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Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 33 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18.12.2013 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ 

ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1: «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», ΤΟ 

ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ). 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στην οποία συμμετέχουν οι φορείς: 

•••• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (δ.τ. «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»)  

•••• Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

•••• Δήμος Δωδώνης 

•••• Δήμος Ζίτσας 

•••• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου 

•••• Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Ηπείρου (BIC Ηπείρου) 

•••• Επιμελητήριο Ιωαννίνων 

•••• Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας – 6
ο
 Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου 

•••• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ηπείρου-Νήσων 

•••• Τεχνική Εκπαιδευτική Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανώνυμη Εταιρεία (δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.») 

•••• Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Ευρωπληροφόρηση Α.Ε. 

•••• 01 Πληροφορική Εκπαιδευτική – Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην 

εν λόγω Πράξη: 

α) Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην Πράξη ή 

β) Ασφαλισμένοι/ες στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 

3.000,00 € 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 δε ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά 

κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας και 

Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 

Στόχος – Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης 

Ο κύριος στόχος της Πράξης με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και 

κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για 

ανέργους και αγρότες βάσει διαγνωσμένων αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης που 
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είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας και Δωδώνης της Περιφερειακής 

Ενότητας Ιωαννίνων. 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης είναι: 

• η προετοιμασία και προώθηση μέρους των ωφελουμένων της Πράξης σε θέσεις απασχόλησης. 

• η προετοιμασία και η στήριξη μέρους των ωφελουμένων της Πράξης προκειμένου να αναπτύξουν ατομική ή 

συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα.   

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

1. Γενικά 

• Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της 

Ε.Ε.). 

• Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς). 

• Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους υπηκόους τρίτων χωρών). 

 

2. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες των δυνητικά ωφελούμενων 

• Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση. 

• Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο τόπος 

διαμονής π.χ. αντίγραφο μισθωτηρίου κατοικίας ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Οικονομικού Έτους 2011, για εισοδήματα 

δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010 αλλά και για την απόδειξη του αριθμού των 

προστατευόμενων μελών ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  περί μη 

υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, λόγω χαμηλού εισοδήματος στην περίπτωση που ο/η 

ενδιαφερόμενος/η νομίμως δεν υποχρεούται να υποβάλλει Φορολογική Δήλωση. 

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δήμου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των 

δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής).  

• Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε δικαιολογητικό που εκδόθηκε από αρμόδια 

δημόσια αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής 

οικογένειας (π.χ. στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου, αντίγραφο δικαστικής απόφασης με 

την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας-και όχι μόνο της επιμέλειας-σε έναν εκ των 

διαζευγμένων γονέων σε περίπτωση διαφωνίας κ.ά.).  

 

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, ανά κατηγορία δυνητικά ωφελούμενου, απαιτούνται και τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

• ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ 

Απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου του Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.  

• ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ 

Απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι: 

� Βεβαίωση ασφάλισης στον κύριο κλάδο ασφάλισης ΟΓΑ. 

�  Φωτοαντίγραφο του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). 

� Ε1 για το οικονομικό έτος 2011 ή φωτοαντίγραφο αυτού. 

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν προαιρετικά να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά (αν υπάρχουν): 

• Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών  

• Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας και γνώσης χειρισμού Η/Υ 

• Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  

• Φωτοαντίγραφο παρακολούθησης σεμιναρίου κατάρτισης σχετικού με το αντικείμενο και τους στόχους του 

τοπικού σχεδίου δράσης 

• Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας  
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Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής – Πληροφοριακού Υλικού 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το 

παράρτημα, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής καθώς και πρόσθετες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

� www.topsa-ioannina.gr 

� www.epirussa.gr 

Καθώς και στην έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: 

� Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Διεύθυνση: Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, Ιωάννινα 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 26510 36686 & 26510 83087 

 

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής και  να την υποβάλλουν μαζί με τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 

εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 

στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ. 

Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45332, υπόψη κ
ου 

Σταγκίκα Αριστοτέλη (Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 26510 

36686 & 26510 83087) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 09.00΄ 

έως 15.00΄. Στην περίπτωση αποστολής των Αιτήσεων Συμμετοχής ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 

κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

 

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής είναι από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013 έως και την 

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρες από 09.00΄ έως 15.00΄ στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

«ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» (Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, Ιωάννινα, Πληροφορίες: κ
ος 

Σταγκίκας 

Αριστοτέλης, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 26510 36686 & 26510 83087). 

 

Αντικατάσταση της αίτησης συμμετοχής επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του 

ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το 

ΕΚΤ, και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό 

απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου 

της υποβληθείσας Αίτησης Συμμετοχής, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελούμενου. 

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

προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου. 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, 453 32 Ιωάννινα 

ΤΗΛ.: 2651036686 & 2651083087 

FAX: 2651033419 

EMAIL:info@topsa-ioannina.gr & epirus@epirussa.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.topsa-ioannina.gr 

Υπεύθυνος για πληροφορίες: κ
ος

 Σταγκίκας Αριστοτέλης 

 

 

Για την Α.Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Γεράσιμος Παπαηλίας 


