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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό - Alter
Tourism & Employment» με εταίρους:
 Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ,
Συντονιστής φορέας
 Δήμος Τρικκαίων
 Δήμος Καλαμπάκας
 Δήμος Φαρκαδόνας
 Επιμελητήριο Τρικάλων (ΕΒΕ Τρικάλων)
 Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικκαίων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (eTrikala ΑΕ)
 Ένωση Ξενοδόχων πόλης Τρικάλων και Ορεινού Όγκου
 Σύλλογος Ξενοδοχείων Νομού Τρικάλων
 Σωματείο Ιδιοκτητών & Εκμεταλλευτών Ενοικιαζομένων Δωματίων και
Επιπλωμένων Διαμερισμάτων & Κάμπινγκ – ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμπάκας
 Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας Ν. Τρικάλων (ΣΟΧΤ Ν. Τρικάλων)
 ΚΕΝΑΚΑΠ & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία – ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ
 Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη Εταιρεία - Γνώση Αναπτυξιακή
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», 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.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
 Ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με έμφαση στις
γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας και στους νέους,
 Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
κατωτέρω),
 Νέους επιστήμονες (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω)
οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Τρικάλων, να συμμετάσχουν στο
τουριστικό σχέδιο για την απασχόληση και να «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και να ενταχθούν σε
συγκεκριμένες Δράσεις, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
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A. Στόχοι/Αναμενόμενα Αποτελέσματα από την Υλοποίηση της Πράξης
Με γνώμονα τα τοπικά δεδομένα και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων, το προτεινόμενο έργο έχει ως επίκεντρο την απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα στον τομέα του θεματικού τουρισμού. Στόχος του έργου είναι η
καταπολέμηση του εντεινόμενου φαινόμενου της ανεργίας και η ενίσχυση της
απασχόλησης, με τη δημιουργία ενός ευέλικτου και ολοκληρωμένου μηχανισμού
προώθησης 80 ανέργων που διαβιούν στην ΠΕ Τρικάλων στην τουριστική αγορά εργασίας,
με βάση την προσαρμογή τους στις ανάγκες των τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων και τη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε καίριες ειδικότητες.
Οι επιμέρους στοχεύσεις του έργου αφορούν στις εξής:
 Υποστήριξη των 80 επιλεγμένων ανέργων για την αναβάθμιση των προσόντων και
δεξιοτήτων τους, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις εξελίξεις στον τομέα του θεματικού
τουρισμού, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες που θέτει η ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών στην περιοχή όπως αναρριχητικός τουρισμός και ο αθλητικός
τουρισμός βουνού (π.χ. αεροπτερισμός, ράφτινγκ, περιηγητικός)
 Ενίσχυση της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος σε τοπικό επίπεδο, με
έμφαση στις καινοτόμες τουριστικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν αναπτυξιακές
δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
 Διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες των τοπικών
παραγωγικών συστημάτων, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευελιξία της
τοπικής οικονομίας
 Βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης.
Επιμέρους στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η ενεργοποίηση των τοπικών
φορέων για την απόκτηση κοινής συναντίληψης και δράσης, γεγονός που υπαγορεύεται
από τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των διαδικασιών υλοποίησης και τη διασφάλιση της
αποτελεσματικότητας του έργου.

