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∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “Η ∆ΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ” 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Εξειδικευμένα στελέχη στην διαχείριση και 
ανακύκλωση στερεών αποβλήτων και Εξειδίκευση ωφελουμένων σε περιβαλλοντικές και πράσινες 
υπηρεσίες» η οποία εντάσσεται στα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
των τοπικών αγορών εργασίας», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού», 
Άξονας προτεραιότητας 08: «∆ιευκόλυνση της απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
τις ενδιαφερόμενες / τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν 
αιτήσεις συμμετοχής. 
 

1. ∆ικαίωμα συμμετοχής 
 
∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του ∆ήμου Πεντέλης και των όμορων ∆ήμων. 
Να είναι  άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ 
Να είναι Νέοι επιστήμονες, των ειδικοτήτων που προβλέπει η πρόσκληση και δεδομένου ότι θα 
πληρούνται   οι  προϋποθέσεις (έναρξη επιτηδεύματος, στην αρμόδια ∆.Ο.Υ, υποχρεωτικά από την 02.01. 
2011 και μετά- ηλικία μέχρι 34 ετών - ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000€). 
Να είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν 
υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2012, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους 
από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000€.  
 

2.  Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων: 
 
Α. Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ωφελούμενου: Βαθμολογική κλίμακα από 0-10 
Β. Χρονική διάρκεια ανεργίας Ωφελούμενου: Βαθμολογική κλίμακα από 4-10 
Γ. Εργασιακή εμπειρία και συνάφεια με το αντικείμενο κατάρτισης: Βαθμολογική κλίμακα από 0-10 
∆. Ατομικά χαρακτηριστικά Ωφελούμενου: Βαθμολογική κλίμακα από 0-5 
► Ποσοστιαία συμμετοχή κατηγοριών στην τελική βαθμολογία: α=0,25, β=0,20, γ=0,25, δ=0,30.  
 

3. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης: 
 
Στόχος του Σχεδίου ∆ράσης είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση 78 ανέργων που απειλούνται με 
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου ∆ράσης για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν: 
� Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την προώθηση 
στην απασχόληση 
� ∆ικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων και επωφελούμενων 
� Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων 
και κοινωνικών επιχειρήσεων 
� Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας. 
� Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στo εξής αντικείμενo: 
 
 

Τίτλος προγράμματος κατάρτισης 
Αριθμός 

Καταρτιζομένων 
∆ιάρκεια 
σε ώρες 

Εκπαιδευτικό Επίδομα 
ανά ώρα 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΠΡΑΣΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 78 96 €5 
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4. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης: 
 
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 78 ανέργων που είναι 
δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του ∆ήμου Πεντέλης και των όμορων ∆ήμων. 
 
Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε : 
� Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων (25 ωφελούμενοι) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις,  
� Υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων: Σχεδιάζεται η δημιουργία 5 κοινωνικών συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων, ενώ 25 ωφελούμενοι θα υποστηριχτούν για τη δημιουργία νέων ατομικών επιχειρήσεων.  
� Επίσης 15 ωφελούμενοι θα προωθηθούν σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και σε άλλα 
επενδυτικά προγράμματα. 
 

5. Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. 
 
1. ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
2. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF 
4. CARNEGIE ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 
5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑΣΕΓΕΣ) 
6. ∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
7. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 
8. ERGOWAY ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ 
9. ΒΟΥΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ “ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ GR” 
 
Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των 
δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας 
τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 
 

6. Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής  
 
Υποχρεωτικά: 
 Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής 
 Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία ∆ιαβατηρίου 
 Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση 
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση 
 Κάρτα Ανεργίας του ΟΑΕ∆  
 Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας οικονομικού έτους 2012  

 

7. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος: 
► Στο ∆ήμο Πεντέλης, γραφείο Αντιδημάρχου κου Μούστρη 
Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια, τηλ: 210-8100934 
► Στον Ομιλο UNESCO ∆ήμου Αμαρουσίου 
Βασ. Γεωργίου 2-4, Πλατεία Ηλεκτρικού Σταθμού, Μαρούσι, τηλ: 210-6147002 
 

8. Προθεσμίες και ∆ιαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 
 
Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μπορούν να προσέρχονται από 20/12/2013 έως και 
31/1/2014 ώρες 10:30 - 13:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στη ∆ιεύθυνση:  
Στο ∆ήμο Πεντέλης, γραφείο Αντιδημάρχου κου Μούστρη, Καλαμβόκη 2Α, ΤΚ 15127, Μελίσσια, τηλ: 210-
8100934, ή να υποβάλλουν ταχυδρομικά την αίτηση με τα  δικαιολογητικά τους στην ανωτέρω διεύθυνση 
(επιβεβαίωση μέσω σφραγίδας ταχυδρομείου). 


