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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΠΡΟ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΤ
ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Σοπικό ςχζδιο δράςησ για τη βιϊςιμη ανάκαμψη τησ αγοράσ εργαςίασ του Νομοφ
Καβάλασ μζςα από την προϊθηςη ανζργων ςε ‘‘πράςινα’’ επαγγζλματα»
Η « Α.. ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑ », ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Τοπικό ςχζδιο δράςθσ για τθ
βιϊςιμθ ανάκαμψθ τθσ αγοράσ εργαςίασ του Νομοφ Καβάλασ μζςα από τθν προϊκθςθ ανζργων ςε «πράςινα»
επαγγζλματα», θ οποία εντάςςεται ςτθν δράςθ 7 «Τοπικά ςχζδια για τθν απαςχόλθςθ, προςαρμοςμζνα ςτισ
ανάγκεσ των τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ» τθσ Κατθγορίασ Ραρζμβαςθσ 1: «Ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ»,
του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΚΑΛΕΙ
τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ που ανικουν ςε μια από τισ παρακάτω κατθγορίεσ, για να υποβάλλουν αίτθςθ
ςυμμετοχισ ςτθν εν λόγω Ρράξθ.


Άνεργοι νζοι & άνεργεσ νζεσ (22-40 ετϊν), απόφοιτοι & απόφοιτεσ ΑΕΙ & ΤΕΙ, χωρίσ εργαςιακι εμπειρία



Άνεργοι νζοι & άνεργεσ νζεσ (ζωσ 40 ετϊν), απόφοιτοι & απόφοιτεσ γυμναςίου ι λυκείου, με ι χωρίσ
πρόςκετα οριηόντια προςόντα, με ι χωρίσ εργαςιακι εμπειρία ςε κζςεισ εργαςίασ που απαιτοφςαν χαμθλά
προςόντα ι χειρωνακτικι εργαςία
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Άνεργοι νζοι & άνεργεσ νζεσ (ζωσ 40 ετϊν), απόφοιτοι & απόφοιτεσ δθμόςιων ι ιδιωτικϊν μεταλυκειακϊν
ςχολϊν (ΕΡΑΣ, ΙΕΚ), με ι χωρίσ πρόςκετα οριηόντια προςόντα, με ι χωρίσ εργαςιακι εμπειρία



Άνεργοι και άνεργεσ μζςθσ ι μεγάλθσ θλικίασ (40 ετϊν και άνω), με ι χωρίσ τυπικά προςόντα, με ι χωρίσ
πρόςκετα οριηόντια προςόντα



Αγρότεσ και αγρότιςςεσ με χαμθλό ειςόδθμα (υπό προχποκζςεισ – παράρτθμα Α)



Νζοι και νζεσ επιςτιμονεσ μζχρι 34 ετϊν (υπό προχποκζςεισ – παράρτθμα Β)

τόχοσ τησ Πράξησ
Στόχοσ τθσ Ρράξθσ είναι θ ανάδειξθ νζων αντικειμζνων και ευκαιριϊν οικονομικισ δραςτθριότθτασ που κα
βαςίηονται ςτθν αξιοποίθςθ τοπικϊν πρϊτων υλϊν (αγροτικόσ – δαςικόσ τομζασ) και ςυνδζονται με τον δυναμικό
κλάδο τθσ «πράςινθσ» οικονομίασ.

Ο αρικμόσ των ωφελουμζνων που κα επιλεγοφν με απϊτερο ςτόχο τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ,
ανζρχεται ςτα 130 άτομα.

Εξειδικευμζνεσ τοπικζσ ανάγκεσ & αναπτυξιακζσ δυνατότητεσ


Ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον τομζα τθσ αξιοποίθςθσ του δαςικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ

(Νομόσ Καβάλασ)


Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτον τομζα των καινοτόμων γεωργικϊν καλλιεργειϊν



Αξιοποίθςθ των γεωργικϊν υπολειμμάτων και προϊκθςθ ειδικϊν ενεργειακϊν καλλιεργειϊν για τθν

παραγωγι βιομάηασ


Ανάπτυξθ νζων οικονομικϊν δραςτθριοτιτων γφρω από τθν εμπορία και διάκεςθ τοπικϊν αγροτικϊν

προϊόντων


Κατάρτιςθ - επιμόρφωςθ ςτουσ δαςικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, τισ κοινωνικζσ ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ, τισ

εμπορικζσ επιχειριςεισ αγροτικοφ προςανατολιςμοφ (εμπορία/ διάκεςθ αγροτικϊν προϊόντων, πιςτοποίθςθ
αγροτικϊν προϊόντων)
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Φορείσ Τλοποίηςησ - Εταίροι
Η Αναπτυξιακι Σφμπραξθ απαρτίηεται από τουσ παρακάτω Εταίρουσ :


Εργοανάπτυξθ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ ΑΕ (ΕΓΟΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΕ) – πρϊθν Αναπτυξιακι Εταιρεία
Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Καβάλασ ΑΕ (ΑΕΝΑΚ ΑΕ) (Συντονιςτισ Εταίροσ)