Β. Αντικείμενο και Δράσεις της Πράξης
Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη ογδόντα (80) ανέργων, οι οποίοι θα
τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής:
 Είκοσι (20) άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας
 Δέκα (10) άτομα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
 Τριάντα (30) άτομα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους
επιχείρησης
 Είκοσι (20) άτομα για ίδρυση δύο (2) κοινωνικών επιχειρήσεων
Οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στα πλαίσια της προετοιμασίας
τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:
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Συμβουλευτική υποστήριξη και ειδικότερα:
 Διάγνωση των αναγκών για προώθηση στην αγορά εργασίας (80 ωφελούμενοι),
 Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων
(30 ωφελούμενοι),
 Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση κοινωνικών
επιχειρήσεων (20 ωφελούμενοι),
 Συμβουλευτική υποστήριξη μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας (30
ωφελούμενοι),
 Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και μελέτες
αιτήσεων υπαγωγής σε προγράμματα ενισχύσεων (14 σχέδια), που θα
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και σε συναφείς με αυτόν
αντικείμενα. Έμφαση θα δοθεί στην ίδρυση καινοτόμων για την περιοχή
επιχειρήσεων που θα προάγουν το θεματικό τουρισμό, όπως:
 τουριστικό γραφείο οργάνωσης τοπικών ολοκληρωμένων πακέτων τουρισμού,
που θα εξειδικεύεται στην διοργάνωση και πώληση τουριστικών πακέτων,
προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
στην παροχής υπηρεσιών web και Διαδικτύου στις τουριστικές επιχειρήσεις
 εταιρεία στελεχών Τουριστικών Συνοδών και Ειδικοί συνοδοί υπαίθριων
δραστηριοτήτων
 Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και
μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε προγράμματα ενισχύσεων (2 σχέδια). Τα
αντικείμενα των επιχειρήσεων θα αφορούν στα εξής:
 Εταιρεία διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων ( ειδικοί τοπικών φεστιβάλ,
πολιτιστικών δρώμενων, συναυλιών, εκθέσεων, συνεδρίων, τουριστικών
εκδηλώσεων) – 10 ωφελούμενοι
 Εταιρία Προώθησης Τοπικών Προϊόντων (Εφοδιαστικής αλυσίδας) σε
τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες και μονάδες επισιτισμού



Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών, με εκπαιδευτικό
επίδομα 5€ την ώρα με τίτλο:
 Τουριστικοί συνοδοί (15 ωφελούμενοι),
 Συνοδοί υπαίθριων δραστηριοτήτων (15 ωφελούμενοι),
 Διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων (10 ωφελούμενοι),



Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 75 ωρών, με εκπαιδευτικό
επίδομα 5€ την ώρα με τίτλο:
 Οργάνωση ολοκληρωμένων πακέτων τουρισμού (10 ωφελούμενοι),
 Λειτουργία τμήματος υποδοχής ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακή
διαχείριση (15 ωφελούμενοι),
 Σερβίρισμα - οροφοκομία και εποπτεία ξενοδοχειακών χώρων (15 ωφελούμενοι).



Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών
 σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας (20 ωφελούμενοι),
 για συνοδούς αναρρίχησης (8 ωφελούμενοι).
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Γ. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο
Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο θα πρέπει να πληρούν τις
εξής προϋποθέσεις:
 Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
 Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με δελτίο
ανεργίας σε ισχύ
 Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:
 άνεργες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας
 νέοι άνεργοι
 Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί
που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από
την 02.01. 2011 και μετά.
2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη
επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία
τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε
πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία
έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης
δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του
πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους
(για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται
χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός
παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά
στους ιατρούς.
4. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται
από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν
απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών,
υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
6. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της
δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων,
μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που
μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34
ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που
αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του
ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους
γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη
εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
7. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος
της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει
το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις
οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας
άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να
ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ALTER
TOURISM & EMPLOYMENT

8. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους
της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
9. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
10. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές
εταιρειών:
 Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
 Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
 όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη
Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία
δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.


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€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του
εισοδήματος.

