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Άρτα, 18/02/2013 
Αρ. Πρ.: 35 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ». 
 

Στο πλαίσιο ένταξης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης 
για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» στο Θεματικό Άξονα 
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού 
σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 
κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις 
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», επίκειται η υλοποίηση σχεδίου δράσης  
προϋπολογισμού 485.000 €. Η πράξη συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείου (ΕΚΤ), έχει δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» και περιοχή εφαρμογής των δράσεων της  την 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Συντονιστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι η 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ –ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ) και οι Εταίροι που συμμετέχουν στην ΑΣ είναι:  
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
2. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 
3. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
4. ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 
5. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε 
7. Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Ε. 
8. EQUAL SOCIETY-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
 
Στόχος  του έργου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης 
των ομάδων στόχου :Μακροχρόνια Άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά 
προσόντα και Αρχηγών Μονογονεικών Οικογενειών, με παράλληλη άρση των 
συνθηκών που εμποδίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ή την ένταξή τους 
στην τοπική αγορά εργασίας. Από την υλοποίηση των δράσεων της παρέμβασης  θα 
ωφεληθούν 100 άτομα  τα οποία είτε θα ενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας 
και σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων, είτε θα ιδρύσουν νέες 
επιχειρήσεις είτε θα συμμετέχουν ως εταίροι ή εργαζόμενοι στις κοινωνικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις που προβλέπονται να δημιουργηθούν.  
 
 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ»  
 

Καλεί 
 

Τους ενδιαφερόμενους που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και είναι 
άνεργοι που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες των Μακροχρόνια Άνεργων  
άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και των αρχηγών 
μονογονεικών οικογενειών, να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της πράξης 
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας». 
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I) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ωφελούμενοι από την υλοποίησης της πράξης πρέπει:  

 Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και με κάρτα 
ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός μητρώου 
ανεργίας. 

 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

 Να ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: 

Α) Μακροχρόνια Άνεργοι άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα.  
Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της 
συγκεκριμένης πράξης και ως μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 45 ετών 
νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 
μηνών.  
 
Β) Αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών 
Στην ομάδα αυτή εντάσσονται τα άτομα που διαβιούν  ως ένας γονέας χωρίς 
σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία 
έχουν την ευθύνη της ανατροφής ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, 
εξαρτώμενου από αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο 
που ασκεί την επιμέλεια ανηλίκου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή 
διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού 
οικογενειακής κατάστασης.  
 

II) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να 
καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
• Πρόσφατη Φωτογραφία 
• Συμπληρωμένη Αίτηση  
• Αντίγραφο κάρτας ανεργίας 
• Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου. 
• Βεβαίωση τόπου διαμονής σε Δήμο που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα 

Άρτας 
• Αποδεικτικά τίτλων σπουδών ( φωτοτυπία) 
• Φωτοτυπία Τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την 

Εφορία ( Οικονομικό έτος 2012) 
• Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 
• Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν) 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

 
III) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Πρόκειται να επιλεγούν εκατό (100) ωφελούμενοι για συμμετοχή στις δράσεις του 
Σχεδίου Παρέμβασης. Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα και τα 
άτομα που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις θα ενημερωθούν τηλεφωνικά 
προκειμένου να παραστούν στο στάδιο διεξαγωγής της συνέντευξης που θα 
διενεργηθεί από την Επιτροπή Επιλογής.  Στο δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί 
η τελική επιλογή των ωφελουμένων. Θα καταρτιστούν κατάλογοι με τους τελικώς 
επιλεγέντες καθώς και συμπληρωματικός με επιλαχόντες. 
  
 

IV) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ  
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Το σχέδιο δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που αφορούν στην 
δικτύωση τόσο μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, των τοπικών 
παραγωγικών και οικονομικών φορέων όσο και μεταξύ των Αναπτυξιακών 
Συμπράξεων, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλών 
πρακτικών. Στο σχέδιο δράσης εντάσσονται ενέργειες κατάρτισης και 
συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων για την διευκόλυνση της 
κοινωνικής και επαγγελματικής τους ενσωμάτωσης στην τοπική αγορά εργασίας 
αλλά και επιχειρηματικής συμβουλευτικής για την ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση 
των εργοδοτών σε θέματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και την υποστήριξη τους 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους, μέσα από την 
πρόσβαση στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και εργαλεία. Το 
σχέδιο διέπεται από δράσεις ενημέρωσης , ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας και 
αποτελεί μια ergo-δυναμική παρέμβαση για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων 
στην περιοχή παρέμβασης. Τέλος, μέσα από την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ και πιο ειδικά των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, 
επιδιώκεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (ενίσχυση επιχειρηματικών 
σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων) και δίνεται και η δυνατότητα στους 
ωφελούμενους που το επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Στο 
πλαίσιο αυτό οι δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη είναι οι ακόλουθες:  
 
Πιο ειδικά: αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των 
τοπικών φορέων με σκοπό:  

 Την προετοιμασία για την ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας των 
ωφελουμένων. 

