
 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
ΓΙΑ ΣΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΣΟ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΕΝΣΑΞΘ ΓΙΑ ΕΤΑΛΩΣΕ ΟΜΑΔΕ ΣΟΠ 

(ΕΚΟ)  «ΣΟΠΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΓΙΑ ΕΤΑΛΩΣΕ ΟΜΑΔΕ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ»  

ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ-ΛΑΚΩΝΙΑ» ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» (Δράςθ 3: τοπικζσ δράςεισ  

Κοινωνικισ Ζνταξθσ για Ευάλωτεσ Ομάδεσ» -Κατθγορία Παρζμβαςθσ 1: «Πρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθ του 
Κοινωνικοφ Αποκλειςμοφ  Ευπακϊν Ομάδων του Πλθκυςμοφ»)  - ΘΕΜΑΣΙΚΟΤ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 4: 
«ΠΛΘΡΘ ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Ε ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΩΝ ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ»,         

που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο. 

 
 

 
Θ Αναπτυξιακι φμπραξθ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ-ΛΑΚΩΝΙΑ» με ςυμμετζχοντεσ φορείσ τουσ: "ΠΑΡΝΩΝΑ - ΣΑΫΓΕΣΟΤ " ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α, 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ & ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΔΙΑΣΑΘ Α.Ε., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ, ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΤ ΛΑΚΩΝΙΑ, ΔΘΜΟ 
ΠΑΡΣΘ, ΔΘΜΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΜΑΝΘ, ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟ Α.Ε., CONSUL ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΚΑΣΑΡΣΙΘ 
ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - CONSUL Α.Ε., ΑΡΩΓΘ ΑΣΙΚΘ ΜΘ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΩΓΘ ΑΜΚΕ, ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ ΤΝ.Π.Ε., 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - BPM Α.Ε.  
 
καλεί τουσ κατοίκουσ των Δήμων: πάρτησ και Ανατολικήσ Μάνησ, που είναι άνεργοι και εντάςςονται ςτισ παρακάτω  ευπαθείσ κοινωνικζσ ομάδεσ: 
 

☼ Άτομα ευριςκόμενα ςε κατάςταςθ φτϊχειασ ι 
απειλοφμενα από φτϊχεια 

☼ Μακροχρόνια άνεργοι (για διάςτθμα περιςςότερο των 12 
μθνϊν) άνω των 45 ετϊν με χαμθλά τυπικά προςόντα 

☼ Άτομα Με αναπθρίεσ ☼ Αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν  
 
να υποβάλλουν αίτηςη ςυμμετοχήσ για την ζνταξη τουσ ςτισ δράςεισ του Σοπικοφ χεδίου.  
 
το πλαίςιο του χεδίου υλοποιοφνται δράςεισ που εντάςςονται ςε 6 διαφορετικζσ κατθγορίεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν: μελζτεσ, δικτφωςθ, ενζργειεσ 
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, ςυντονιςμό και διαχείριςθ πράξθσ, κατάρτιςθ/ επιμόρφωςθ, και πλθροφόρθςθ – ςυμβουλευτικι- υποςτιριξθ.  
Οι ωφελοφμενοι κα ςυμμετάςχουν ςτισ εξισ δράςεισ: 

1. Επαγγελματικι κατάρτιςθ 
2. Επιμόρφωςθ 
3. υμβουλευτικι υποςτιριξθ 
4. Πιςτοποίθςθ προςόντων  και δεξιοτιτων  
5. Εκπαιδευτικι πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ 

 
Οι ωφελοφμενοι κα υποςτθριχκοφν μζςω του τοπικοφ ςχεδίου για τθν ζνταξθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, τθν απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ και τθν 
ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ.  
Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι άνεργοι/εσ μζλθ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων, να είναι ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι 
ομογενείσ ι μετανάςτεσ με δικαίωμα παραμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ, 18-64 ετϊν και πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ οι οποίεσ και κα αποδεικνφονται με τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά, προκειμζνου να ενταχκοφν ςτθ διαδικαςία επιλογισ και ζνταξθσ ςτο ςχζδιο 
 

Α/Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

1.  Να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Ανεργίασ του ΟΑΕΔ ι  Αντίγραφο κάρτασ ανεργίασ 

2.  Να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ειδικό κατάλογο ΟΑΕΔ (εκτόσ Μθτρϊου 
ανεργίασ) 

Αντίγραφο ςχετικοφ εγγράφου ειδικοφ καταλόγου του ΟΑΕΔ για ςυμμετοχι ςτα 
Σοπικά χζδια Κοινωνικισ Ζνταξθσ για Ευάλωτεσ Ομάδεσ 

3.  Κάτοικοι τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ( Διμοι: πάρτθσ και Ανατολικισ 
Μάνθσ 

Ζγγραφο πιςτοποίθςθσ τόπου διαμονισ / βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ 

4.  Να εντάςςονται ςτισ ομάδεσ ςτόχου του Σοπικοφ χεδίου (όπωσ 
αναφζρονται παραπάνω) 

Δφο (2) Φωτογραφίεσ 

5.   Αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι Φωτοτυπία Διαβατθρίου 

6.  Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

7.  Βιογραφικό θμείωμα 

8.  Αντίγραφο πτυχίων ςπουδϊν / ξζνων γλωςςϊν (εφόςον υπάρχουν) 

9.  Βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ (εφόςον υπάρχουν) 

10.  Εκκακαριςτικό θμείωμα τθσ Εφορίασ για το ζτοσ 2011 (για το οικονομικό ζτοσ 
2012 που βεβαιϊνονται τα ειςοδιματα του 2011) ι Τπεφκυνθ Διλωςθ κεωρθμζνθ 
από τθν αρμόδια ΔΟΤ (για τθ νόμιμθ μθ υποβολι φορολογικισ διλωςθσ) 

11.  Απόφαςθ αρμόδιου οργάνου με τθν οποία προςδιορίηεται το ποςοςτό αναπθρίασ 
για τα άτομα με αναπθρίεσ 

12.  Δίπλωμα οδιγθςθσ (όπου υπάρχει) 

Διαδικασία επιλογής: Ζπειτα από τθν ςυλλογι των αιτιςεων και τον ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ οι υποψιφιοι κα κλθκοφν να ςυμμετάςχουν ςε ςυνάντθςθ 
με εξειδικευμζνο ςφμβουλο. Θ αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ κάκε υποψθφίου κα πραγματοποιθκεί από τριμελι επιτροπι θ οποία κα προβεί ςτθν τελικι 
κατάταξθ των ενδιαφερομζνων ςε επιτυχόντεσ και επιλαχόντεσ.  
 
Διαδικασία Τποβολής Αιτήσεων: 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πλθροφοροφνται για τα δικαιολογθτικά και να προμθκεφονται το Ζντυπο τθσ Αίτθςθσ από τα γραφεία τθσ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 
ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΔΙΑΣΑΘ ΑΕ, Ευαγγελιςτρίασ 52-54, πάρτθ, τθλ: 27310 89182-3, κακθμερινά 9:00-17:00 όπου και κα υποβάλλουν τισ 
αιτιςεισ τουσ.   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ: ΑΠΟ 15/11/2012 ΜΕΧΡΙ 30/11/2012 

 ΓΙΑ ΣΗΝ Α «ΑΝΑΠΣΤΞΗ-ΛΑΚΩΝΙΑ»  
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ 

ΛΤΜΠΙΩΣΑΚΟΤ ΚΩΝ/ΝΑ 
 

 