Δ. Υποβολή Αιτήσεων
Παραλαβή πληροφοριακού υλικού και κατάθεση αιτήσεων:
Για την παραλαβή πληροφοριακού υλικού, παροχή διευκρινήσεων και για κατάθεση
αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται από 23/ 02 / 2014
έως και 21/ 03 /2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-- 14:00, σε ένα από τα
παρακάτω σημεία:
 Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ:
Ιωαννίνων 84, Καλαμπάκα, Αρμόδια: κα Γλυκερία Θυμιάκου, κα Ιουλία Κούρτη, Τηλ.:
2432075250 & 25370, e-mail: kenakap@kenakap.gr
 Στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – e-Trikala A.E.:
Δ/νση: Στρ.Σαράφη 44, Τρίκαλα, Αρμόδια: κα Τάσιου Στέλλα, Τηλ.: 2431022899, email: info@e-trikala.gr
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ)
Δ/νση: Κόρσαρη 1 & Ρούβαλη, Καλαμπάκα, Αρμόδιος: κ. Σινάνης Χρήστος, Τηλ.:
2432075275, e-mail: stagon@otenet.gr
Επίσης, το Αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης, καθώς και το υλικό που τη
συνοδεύει (Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
έργου: www.topsaxatouristika.gr από όπου και μπορούν να ανακτηθούν.