Αναπτυξιακι Καβάλασ ΟΤΑ ΑΕ



Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Καβάλασ – ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ



Διμοσ Ραγγαίου



Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Ραγγαίου



Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Ρεριβάλλοντοσ Ρολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ Νζςτου (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Ν.) –
ΦΩΤΟΔΟΜΗ



Σφλλογοσ Γεωπόνων Νομοφ Καβάλασ



Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καβάλασ



Επιςτθμονικι Εταιρεία για τθν Κοινωνικι Συνοχι & Ανάπτυξθ



Ζνωςθ Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν Καβάλασ



Επιμελθτιριο Καβάλασ



Ομοςπονδία Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν και Εμπόρων Νομοφ Καβάλασ



Εργατοχπαλλθλικό Κζντρο Ν. Καβάλασ



Σφλλογοσ ΡΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΙΔΙ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Δικαιολογητικά υμμετοχήσ
1. Επικυρωμζνο αντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου
2. Εκκακαριςτικό εφορίασ του οικονομικοφ ζτουσ 2013 (ι του πιο πρόςφατου οικονομικοφ ζτουσ)
3. Ζγγραφο πιςτοποίθςθσ διαμονισ (βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ ι υπεφκυνθ διλωςθ)
4. Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ
5. Ριςτοποιθτικά γνϊςθσ και εργαςιακισ εμπειρίασ (εκπαιδευτικό επίπεδο, γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, γνϊςθ
χειριςμοφ Η/Υ, παρακολοφκθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία)
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Πρόςθετα Δικαιολογητικά για τισ Ειδικζσ Κατηγορίεσ


ΑΝΕΓΟΙ

-

Βεβαίωςθ ανεργίασ από τον Ο.Α.Ε.Δ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κάρτασ ανεργίασ του Ο.Α.Ε.Δ.



ΝΕΟΙ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

-

Επικυρωμζνο αντίγραφο ςπουδϊν και μεταπτυχιακοφ τίτλου (αν υπάρχει)

-

Αντίγραφο Ζναρξθσ Επιτθδεφματοσ και Μεταβολισ Ζδρασ (αν υπάρχει)

-

Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ςτρατολογίασ τφπου Α (για άνδρεσ)



ΑΓΟΤΕΣ

-

Βεβαίωςθ αςφάλιςθσ Ο.Γ.Α.

Παραλαβή και Τποβολή Αιτήςεων υμμετοχήσ
Η παραλαβι και θ υποβολι των αιτιςεων ςυμμετοχισ από τουσ ενδιαφερόμενουσ κα γίνεται ςτουσ παρακάτω
Εταίρουσ τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ και από τθν ζδρα τθσ Α.Σ. «ΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

Πίνακασ τοιχείων Επαφήσ Εταίρων τησ Αναπτυξιακήσ φμπραξησ

ΕΣΑΙΡΟ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΣΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΡΓΟΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. Α.Ε.

Εκν. Αντίςταςθσ 20

2513 503435

ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Ομονοίασ 117

2510 831388 , 2510 831358

ΚΟΙΝΕΠ Δ.Παγγαίου

Φρ. Ραπαχρθςτίδθ 137Α

25923 50004

ΦΩΣΟΔΡΟΜΗ Νζςτου

7θσ Μεραρχίασ 2

25910 24935

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

Ομονοίασ 50

2510 223325

φλλογοσ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΣΟ
ΠΑΙΔΙ &ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Κ. Ραλαιολόγου 9

2510 232211

Κ.Ε.Κ. Π.Ε.Καβάλασ

Κ. Ροιθτοφ 18

2510 831126 , 2510 835794
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Προθεςμίεσ Τποβολήσ Αιτήςεων

Οι ενδιαφερόμενοι / εσ μποροφν να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ από τισ
15 Νοεμβρίου 2013 μζχρι και τισ 20 Δεκεμβρίου 2013.

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ Α.Σ.

Θεόδωροσ Σμυρλόγλου

Η Ρράξθ εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 7 «Τοπικά Σχζδια για τθν Απαςχόλθςθ, προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ
των τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ» (ΤοπΣΑ) τθσ Κατθγορίασ Ραρζμβαςθσ 1 : Ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, του
Θεματικοφ Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ» του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 2007 – 2013».
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

Παράρτημα Α
Το ατομικό ειςόδθμα από γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 3.000 € για το οικονομικό ζτοσ
2013, και με ατομικό πραγματικό, ι αντικειμενικό ειςόδθμα από τισ λοιπζσ πθγζσ να μθν υπερβαίνει το ποςό των
9.000 €. Επιςθμαίνεται ότι δεν πρζπει να υπερβαίνουν ανά κατθγορία τα όρια του ειςοδιματοσ.

