
 

ΑΜΚΔ Α..  

«ςνεπγαζία με πςξίδα ηην απαζσόληζη» 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

 

Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «ςνεπγαζία με πςξίδα ηην απαζσόληζη» ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «σέδιο ηοπικήρ ζςνεπγαζίαρ ςπέπ ηηρ απαζσόληζηρ, ζηο 

Γήμο Νάοςζαρ», ε νπνία έρεη εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7 

«Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ 

εξγαζίαο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1 «Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο» ηνπ 

Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013» ηνπ 

ΔΠΑ, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

ΚΑΛΔΙ 

ανέπγοςρ οι οποίοι καηοικούν ζηο Γήμο Νάοςζαρ, λα ζπκκεηάζρνπλ ζην έξγν «ρέδην 

ηνπηθήο ζπλεξγαζίαο ππέξ ηεο απαζρφιεζεο, ζην Γήκν Νάνπζαο» θαη λα εληαρζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

Βαζικέρ πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηο σέδιο 

 Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:  

 Να είλαη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο  

 Να είλαη άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. κε δειηίν αλεξγίαο 

ζε ηζρχ 

 Να αλήθνπλ απνδεδεηγκέλα ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο νκάδεο πιεζπζκνχ: 

 άλεξγεο γπλαίθεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο 

 λένη άλεξγνη θάησ ησλ 25 εηψλ 

 καθξνρξφληα άλεξγνη θαη  

Δπίζεο, δπλεηηθνί σθεινχκελνη κπνξεί λα είλαη νη θάησζη: 

 Αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, κε αηνκηθφ εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηηο 3.000 € γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, ην δε αηνκηθφ πξαγκαηηθφ, ή 

αληηθεηκεληθφ εηζφδεκά ηνπο απφ ηηο ινηπέο πεγέο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

9.000,00 €. 

 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ππνζηήξημε εκαηόν πενήνηα (150) ανέπγων, νη νπνίνη ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο εμήο: 

 Πενήνηα (50) άηομα ζε θέζειρ μιζθωηήρ επγαζίαρ  

 Σπιάνηα πένηε (35) άηομα ζε θέζειρ απόκηηζηρ επγαζιακήρ εμπειπίαρ 

 απάνηα πένηε (45) άηομα για αςηοαπαζσόληζη ή ίδπςζη ηηρ δικήρ ηοςρ 

επισείπηζηρ 

 Δίκοζι (20) άηομα για ίδπςζη δύο (2) κοινωνικών επισειπήζεων 

 



 

Οη Γπάζειρ ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ νη σθεινχκελνη ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ηνπο γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη: 

 

 ςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη και ειδικόηεπα 

 Γηάγλσζε ησλ αλαγθψλ γηα πξνψζεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (150 σθεινχκελνη), 

 πκβνπιεπηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ 

(45 σθεινχκελνη), 

 πκβνπιεπηηθή θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ ίδξπζε θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ (20 σθεινχκελνη),  

 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (85 

σθεινχκελνη),  

 Δθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη κειέηεο 

αηηήζεσλ ππαγσγήο ζε πξνγξάκκαηα εληζρχζεσλ (45 ζρέδηα),  

 Δθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ίδξπζεο λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

κειέηεο αηηήζεσλ ππαγσγήο ζε πξνγξάκκαηα εληζρχζεσλ (2 ζρέδηα). 

 

 Παπακολούθηζη ππογπαμμάηων καηάπηιζηρ δηάξθεηαο 55 σξψλ, κε εθπαηδεπηηθφ 

επίδνκα 5€ ηελ ψξα, γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

 ηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ (40 σθεινχκελνη),  

 ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ (25 σθεινχκελνη),  

 ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο (20 σθεινχκελνη),  

 Παπακολούθηζη ππογπαμμάηων καηάπηιζηρ δηάξθεηαο 55 σξψλ, κε εθπαηδεπηηθφ 

επίδνκα 5€ ηελ ψξα, γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (45 σθεινχκελνη), 

 Παπακολούθηζη ππογπαμμάηων καηάπηιζηρ δηάξθεηαο 50 σξψλ, κε εθπαηδεπηηθφ 

επίδνκα 5€ ηελ ψξα, γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζηε ιεηηνπξγία 

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ (20 σθεινχκελνη). 

 

 Παπακολούθηζη ππογπαμμάηων ζςνοδεςηικήρ επιμόπθωζηρ δηάξθεηαο 43 σξψλ 

γηα ηελ απφθηεζε νξηδφληησλ πξνζφλησλ  

 πξηλ ηελ πξφζιεςε (25 σθεινχκελνη), 

 ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (25 σθεινχκελνη),  

 ζηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (20 σθεινχκελνη). 

