ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Η
Αναπτυξιακή
Σύμπραξη
«ΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης με τίτλο «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», η οποία εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης
για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
στην πράξη «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ».
1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης, επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων που κατοικούν
μόνιμα στους Δήμους Τρικκαίων, Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας και προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες (ΑμεΑ, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγοί μονογονεϊκών
οικογενειών, μετανάστες ή παλιννοστούντες, άτομα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια,
άστεγοι), δίνοντας έμφαση στην κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα και αξιοποιώντας τα τοπικά
χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης.
Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε :
- Υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί η δημιουργία νέων
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και νέων ατομικών επιχειρήσεων
- Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων σε υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης.
2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης:
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
ανέργων-μελών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη τους στην αγορά
εργασίας.
Οι παρεμβάσεις του Τοπικού Σχεδίου Δράσης αφορούν:
Επιδοτούμενη επιμόρφωση σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.
Επιδοτούμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στα αντικείμενα «Περιβαλλοντική Φροντίδα
Κοινόχρηστων-Δημόσιων Χώρων», «Φροντίδα κατ’ Οίκον», «Παρασκευή Ποιοτικών Γευμάτων»
και «Παραγωγή Οπωροκηπευτικών και Αγροτικών Προϊόντων».
Επαγγελματική Συμβουλευτική καθοδήγηση και ψυχολογική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια
του προγράμματος και στα πρώτα στάδια λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν.
Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων, ωφελουμένων και
συμπράξεων.
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση ατομικών και
κοινωνικών επιχειρήσεων.
Πρόσβαση στην Παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.

Εταίροι
της
Α.Σ.
«ΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»:
1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – e-Trikala A.E. (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)
2. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
3. ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ
4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.A.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
5. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.
6. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
7. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΔΕΚΑ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
10. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε.
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3.

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.
4. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» έχουν οι ενδιαφερόμενοι/νες που
πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε
ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου Ανεργίας.
β) ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ):
- Άτομα με αναπηρία (μεταξύ των οποίων και οι ψυχικά ασθενείς): Στην κατηγορία αυτή
εντάσσονται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο,
πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν
λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα άτομα
με προβλήματα αισθητηρίων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον
χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την
οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να έιναι 50% και
άνω. Δεν γίνεται δεκτή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α. στην οποία αναφέρεται ότι το
άτομο με αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».
- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών: νοούνται τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς
σύζυγο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη ανατροφής για
ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία εντάσσεται και όποιο άλλο
πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.
- Παλλινοστούντες – Μετανάστες:
- Παλιννοστούντες: Τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια
αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από
μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική
χώρα)
- Μετανάστες: Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες – μη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής
μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικού μετανάστη, περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν
μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης
των 27 κρατών μελών.
- Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα: νοούνται τα άτομα που
παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.
- Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια: νοούνται τα άτομα
εκείνα με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχιας
στην Ελλάδα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Σύμφωνα με αυτή, το σημερινό
χρηματικό όριο της φτώχιας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.591€ ανά άτομο και σε 13.842€ για
νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτημένα παιδιά, ηλικίας κάτω των 14 ετών.

- Άστεγοι: νοούνται τα άτομα που δεν είναι σε θέση να δηλώσουν διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και
η κατάσταση τους πιστοποιείται μετά από κοινωνική έρευνα που πραγματοποιεί κοινωνικός
λειτουργός.

5.

Δικαιολογητικά:

Το σύνολο των αιτούντων θα πρέπει να καταθέσει υποχρεωτικά, όλα τα παρακάτω έγγραφα:
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους εκτός Μητρώου Ανεργίας του
ΟΑΕΔ
4. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους ή βεβαίωση από την εφορία περί μη υποχρέωσης
υποβολής φορολογικής δήλωσης, λόγω χαμηλού εισοδήματος.
7. Υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων, περί αληθών και ακριβών προσκομισθέντων δικαιολογητικών.
Επιπρόσθετα στα παραπάνω, ανά κατηγορία ευπαθούς κοινωνικής ομάδας, απαιτούνται και τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
1.

Δικαστική Απόφαση (ή προσωρινή διαταγή περί επιμέλειας ανήλικων τέκνων (εφόσον απαιτείται).

Παλλινοστούντες – Μετανάστες
1.
2.

Άδεια παραμονής σε ισχύ (για μετανάστες).
Βεβαίωση παλιννόστησης (μόνο για τους παλιννοστούντες).

