ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ»
που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ » υλοποιεί την Πράξη
με τίτλο «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στη Κορινθία» στο πλαίσιο της Δράσης
7«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού
Άξονα Προτεραιότητας 7«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες
σύγκλισης», τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.
Η Πράξη αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 120 ανέργων και στην επαγγελματική
επιχειρηματική υποστήριξη 20 συνολικά αγροτών και νέων επιστημόνων προερχόμενων από τους
Δήμους
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας , μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους
(συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.).
Απευθύνεται σε άνεργους /ες που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργία του ΟΑΕΔ καθώς
και σε όσους ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες :
A) Ασφαλισμένοι στο ΟΓΑ , με 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
B) Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι
απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
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.) και 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:
1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
2. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
3. 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.
Επιπρόσθετοι στόχοι της Πράξης είναι:


η προώθηση της απασχόλησης – αυταπασχόλησης και η τόνωση της αγοράς εργασίας στην
περιοχή παρέμβασης,



η προώθηση της επιχειρηματικότητας εν γένει και ειδικότερα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
αξιοποιώντας τα οφέλη και τις μνείες του Νόμου 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία,



η άμεση και συστηματική ενημέρωση των δημοτών μέσω του τοπικού δικτύου και των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης για την παρέμβαση και τους στόχους της, και,



η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τα προβλήματα και τις ανάγκες των ανέργων καθώς
και για τις δυνατότητες επανένταξής τους.

Συγκεκριμένα, από την υλοποίηση της Πράξης αναμένεται:


80 άτομα θα προωθηθούν στην απασχόλησή σε υφιστάμενες επιχειρήσεις σε προγράμματα όπως
(Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης)



20 άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων
επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απρόβλεπτων, ...)



20 άτομα θα κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή θα
απασχοληθούν σε αυτές (σύμφωνα με τον Ν. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).

Επιπλέον αναμένεται να ωφεληθούν 20 επιπλέον άτομα που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:


Αγρότες με χαμηλό εισόδημα που επιδιώκουν ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων
τους προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί



Νέοι επιστήμονες που επιδιώκουν ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους
προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί

Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης
Η προώθηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός
πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες,
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
 Άμεση Δικτύωση των ωφελούμενων ανέργων με επιχειρήσεις, προκειμένου να
διευκολυνθεί η εξεύρεση εργασίας.
 Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ωφελούμενων που θα επιλεγούν ανάλογα με τις
ανάγκες απασχόλησης του καθενός στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:

1

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Διάρκεια
σε ώρες

Εκπαιδευτικό
Επίδομα ανά
ώρα1

1. «Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και
προώθησης αγροτικών προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα
βιολογικής γεωργίας»

130

€ 5,00

2. « Αρχές λειτουργίας και συντήρησης μονάδων παραγωγής
ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου »

130

€ 5,00

3. «Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ»

130

€ 5,00

4. «Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης και

130

€ 5,00

Περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Διάρκεια
σε ώρες

Εκπαιδευτικό
Επίδομα ανά
ώρα1

130

€ 5,00

110

€ 5,00

διαχείρισης αποθεμάτων στη σύγχρονη επιχείρηση»
5. «Βασικές αρχές οργάνωσης,
μικρομεσαίας επιχείρησης»

διοίκησης,

λειτουργίας

6. «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»



Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων με στόχο την επαγγελματική ένταξη και την
απασχόλησή τους.
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων από
ωφελούμενους της Πράξης και δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών
επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους.

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης :
Συντονιστής και εταίρος της σύμπραξης είναι η Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας και
συμμετέχει το σύνολο των αναπτυξιακών φορέων και σχεδόν η απόλυτη πλειοψηφία των ΟΤΑ της
Περιφερειακής ενότητας Κορινθίας σε μια απόλυτα κοινή, συντεταγμένη και συμπαγή προσπάθεια
για την ενίσχυση της απασχόλησης στην Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας
Αναλυτικά εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι :


Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας



Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων



Δήμος Νεμέας



Δήμος Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης



Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων



Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Βέλου –Βόχας



Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας



REMACO Α.Ε Σύμβουλοι Επιχειρήσεων



Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας



Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου



Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την
Αίτησή τους και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.

Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ

2.

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου

3.

Έγγραφο βεβαίωσης / πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση Δήμου ή σχετική Υπεύθυνη
Δήλωση)

4.

Αποδεικτικά τίτλων σπουδών (αντίγραφο / α)

5.

Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την Εφορία (Οικονομικό
έτος 2012)

6.

Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

7.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)

8.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου 6μήνου)

9.

Άδεια παραμονής

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 25 Σεπτεμβρίου 2013 έως 15 Οκτωβρίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 09:00 – 14:00 στην Αναπτυξιακή
Επιμελητηρίου Κορινθίας (Ερμού 2 – Κόρινθος τηλεφ. 2741024464 εσωτ. 920 ,927, 929)

