ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δωδεκανησιακό Δίκτυο Στήριξης της Εργασίας» στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στήριξη ανέργων και αγροτών για την προώθηση
στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα», η οποία έχει
ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους.
ΚΑΛΕΙ
ανέργους οι οποίοι κατοικούν στο Νομό Δωδεκανήσων, να συμμετάσχουν στο έργο
«Στήριξη ανέργων και αγροτών για την προώθηση στην απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα στα Δωδεκάνησα» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις, με
σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 Να είναι κάτοικοι του Νομού Δωδεκανήσων
 Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας
σε ισχύ
 Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:
είτε άνεργες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας
είτε νέοι άνεργοι έως 35 ετών
είτε μακροχρόνια άνεργοι ανεξαρτήτου ηλικίας
Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι οι κάτωθι:
 Ασφαλισμένοι στον 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 €.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη σαράντα πέντε (45)
ωφελουμένων (είκοσι πέντε (25) ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ
και είκοσι (20) εγγεγραμμένων στον ΟΓΑ), οι οποίοι προβλέπεται να τοποθετηθούν στην
αγορά εργασίας ως εξής:




Είκοσι (20) άτομα εγγεγραμμένοι στον ΟΓΑ για επέκταση των ήδη
υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους ή για ίδρυση νέας επιχείρησης
Είκοσι πέντε (25) άτομα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων.

Οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στο πλαίσιο της προετοιμασίας
τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:





Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών, με εκπαιδευτικό
επίδομα 5€ την ώρα, για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων
 σε θέματα αγροτικής οικονομίας (20 ωφελούμενοι),
 σε θέματα επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία (25 ωφελούμενοι)
Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης διάρκειας 48 ωρών
για την απόκτηση οριζόντιων προσόντων
Συμβουλευτική υποστήριξη.

Η Α.Σ. «Δωδεκανησιακό Δίκτυο Στήριξης της Εργασίας» αποτελείται από τους ακόλουθους
φορείς:



Συντονιστής: Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Μέλη σύμπραξης:
 Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ"
 Δωδεκανησιακή Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου
 Δήμος Ρόδου
 Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 ΚΕΚ Νομού Δωδεκανήσου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Αναπτυξιακή και
Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρεία

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από Δευτέρα 29/06/2015
έως και Παρασκευή 10/07/2015, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 14:00, στα γραφεία
των εταίρων:



Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος, τηλ: 2241078230
Δωδεκανησιακή Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου, Κτίριο Επιμελητηρίου
Δωδεκανήσου, Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος, τηλ: 2241044288

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο θα
μπορούν να προμηθεύονται από τα παραπάνω γραφεία και την ιστοσελίδα
http://www.dodise.gr/ θα υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής έγγραφα:
Α) Δικαιολογητικά για ανέργους
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Πρόσφατη Φωτογραφία.
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή
λογαριασμός ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό ή εταιρίας κινητής τηλεφωνίας που εκδίδεται
στο όνομα του υποψήφιου ή υπεύθυνη δήλωση για την πιστοποίηση του τόπου
διαμονής).
5. Αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου ή σχετική
υπεύθυνη δήλωση για την πιστοποίηση της οικογενειακής κατάστασης.
7. Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2013 έως 31/12/2013. Σε
περίπτωση, που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση,
υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Β) Δικαιολογητικά για ασφαλισμένους στον ΟΓΑ
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Πρόσφατη Φωτογραφία.
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή
λογαριασμός ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό ή εταιρίας κινητής τηλεφωνίας που εκδίδεται
στο όνομα του υποψήφιου ή υπεύθυνη δήλωση για την πιστοποίηση του τόπου
διαμονής).
5. Βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ σε ισχύ.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου ή σχετική
υπεύθυνη δήλωση για την πιστοποίηση της οικογενειακής κατάστασης.
7. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για τα εισοδήματα
που αποκτήθηκαν από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

8. Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2013 έως 31/12/2013.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σε απλά φωτοαντίγραφα και εφόσον
υπάρχουν:


Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας. Γίνονται δεκτές αποκλειστικά
βεβαιώσεις των οικείων ασφαλιστικών φορέων και όχι βεβαιώσεις εργοδοτών.



Αντίγραφα τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας για την πιστοποίηση καλής γνώσης
(τουλάχιστον Επιπέδου Lower). Γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται
από το ΑΣΕΠ.



Αντίγραφα τίτλων σπουδών (π.χ. απολυτήριο λυκείου, πτυχίο ΙΕΚ με πιστοποίηση,
πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταπτυχιακό δίπλωμα, διδακτορικό).



Αντίγραφο αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (εφόσον οι τίτλοι
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό)

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.
Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ειδοποιηθούν μετά την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.

Για την Α.Σ. Δωδεκανησιακό Δίκτυο Στήριξης της Εργασίας

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Βασιλική Παπαδημητρίου