 Την ανάπτυξη τεχνικών και των γνώσεων που απαιτούνται για την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει ο Ν. 4019/2011 « Κοινωνική 
Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» σε 
τρόπο ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο για να γίνει πράξη η ίδρυση και 
λειτουργία επιχειρήσεων Κοινωνικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και 
Παραγωγικού Σκοπού – Κοιν.Σεπ  στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

 Την επιχειρηματική συμβουλευτική για την ίδρυση επιχειρήσεων από τους 
ενδιαφερόμενους ωφελούμενους με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 
εργαλείων των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ. 

 
Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται στους ωφελούμενους κάθε δυνατή υποστήριξη ως 
ακολούθως:  
 

I. Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, υπηρεσίες επιχειρηματικής 
συμβουλευτικής (ενημέρωση για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία 
και  σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών) και υποστήριξη κατά τα 
πρώτα στάδια λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων που θα 
δημιουργηθούν. 

II. Για την ίδρυση των κοινωνικών επιχειρήσεων, παρέχονται Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. 

III. Οι εκατό (100) ωφελούμενοι που θα επιλεγούν και θα αποτελούν την 
ομάδα στόχου της παρέμβασης θα συμμετέχουν σε πέντε (5) 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ομάδες των είκοσι (20) 
ατόμων ανά πρόγραμμα. Τα αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης 
είναι:  

 Πρόγραμμα 1: Μελισσοκομία - Σύγχρονες μέθοδοι εντατικής 
εκμετάλλευσης και εμπορίας μελιού 
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 Πρόγραμμα 2: Βιολογική Καλλιέργεια Ελιάς και Τυποποίηση Βρώσιμης Ελιάς 
και Ελαιόλαδου 

 Πρόγραμμα 3: Μεταποίηση και εμπορία κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών 
προϊόντων (κρέας, αυγά- πουλερικά, τυριά  

 Πρόγραμμα 4: Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
(Ψάρια, αυγοτάραχο) 

 Πρόγραμμα 5:Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην 
Περιφερειακή ενότητα της Άρτας. 
 

Στο σχέδιο δράσης εντάσσονται ενέργειες δικτύωσης και προβολής των 
αποτελεσμάτων της ΑΣ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», ενέργειες Ενημέρωσης- 
Ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και εκτός από τη συμβουλευτική 
επιχειρηματικότητας που παρέχεται στους ωφελούμενους προβλέπονται δράσεις 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τέλος, στο 
σχέδιο δράσης εντάσσονται και υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους εργοδότες 
της περιοχής (εταιρική κοινωνική ευθύνη, υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και ενημέρωση για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 
εργαλεία ενίσχυσης των επιχειρήσεων της περιοχής επικέντρωσης των δράσεων 
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης). 
 

V) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο 
help desk του Συντονιστή Φορέα τηλ:2681077115 Ώρες:9:00 πμ - 14.00 μμ. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις αιτήσεις:  
√ από τις κάτωθι  ιστοσελίδες: 

a. ΑΣ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», www.ergodynsyn.gr 
b. ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ- Συντονιστής, www.etanam.gr,  
c. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, εταίρος, www.peartas.gov.gr ,  
d. Επιμελητήριο Άρτας, εταίρος, www.e-artas.gr,  
e. Δήμος Νικ. Σκουφά, εταίρος, www.nskoufas.gr,  
f. Δήμος Γ. Καραϊσκάκη, εταίρος, www.dgk1@otenet.gr, 
g. Δήμος Α. Τζουμέρκων, εταίρος,www.dimoskentrikontzoumerkon.gr, 

√ Καθώς επίσης από τα γραφεία των : 
● ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ στην Άρτα, (Μοστραίων & Αμβρακίας 2α)  
τηλ. επικοινωνίας 2681077115- υπεύθυνη Ανθή Σταμάτη  
● Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, (πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως) τηλ. 
επικοινωνίας 2681361017- υπεύθυνη Βασιλική Ζήση 
● Επιμελητήριο Άρτας, (Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου) τηλ. επικοινωνίας 
2681028728- υπεύθυνη Ειρήνη Γυφτοκώστα 
● Δήμος Νικ. Σκουφά, Πέτα Άρτας, τηλ. επικοινωνίας 2681360407- 
υπεύθυνη Γεωργία  Μαλτέζου 
● Δήμος Γ. Καραϊσκάκη, Άνω Καλεντίνη Άρτας, τηλ. επικοινωνίας 
2681360817 - υπεύθυνος Κων/νος Ρούσσας 
● Δήμος Α. Τζουμέρκων, Βουργαρέλι Άρτας, τηλ. επικοινωνίας 
2685360217 - υπεύθυνος Επαμεινώνδας Στούμπας 

 
VI) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 18/02/2013 μέχρι και 
15/03/2013 στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, Μοστραίων & Αμβρακίας 2α, 
Άρτα κατά τις εργάσιμες μέρες.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» 
                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 
                                                        

                                                           ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


