθσ
Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ και τθν ιςτοςελίδα www.epembaino.gr

Για τθν ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ»

Ο Πρόεδροσ

αμαράσ Δθμιτριοσ