Παράρτημα Β
Οι Νζοι επιςτιμονεσ (ιατροί, οδοντίατροι, κτθνίατροι, φαρμακοποιοί, δικθγόροι, μθχανικοί που είναι απόφοιτοι
Ρανεπιςτθμιακϊν, Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν), πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
1. Να ζχουν κάνει ζναρξθ επιτθδεφματοσ (ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από τθν 02.01. 2011 και μετά.
2. Δφνανται να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα και όςοι ζχουν προβεί ςε ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν 01/01/2010
και μετά, δθλϊνοντασ ωσ ζδρα τθν οικία τουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι από τθν 02/01/2011 και μετά, ζχουν
προβεί ςε πρϊτθ μεταβολι ζδρασ ςε ανεξάρτθτο επαγγελματικό χϊρο. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ κα κεωρείται
θ πρϊτθ μεταβολι.
3. Να μθν ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τουσ, μεγαλφτερο
των ζξι (6) ετϊν από το χρόνο κτιςθσ του πτυχίου τουσ (για τισ λοιπζσ κατθγορίεσ) ι τθσ απόκτθςθσ τθσ
ειδικότθτασ τουσ (για τουσ ιατροφσ). Πταν ςτο χρονικό διάςτθμα των ζξι (6) ετϊν περιλαμβάνεται χρόνοσ
παρακολοφκθςθσ κφκλου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, ο χρόνοσ αυτόσ παρατείνει αντίςτοιχα το όριο των ζξι (6)
ετϊν. Η ανωτζρω ρφκμιςθ δεν αφορά ςτουσ ιατροφσ.
4. Για τουσ πτυχιοφχουσ αλλοδαπισ το διάςτθμα των ζξι (6) ετϊν υπολογίηεται από τθν αναγνϊριςθ του πτυχίου
τουσ από το ΔΟΑΤΑΡ.
5. Για τα πτυχία που ζχουν αποκτθκεί ςε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δεν απαιτείται αναγνϊριςθ από το
ΔΟΑΤΑΡ το διάςτθμα των ζξι (6) ετϊν, υπολογίηεται από τθν λιψθ του πτυχίου.
6. Να ζχουν θλικία μζχρι 34 ετϊν, (ζωσ τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ δραςτθριότθτασ τουσ) πλθν των ιατρϊν και
των γυναικϊν νζων επιςτθμόνων, μθτζρων ενόσ τουλάχιςτον ανιλικου τζκνου και ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ
που μποροφν να ζχουν θλικία μζχρι 42 ετϊν. Για όςουσ ζχουν αποκτιςει μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν, μζχρι
τθ ςυμπλιρωςθ του ορίου θλικίασ των 34 ετϊν, το όριο αυτό παρατείνεται αντίςτοιχα κατά το χρονικό
διάςτθμα που αφορά ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Κατά τον υπολογιςμό τθσ θλικίασ του ωφελοφμενου κα
λαμβάνεται υπόψθ θ τριακοςτι πρϊτθ Δεκεμβρίου του ζτουσ γεννιςεωσ του. Οι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ
εξωτερικοφ λαμβάνονται υπόψθ εφόςον υπάρχει αναγνϊριςθ τουσ από το ΔΟΑΤΑΡ.
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7. Στο εκκακαριςτικό τουσ ςθμείωμα από τθν οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό ζτοσ τθσ ζναρξθσ δραςτθριότθτάσ
τουσ, το ατομικό ειςόδθμά τουσ να μθν υπερβαίνει το ποςό των 12.000 €. Ειδικά για τισ κατθγορίεσ νζων
επιςτθμόνων για τισ οποίεσ απαιτείται πρακτικι άςκθςθ για τθν απόκτθςθ ειδικότθτασ ι άδειασ άςκθςθσ
επαγγζλματοσ (όπωσ ιατροί, δικθγόροι κ.α.), θ αμοιβι τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ δεν
υπολογίηεται ωσ ειςόδθμα προκειμζνου να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα.
8. Να ζχουν τθν Ελλθνικι υπθκοότθτα ι τθν υπθκοότθτα άλλου Κράτουσ – Μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι είναι ομογενείσ ι
υπικοοι τρίτων χωρϊν που ζχουν δικαίωμα διαμονισ και απαςχόλθςθσ ςτθ χϊρα μασ και είναι νόμιμοι
κάτοικοι αυτισ.
9. Να διακζτουν αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) και
10. Να ζχουν εκπλθρϊςει ι νόμιμα απαλλαχκεί από τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (οι άνδρεσ υποψιφιοι).

Στουσ ωφελοφμενουσ δεν εντάςςονται όςοι ζχουν ιδρφςει τισ κάτωκι μορφζσ εταιρειϊν:
-

Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Α.Ε.),

-

Αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ,

-

όςοι είχαν άλλθ επιχείρθςθ πριν από τθ νζα ζναρξθ επιτθδεφματοσ ςτθ Δ.Ο.Υ., εκτόσ τθσ ζναρξθσ
δραςτθριότθτασ ιατροφ άνευ ειδικότθτασ, θ οποία δεν υπερβαίνει, ςε καμία περίπτωςθ, τουσ δϊδεκα (12)
μινεσ.
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