
ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ ‘‘ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗΝΝ

ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΥΥΠΠΑΑΙΙΘΘΡΡΟΟ ΤΤΗΗΣΣ ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ’’

Η Α.Σ. «ΓΑΙΑ» υλοποιεί την Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο πλαίσιο της δράσης 3:

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας

Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών

ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης

ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»,

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»,

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».

Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου

του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε

100 ανέργους (με κάρτα ανεργίας ή εγκεγραμμένους στους ειδικούς καταλόγους του

ΟΑΕΔ), κατοίκους των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου, εκ των οποιών οι:

 30 θα είναι άνεργοι άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά

τυπικά προσόντα και

 70 θα είναι άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση των πολιτικών συγκρότησης ενός αποτελεσματικού

πλέγματος κοινωνικής προστασίας της ειδικής κοινωνικής ομάδας των ατόμων ηλικίας

άνω των 45 ετών μακροχρόνια ανέργων και με χαμηλά τυπικά προσόντα και των ατόμων

που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτήν, μέσα από την

δημιουργία προϋποθέσεων ικανών να συμβάλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και

της αυτοαπασχόλησης, στη βάση διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της

τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης.



Η υλοποίηση του Σχεδίου περιλαμβάνει:

 Τη συμμετοχή και των 100 ωφελουμένων σε 20 συνεδρίες συμβουλευτικής

(ατομικές και ομαδικές), καθώς και παροχή συμβουλευτικής στους επιχειρηματίες

που θα προσλάβουν τους 78 ωφελούμενους.

 Το συντονισμό και τη διαχείριση της πράξης

 Την εκπόνηση μιας μελέτης για την τοπική αγορά εργασίας

 Δράσεις δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης

 Δράσεις δικτύωσης

 Την υλοποίηση πέντε προγραμμάτων κατάρτισης 125 ωρών το καθένα. Τα

προγράμματα κατάρτισης, στα οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι ωφελούμενοι του

σχεδίου και για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 6€/ώρα μεικτά, είναι

τα εξής:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 19 ΑΤΟΜΩΝ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 22

ΑΤΟΜΩΝ)

Το αποτέλεσμα της Πράξης θα είναι η πρόσληψη 78 ωφελούμενων από υφιστάμενες

επιχειρήσεις και η ίδρυση από τους ωφελούμενους, 7 νέων ατομικών ή άλλων

επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) και η ίδρυση 3 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

στις οποίες θα απασχοληθούν 15 ωφελούμενοι. Για τους ωφελούμενους που θα

ιδρύσουν δική τους επιχείρηση ή Κοινωνικό Συνεταιρισμό παρέχεται η σύνταξη

επιχειρηματικού σχεδίου σύστασης επιχείρησης.

Η υλοποίηση της Πράξης ολοκληρώνεται στις 30-6-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής για τα
προγράμματα, από 13 Φεβρουαρίου 2013 έως 12 Μαρτίου 2013.
Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής (η οποία είναι διαθέσιμη

στην ιστοσελίδα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης

www.kek-nefeli.gr), καθώς και σε όλα τα σημεία υποβολής των αιτήσεων) είναι τα εξής:

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το

γνήσιο της υπογραφής που να δηλώνεται ο τόπος διαμονής συνοδευόμενη από

λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΥΘ, ΟΤΕ)



3. Φωτοαντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της

αίτησης ή βεβαίωση εγγραφής σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ

4. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας οικονομικού έτους

2012

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παρακολούθηση άλλων ολοκληρωμένων

προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης, την τελευταία τριετία

7. Μία πρόσφατη φωτογραφία

*Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα ή
πρωτότυπα. Στην περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό δεν είναι δυνατό να  επικυρωθεί,
ο υποψήφιος θα συνυποβάλλει μαζί με το αντίγραφο του δικαιολογητικού Υπεύθυνη
Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό
είναι πιστό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά

μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για να περάσουν

από συνέντευξη.

Για διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα και για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής οι

υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 9:00 -

14:00, στα εξής σημεία:

Στην έδρα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ‘ΚΕΚ

Νεφέλη’, Δημοκρατίας 25. Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος, τ.κ. 57011, τηλ.:

2310715971 & 2310715241 (κα Σωτηράκογλου Μαρία)

Στο Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα του

Δήμου Δέλτα, Αγίου Γεωργίου και Σπύρου Παναγιώτου 2, Δ.Κ. Διαβατών Δήμου

Δέλτα, τ.κ. 57008, Τηλ.: 2310780083 & 2310788630 (εσωτερικό: 113) (κα

Παντούλη Ευθαλία)

Στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο, τηλ.: 6984633137

(κα Δούλια Παρασκευή)