Ε. Κριτήρια Επιλογής
Καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση του έργου αποτελεί η ορθή επιλογή των
ωφελουμένων που θα ενταχθούν σε αυτό. Ως εκ τούτου, επιδίωξη της ΑΣ «Alter Tourism &
Employment» κατά το σχεδιασμό του προτεινόμενου έργου, αποτέλεσε η πρόβλεψη
δράσεων που να αποσκοπούν:
 Στην έγκαιρη και αποτελεσματική προσέγγιση των ανέργων της ΠΕ Τρικάλων ως
δυνητικοί ωφελούμενοι του έργου.
 Στη στοχευμένη ευαισθητοποίηση των δυνητικών ωφελουμένων, με στόχο την
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ενεργοποίησή τους και στην ορθή επιλογή των ωφελουμένων του έργου, βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων και λαμβάνοντας υπόψη τις υπαρκτές ανάγκες των τοπικών
επιχειρήσεων.
Η επιλογή των ωφελουμένων/ανέργων για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης
και κατάρτισης θα γίνει μέσα από την εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης
το οποίο λαμβάνει υπόψη του σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια του Ν. 3250/2004 αλλά και
κριτήρια που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των
ενδιαφερόμενων ανέργων. Τα κριτήρια αυτά θα είναι τα εξής:
 Το φύλο: σύμφωνα με την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών θα δοθεί
προτεραιότητα στις άνεργες γυναίκες
 Η ηλικία: προτεραιότητα θα δοθεί στους νέους έως 25 ετών
 Το οικογενειακό εισόδημα: προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους με χαμηλό
οικογενειακό εισόδημα
 Η οικογενειακή κατάσταση: προτεραιότητα θα δοθεί στους πολύτεκνους και στους
αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 Οι γνώσεις ξένων γλωσσών, Η/Υ αλλά και ειδικές γνώσεις άσκησης ενός
επαγγέλματος (π.χ. επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, μάγειρας, κλπ) στον
τουρισμό.
Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν τα εξής ειδικά κριτήρια:
 Η ειδικότητα των ωφελουμένων και ο χρόνος προϋπηρεσίας τους ώστε να συμβαδίζει
με αυτές τις ειδικότητες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από την τοπική
τουριστική επιχειρηματική κοινότητα. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική
σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας στην περιοχή παρέμβασης μέσω του
έργου, είναι αναγκαίο ο πληθυσμός των ωφελουμένων να αποτελείται από άτομα που
διαθέτουν το ζητούμενο προφίλ από τις επιχειρήσεις. Αυτό θα βοηθήσει στο
σχεδιασμό δράσεων που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων και
δεξιοτήτων των ωφελουμένων, αλλά και στην εκ των προτέρων επιλογή ανέργων που
θα διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική εξειδίκευση.
 Το συνολικό προφίλ του υποψηφίου, το οποίο θα προκύψει από τη συνέντευξη και θα
βαθμολογείται η αυξημένη ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης, «ωριμότητα» διαθεσιμότητα, επιθυμία ένταξης στην αγορά εργασίας, συμβατότητα του προφίλ με
τους επιμέρους στόχους του έργου.
 Η μη ένταξη κατά το παρελθόν σε Προγράμματα Κατάρτισης, κύκλους
συμβουλευτικής, προγράμματα ΝΘΕ, ΝΕΕ, Stage. Προτεραιότητα θα δοθεί σε
ανέργους που δεν έχουν ωφεληθεί από καμία παρέμβαση στο παρελθόν.
 Η ύπαρξη επιχειρηματικής ιδέας αλλά και η ετοιμότητα του ωφελούμενου για την
υλοποίηση αυτής, ως επιπλέον κριτήριο για τους ανέργους που επιθυμούν να
αυτοαπασχοληθούν ή να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του
τουρισμού.
Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής και τη διαφάνεια των
αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν πίνακες με τους ωφελούμενους (αριθμός πρωτοκόλλου
αίτησης και όχι ονομαστικά για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων) στη Δομή και
στην τοπική αντένα, καθώς και στην έδρα των εταίρων της ΑΣ και στην ιστοσελίδα του
έργου.
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ΣΤ. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο θα
μπορούν να προμηθεύονται από τα παραπάνω γραφεία και την ιστοσελίδα
www.topsaxatouristika.gr και να υποβάλλουν και τα εξής έγγραφα:
 Δικαιολογητικά για ανέργους
1. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει
ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή
λογαριασμός ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό ή άλλης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας ή
υπεύθυνη δήλωση).
3. Ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
4. AMKA - Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
5. Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (επικυρωμένα αντίγραφα αν
υπάρχουν).
6. Πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Επιπέδου Lower) ή τίτλοι σπουδών
αντίστοιχης ειδικότητας (επικυρωμένα αντίγραφα αν υπάρχουν).
7. Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, τίτλοι σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας,
καθώς και βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς για αντίστοιχη ενασχόληση των
υποψηφίων (επικυρωμένα αντίγραφα αν υπάρχουν).
8. Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
(Οικονομικό έτος 2012)
9. Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
10. Πρόσφατη Φωτογραφία
 Δικαιολογητικά για ασφαλισμένους στον ΟΓΑ
1. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει
ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου.
2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή
λογαριασμός ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό ή άλλης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας ή
υπεύθυνη δήλωση).
3. AMKA - Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
4. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης στον ΟΓΑ ή βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ.
5. Ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
6. Πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Επιπέδου Lower) ή τίτλοι σπουδών
αντίστοιχης ειδικότητας (επικυρωμένα αντίγραφα αν υπάρχουν).
7. Αντίγραφο του Ε1 και του εκκαθαριστικού του οικονομικού έτους 2012 ή υπεύθυνη
δήλωση του ωφελουμένου που δεν έχει Ε1 (θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.), ότι δεν
έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
8. Πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Επιπέδου Lower) ή τίτλοι σπουδών
αντίστοιχης ειδικότητας (επικυρωμένα αντίγραφα αν υπάρχουν).
9. Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, τίτλοι σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας,
καθώς και βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς για αντίστοιχη ενασχόληση των
υποψηφίων (επικυρωμένα αντίγραφα αν υπάρχουν).
10. Πρόσφατη Φωτογραφία
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 Δικαιολογητικά για νέους επιστήμονες
1. Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει
ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή
λογαριασμός ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό ή άλλης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας ή
υπεύθυνη δήλωση).
3. AMKA - Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
4. Ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
5. Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών καθώς και των βεβαιώσεων μεταβολής
εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος της έναρξης της
δραστηριότητας.
7. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α ή ακριβή αντίγραφο του απολυτηρίου
στρατού.
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε
επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την ΔΟΥ.
9. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή
συμμετείχατε σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη
επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, με θεώρηση από την
ΔΟΥ.
10. Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (επικυρωμένα αντίγραφα αν
υπάρχουν).
11. Πρόσφατη Φωτογραφία
Όλη η διαδικασία της επιλογής των ωφελουμένων θα λαμβάνει υπόψη τις αρχές της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής του οριζόντιου και κάθετου τρόπου επιλογής, για την ίση
μεταχείριση, αντιμετώπιση, αποδοχή του ατόμου ανεξαρτήτου εθνικότητας, φύλου, φυλής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού.
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