Άτομα με αναπηρία
1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο
θα πρέπει απαραίτητα να είναι 50% και άνω.

Άστεγοι
1. Βεβαίωση από κοινωνικό λειτουργό περί μη ύπαρξης μόνιμης κατοικίας (μόνο για τους άστεγους).
Πέραν των παραπάνω, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν προαιρετικά τα πατακάτω:
1. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις εργοδοτών).
2. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.
3. Πιστοποιητικά γνώσεων (Η/Υ, ξένων γλωσσών).
4. Τίτλους σπουδών (π.χ. απολυτήριο λυκείου, πτυχίο πανεπιστημίου).

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια
Για την τεκμηρίωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).

5.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προσκομίζονται σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Η
Αναπτυξιακή
Σύμπραξη
«ΔΙΚΤΥΟ
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις
σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για τη 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.

Παραλαβή πληροφοριακού υλικού και κατάθεση αιτήσεων:

Για την παραλαβή πληροφοριακού υλικού, παροχή διευκρινήσεων και για κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής, οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται από 03/12/2012 έως 28/12/2012, κατά τις εργάσιμε ημέρες και ώρες 9:0012:00, σε ένα από τα παρακάτω σημεία:
Στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – e-Trikala A.E.
Διεύθυνση: Στρατηγού Σαράφη 44, Τρίκαλα
Αρμόδιο άτομο: κα Μαραπίδου Αναστασία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24310 22899

E-mail: amarapidou@e-trikala.gr
Στο ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: Νίκης 1-3, Τρίκαλα
Αρμόδιο άτομο: κ. Κακάβας Χρήστος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24310 31450

E-mail: kakavas@dimitra.gr

Στο ΚΕΠ Δήμου Φαρκαδόνας
Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 12, Φαρκαδόνα
Αρμόδιο άτομο: κ. Κουρσοβίτης Χρήστος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24330 22105

E-mail: dimosfarkadonas@yahoo.gr
Στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.A.Ε. ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Διεύθυνση: Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα
Αρμόδιο άτομο: κα Καλύβα Γαλάτεια
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24320 75370

E-mail: kenakap@kenakap.gr
Στο ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ)
Διεύθυνση: Κόρσαρη 1 & Ρούβαλη, Καλαμπάκα
Αρμόδιο άτομο: κ. Σινάνης Χρήστος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24320 75275

E-mail: stagon@otenet.gr
Στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΔΕΚΑ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Διεύθυνση: Βαλκάνου 6, Αγ. Οικουμένιος, Τρίκαλα
Αρμόδιο άτομο: κ. Παιάνας Σωτήριος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24310 73888

E-mail: dekatrik@otenet.gr

Για την Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λάππας Αντ. Χρήστος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, από τους εταίρους που θα υλοποιήσουν
δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.
1η φάση αξιολόγησης – Εξέταση των φακέλων των ωφελουμένων από την Επιτροπή Υποδοχής και
απόρριψη όσων δεν περιλαμβάνουν τα ελάχιστα δικαιολογητικά.
2η φάση αξιολόγησης – Προσωπικές συνεντεύξεις με όσους προσκόμισαν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Πρακτικό αξιολόγησης, με βαθμολόγηση βάσει των καθορισθέντων κριτηρίων – Συγκρότηση
Πίνακα Κατάταξης ωφελουμένων.
Έλεγχος του Πρακτικού και του Πίνακα Κατάταξης από την Επιτροπή Επιλογής.
Έγκριση του Πρακτικού από την Επιτροπή Επιλογής και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.
Υποβολή ενστάσεων, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των
αποτελεσμάτων.
Χειρισμός ενστάσεων από την Επιτροπή Επιλογής και κατάρτιση Τελικού Πίνακα Κατάταξης
Ωφελουμένων.
Ψήφιση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣ
«ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (αντικειμενικά)
1. Το ατομικό – οικογενειακό εισόδημα (πριμοδότηση των μικρότερων εισοδημάτων)
2. Ο χρόνος παραμονής στην ανεργία (πριμοδότησης της μακρόχρονης ανεργίας)
3. Η προϋπηρεσία – επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο απασχόλησης που προβλέπει το σχέδιο
(πριμοδότησης της ύπαρξης εμπειρίας από 3μήνες και άνω)
4. Κοινωνικά κριτήρια όπως οικογενειακή κατάσταση (αριθμός παιδιών, ύπαρξη μελών στην οικογένεια που
χρίζουν ειδικής φροντίδας κλπ)
5. Οι σπουδές (βαθμός απολυτηρίου της ανώτερης βαθμίδας πολλαπλασιαζόμενο με ειδικό συντελεστή ανά
κατηγορία εκπαίδευσης)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ (εντός της ομάδας – στόχος)
1. Το φύλο (ώστε να μην υπάρχει διάκριση με βάση το φύλο)
2. Η ηλικία (ώστε να μην υπάρχει διάκριση με βάση την ηλικία)
3. Το ποσοστό και το είδος της αναπηρίας (για τα ΑμεΑ)
4. Τόπος κατοικίας (γεωγραφική κατανομή)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Συνέντευξη)
1. Συνδυασμός κοινωνικών-εργασιακών-εκπαιδευτικών στοιχείων που ταιριάζουν με το χαρακτήρα και τις
επιδιώξεις του έργου
2. Σχέδιο επιχειρηματικότητας (ατομικό – ομαδικό)
3. Επιθυμία ένταξης σε Συνεταιριστικού τύπου επιχειρήσεις
4. Επιλογή κλάδου απασχόλησης που να ταυτίζεται με αυτές του σχεδίου
5. Επιλογή είδους κατάρτισης που ταυτίζονται με αυτές που προβλέπει το σχέδιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην Πράξη
«ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΦΥΛΟ

ΑΝΔΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ
……../……../……..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΑΝΕΡΓΟΣ (Εγγεγραμμένος

ΑΝΕΡΓΟΣ (Εγγεγραμμένος σε

στο Μητρώο του ΟΑΕΔ)

ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:

……../……../……..

ΕΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ή στον
ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου Ανεργίας)
Κάτοικοι των Καλλικρατικών Δήμων Τρικκαίων, Καλαμπάκας και
Φαρκαδόνας.
Άτομα με αναπηρία (μεταξύ των οποίων και οι ψυχικά ασθενείς)
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Παλιννοστούντες – Μετανάστες
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από
φτώχεια
Άστεγοι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ

Τ.Κ.

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΑΡ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ.)

…………………………………………………………………Δ.Ο.Υ.......................................

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:


τα έγγραφα-δικαιολογητικά που συνοδεύουν την παρούσα αίτηση είναι ακριβή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων



γνωρίζω ότι στοιχεία μου, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα αίτηση, θα περαστούν
στο Σύστημα Παρακολούθησης Ωφελουμένων (Βάση δεδομένων), με αποκλειστικό
σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης και παρακολούθησης της Παρέμβασης.
Ο/Η αιτών/ούσα

(ονοματεπώνυμο)………………….……………….
(υπογραφή)………………………………………….
Ημερομηνία: ………… /………… /………………

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1.

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία) ή Αντίγραφο Διαβατηρίου

2.

Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ (φωτοτυπία) ή Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε ειδικό κατάλογο
του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας

3.

Πιστοποιητικά Σπουδών (εφόσον υπάρχουν)

4.

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Επαγγελματικής Εμπειρίας σε σχετικά με την πράξη αντικείμενα
(αν υπάρχει)

5.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή σχετική Υπεύθυνη δήλωση.

6.

Αντίγραφου μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει

7.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

8.

Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους από την Εφορία (2012)

Όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση:
υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει
φορολογική δήλωση
9. Πιστοποιητικά γνώσης:
ξένης γλώσσας
χρήσης Υπολογιστών εάν υπάρχουν
10.

Πιστοποιητικό ή άλλο Νόμιμο Έγγραφο που να αποδεικνύει την ένταξη σε κάποια από τις
ακόλουθες κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων:
Άτομα με αναπηρία (μεταξύ των οποίων και οι ψυχικά ασθενείς)
Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό
αναπηρίας, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή απόφαση
του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α. στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με αναπηρία είναι
«ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία»
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης / Δικαστική απόφαση ή
προσωρινή διαταγή Επιμέλειας Ανήλικου τέκνου

Παλλινοστούντες – Μετανάστες
Παλλινοστούντες: Ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για
την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός
Ελλάδος (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα)
Μετανάστες προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών: Άδεια
παραμονής σε ισχύ.
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
Συνεχόμενη Ανεργία περισσότερο από 12 μήνες. Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ (φωτοτυπία)
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια
Ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το σημερινό χρηματικό όριο φτώχειας στην Ελλάδα, το οποίο
σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ορίζεται σε 7.178€ ανά άτομο και σε
15.073€ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτημένα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.
Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού 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)
Άστεγοι
Βεβαίωση από κοινωνικό λειτουργό ότι δεν έχουν μόνιμη κατοικία