 
Δηαίποι ηεο Α.. «ςνεπγαζία με πςξίδα ηην απαζσόληζη» είλαη νη αθφινπζνη: 

 Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΓΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ κε δ.η. Κ.Δ.Κ. 

ΓΝΩΗ Α.Δ. 

 Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Νάνπζαο Α.Δ. ΟΣΑ 

 Γήκνο Νάνπζαο 

 Δκπνξηθφο χιινγνο Νάνπζαο 

 Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ Νάνπζαο 

 Έλσζε Ξελνδφρσλ Ηκαζίαο 

 χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεθηηθήο θαη Δηνίκνπ Δλδχκαηνο Διιάδνο 

 Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΓΝΩΗ 

 Γλψζε Αλαπηπμηαθή Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία 



 

 

 

 

Τποβολή Αιηήζεων 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ Αίηηζη ςμμεηοσήρ απφ 02/12/2013 έωρ και 

04/01/2014, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, 9:00 - 14:00, ζηα γξαθεία ησλ εηαίξσλ:  

 ην Κεληξηθφ θαηάζηεκα ηος Γήμος Νάοςζαρ, Πιαηεία Γεκαξρίαο 30, Νάνπζα. 

Τπεχζπλεο θεο Μαξία Φχθαηα θαη Υξχζα Σαζηψλα, ηει. 2332350300. 

 ηα ηξία (3) Κ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη εηδηθφηεξα: 

o Κ.Δ.Π. Νάοςζαρ, Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ??, Νάνπζα, ηει. 2332350000 

o Κ.Δ.Π. Ανθεμίων, Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Κνπαλνχ, ηει. 2332350513,18 

o Κ.Δ.Π. Διπηνούποληρ, Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Δηξελνχπνιεο, ηει. 

2332350632,33 

 ζηα γξαθεία ηος ΚΔΚ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΓΝΩΗ, 2ν ρικ Νάνπζαο – .. Νάνπζαο, θα 

Σζέιηνπ σηεξία, ηει. 2332028708. 

 

 

Γικαιολογηηικά 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζπλεκκέλα κε ην Ένηςπο ηηρ Αίηηζηρ ςμμεηοσήρ, ην νπνίν ζα 

κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη απφ ηα παξαπάλσ γξαθεία θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο www.naoussa.gr ζα ππνβάιινπλ θαη ηα εμήο έγγξαθα:   

 

1. Φσηνηππία δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ (επηθπξσκέλν) 

2. Φσηναληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο ζε ηζρχ (επηθπξσκέλν) 

3. Έγγξαθν πηζηνπνίεζεο ηφπνπ δηακνλήο (π.ρ. βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο ή 

ινγαξηαζκφο ΓΔΚΟ - ΓΔΗ, ΟΣΔ, λεξφ ή άιιεο εηαηξίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ή 

ππεχζπλε δήισζε) 

4. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή ζρεηηθή 

ππεχζπλε δήισζε  

5. Φσηναληίγξαθν ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο εθνξίαο 

(Οηθνλνκηθφ έηνο 2013) 

6. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα (κφλν γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ΟΓΑ) 

7. Φσηνηππία ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο εθνξίαο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2011 (κφλν γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ΟΓΑ) 

8. Πξφζθαηε Φσηνγξαθία   

9. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

 

Σέλορ, νη ελδηαθεξφκελνη θα ςποβάλλοςν ζε απλά θωηοανηίγπαθα θαη εθφζνλ 

ππάξρνπλ: 

 Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα (γηα κηζζσηνχο) 

                                                 
 εφόςον ο υποψήφιοσ επιλεγεί για ζνταξή του ςτο ζργο, υποχρεοφται να προςκομίςει τα επικυρωμζνα 
απαιτοφμενα δικαιολογητικά 

http://www.naoussa.gr/


 

 Βεβαίσζε απφ ηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ ηνκέα (γηα ηνπο επαγγεικαηίεο) 

 Φσηνηππία πηπρίνπ ζπνπδψλ ή/θαη ηίηινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ  

 Φσηνηππία βεβαηψζεσλ παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ θαηάξηηζεο 

 Φσηνηππία πηπρίσλ ζπνπδψλ/ μέλσλ γισζζψλ αλαγλσξηζκέλσλ & αληίζηνηρεο 
κεηαθξάζεηο 

 

Οη σθεινχκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζα εηδνπνηεζνχλ κεηά ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ζπλέληεπμε.  


