Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Κιθαιρώνεια»
Διεύθυνση: Κανάρη 20 ΤΚ.10674 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3625300
Fax: 210 3618341

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

9.12.2014

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια» στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης: «Κιθαιρώνεια – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη
Δυτική Αττική» (ΚΩΔ. ΟΠΣ 464785), που εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:
«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚT

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ωφελούμενους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.
Στόχος - Oφέλη της παρέμβασης είναι η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ή / και δυνητικών ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον
ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στη Δυτική Αττική και ειδικότερα στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν
ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής και ίδρυσης από αυτούς Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και
εμπορικών επιχειρήσεων στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα, που αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της περιοχής παρέμβασης.
Ομάδα - Στόχος της παρέμβασης είναι εξήντα τρείς (63) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή/και δυνητικοί ωφελούμενοι, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που πληρούν τις
προϋποθέσεις της πρόσκλησης 40 (αριθμ. 2399/03.07/2012 ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής) και κατοικούν στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Δικαίωμα Συμμετοχής στις ανωτέρω Δράσεις έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την έναρξη του σχεδίου/προγράμματος, ή / και
Δυνητικά ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών) και ασφαλισμένοι
στον ΟΓΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ως άνω πρόσκλησης.
Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής που πρέπει να προσκομίζονται από όλους τους υποψήφιους :
(1) Φωτογραφία διαβατηρίου.
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) Ή αντίγραφο διαβατηρίου Ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.
Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας (κάτοικοι Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2014, Ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Αντίγραφα τίτλου σπουδών.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
o περί μη συμμετοχής σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης όπου θα δηλώνεται : «Δεν συμμετέχω ούτε έχω συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης εντός του τελευταίου διμήνου
πριν την έναρξη του σχετικού προγράμματος»,
o «τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα είναι αληθή, πλήρη και ακριβή»,
o «δίνω τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, από Φορείς του Δημοσίου ή Φορείς
που λειτουργούν για λογαριασμό του Δημοσίου, με σκοπό τη διενέργεια ερευνών και την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης του συγκεκριμένου έργου. Επίσης δηλώνω ότι έχω
ενημερωθεί για το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης τα οποία δύναμαι να ασκήσω».
Πρόσθετα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής που πρέπει να προσκομίζονται μόνο από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. :
Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ μέχρι την έναρξη του σχεδίου/προγράμματος.
Ειδικά για επιδοτούμενους ανέργους σχετικό έγγραφο αναστολής του επιδόματος του ΟΑΕΔ (με την έναρξη του προγράμματος).

Πρόσθετα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής που πρέπει να προσκομίζονται μόνο από τους νέους επιστήμονες :
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ). υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά ή / και μεταβολής έδρας (εφόσον απαιτείται).
Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους έναρξης δραστηριότητας.
Πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους).
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται:
o ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) του υποψηφίου.
o οτι ο υποψήφιος δεν έχει ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιριών :
- ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),
- αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
- δεν είχε 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).
Πρόσθετα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής που πρέπει να προσκομίζονται μόνο από τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ :
Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ.
Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2011.
Πρόσθετα Δικαιολογητικά Βαθμολόγησης για όλους τους υποψηφίους :
Δικαιολογητικά ένταξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες κλπ.
Δικαιολογητικά πρόσθετης επιμόρφωσης – Ξένες γλώσσες.
Δικαιολογητικά πρόσθετης επιμόρφωσης – Γνώση Η/Υ.
Δικαιολογητικά λοιπής επιμόρφωσης (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες).
Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής :
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να απευθύνονται στις κάτωθι διευθύνσεις, για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά το
χρονικό διάστημα από 9.12.2014 έως 22.12.2014 , Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 π.μ – 15.00 μ.μ :
1. Κεντρική Δομή ΚΕΚ ΔΙΟΝ, Οδός Χ. Μούσκου 18, Τ.Κ. 15772 Άνω Ιλίσια, τηλ.: 210-7707990
2. Δομή Δυτικής Αττικής (Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας): Γεωργίου Παπανδρέου έναντι πλατείας, Συνοικία Παπακώστα Τ.Κ. 19600 - Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5558128.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Α.Σ. «Κιθαιρώνεια» http://www.kithaironeia.gr/
Η Πράξη «“Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας»
της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 20072013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

