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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
"∆ΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ"
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Χαϊνα 93, Χαλκίδα, ΤΚ 34100
Πληροφορίες: Λυσαίος Ευάγγελος
Τηλ. : 2221026626,89706
Fax: 2221077747,36040
E-mail: info@anevia.gr
Χαλκίδα, 21/11/2013
Αρ. Πρωτ. 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συµµετοχή στην Πράξη: 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: «∆ιευκόλυνση της
πρόσβασης στην Απασχόληση», που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Η Α.Σ. «∆ΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης:
«∆ΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» - «∆ίκτυο Συλλογικής Επιχειρηµατικότητας Στερεάς Ελλάδας στον
Αγροδιατροφικό Τοµέα»,
µε Κωδικό ΟΠΣ 430045, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού» και συγχρηµατοδοτείται µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερόµενους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων
συµµετοχής στην εν λόγω Πράξη.
1. Στόχοι/αναµενόµενα αποτελέσµατα από την υλοποίηση της Πράξης:
Ο Στόχος της παρέµβασης µε τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» αποτελεί µια Ολοκληρωµένη Πρόταση ενεργειών και
δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσµατική ενσωµάτωση στην εργασία ανέργων βάσει διαγνωσµένων
αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέµβασης. Το παραγόµενο
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αποτέλεσµα του σχεδίου δράσης θα είναι η δηµιουργία 38 θέσεων απασχόλησης και 52
επιχειρήσεων (ατοµικών ή έναρξη αυτοαπασχόληση), και 2 στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας.
Ωφελούµενοι της παρούσας πράξης µπορεί να είναι:
Α. Άνεργοι Νέοι Επιστήµονες.
Β. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του ΟΑΕ∆.
Γ. Αγρότες ασφαλισµένοι στο ΟΓΑ µε εισόδηµα από αγροτικές πηγές κάτω των 3.000€ για το 2011
και κάτω των 9.000€ από άλλες πηγές που επιδιώκουν ενίσχυση και εκσυγχρονισµό των
δραστηριοτήτων τους προκειµένου να καταστούν βιώσιµοι και ανταγωνιστικοί
Οι ωφελούµενοι/ες της περιοχής παρέµβασης είναι 110 άνεργοι και επιµερίζονται ως εξής στις παρακάτω
οµάδες στόχου:
Άνεργοι νέοι επιστήµονες (20 άτοµα),
Άνεργοι (60 άτοµα),
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει
τις 3.000,00 ευρώ για το οικονοµικό έτος 2011 (30 άτοµα)
Θεσπίζεται ποσόστωση (50%) για τη συµµετοχή των γυναικών σε όλες τις δράσεις. Εποµένως, και
κατά την επιλογή των ωφελουµένων του Σχεδίου, βασική παράµετρος και κριτήριο επιλογής
ωφελουµένων θα είναι και το 50% συµµετοχής των γυναικών στην Πράξη, ασχέτως οµάδας στόχου.
Για τους νέους άνεργους κάτω των 25 ετών θα τηρηθεί ποσόστωση 35% περίπου δηλαδή το 1/3 του
συνόλου των ωφελουµένων.
Ειδικότερα από τους 110 ωφελούµενους:
αριθµός ωφελουµένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση: 52 άτοµα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση
νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραµµάτων κρατικών ενισχύσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ II,
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεµατικό Απρόβλεπτων κ.ά)
αριθµός ωφελουµένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 38 άτοµα θα προωθηθούν στην
απασχόλησή σε υφιστάµενες επιχειρήσεις– κατά προτεραιότητα στους τοµείς της Μεταποίησης
Αγροτικών Προϊόντων, Πράσινης Οικονοµίας, και Προϊόντων ∆ιατροφής.
αριθµός ιδρυθέντων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεών Συλλογικού και Παραγωγικού
Σκοπού: 2 επιχειρήσεις και απασχολούµενων σε αυτές: 20 άτοµα θα (σύµφωνα µε τον Ν. 4019
Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις).
Αποτελέσµατα ως προς τους ωφελούµενους:
Οι 110 ωφελούµενοι θα αποκτήσουν Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης, στη συνέχεια θα τύχουν µιας ελάχιστης
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ενώ θα ολοκληρώσουν την υποστήριξη τους είτε µε Συµβουλευτική Τεχνικών
ανεύρεσης εργασίας είτε µε Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας ανάλογα µε το είδος της επιδιωκόµενης
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απασχόληση (άνοιγµα επιχείρησης ή πρόσληψη σε θέση εργασίας). Όλοι οι ωφελούµενοι θα
παρακολουθήσουν ένα από τα 6 προγράµµατα κατάρτισης και θα οδηγηθούν σε διάφορες µορφές
απασχόλησης (ίδρυση νέας επιχείρησης, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις, ένταξη σε
προγράµµατα επιδότησης, ή και απόκτηση εργασιακής εµπειρίας σε επιχειρήσεις, κλπ). Συγκεκριµένα, 38
από αυτούς θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις – κατά προτεραιότητα στους τοµείς της
Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων, Πράσινης Οικονοµίας, και Προϊόντων ∆ιατροφής, και 20 θα
ιδρύσουν 2 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού
(σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Ν4019/2011 για την κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα) και 52 ατοµικές επιχειρήσεις.

2. ∆ικαίωµα συµµετοχής:
∆ικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόµενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις
κατωτέρω προϋποθέσεις:
Α. Άνεργοι Νέοι Επιστήµονες.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης Οµάδας των ωφελουµένων από την εφαρµογή του
προτεινόµενου Σχεδίου ∆ράσης είναι τα ακόλουθα:
Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύµατος (στην αρµόδια ∆Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και
µετά.
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).
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.
Στο εκκαθαριστικό τους σηµείωµα από την οικεία ∆ΟΥ για το οικονοµικό έτος της έναρξης
δραστηριότητάς τους, το ατοµικό εισόδηµά τους να µην υπερβαίνει το ποσό των 12.000 €.
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.
Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει νόµιµα ή
απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Β. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του ΟΑΕ∆.
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Στη πράξη εντάσσονται παρεµβάσεις για την διευκόλυνση της πρόσβασης στην τοπική αγορά εργασίας.
Τονίζεται ότι κατά τη διαδικασία αυτή, επειδή πρόκειται για ανέργους, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στο ειδικό Παραπεµπτικό του ΟΑΕ∆.
Γ. Αγρότες Τα άτοµα της συγκεκριµένης οµάδας θα πρέπει να είναι: 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 να µην υπερβαίνει το ποσό των
9.000 €. Στόχος της ειδικά σχεδιασµένης δέσµης παρεµβάσεων του σχεδίου δράσης για τη συγκεκριµένη
οµάδα στόχου είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων αύξησης του γεωργικού εισοδήµατος µε την ενασχόληση
και µε εξωγεωργικές δραστηριότητες όπως είναι ο αγροτουρισµός ή µε την εφαρµογή εναλλακτικών
καλλιεργειών και κατ’ επέκταση η ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµικής δραστηριότητας µε σηµαντικές
θετικές επιπτώσεις και στο κοινωνικό πεδίο.
3. Αιτήσεις και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:
 Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία ∆ιαβατηρίου


Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούµενος/η δεν συµµετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο
συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα

 Φωτοτυπία της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης


Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούµενος να υποβάλλει φορολογική
δήλωση λόγω εισοδήµατος.



Αντίγραφο ∆ελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία αίτησης



Αντίγραφο ∆ελτίου Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι
άνεργοι

 Υπεύθυνη ∆ήλωση τόπου διαµονής και οικογενειακής κατάστασης
 Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών
 Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης (αν υπάρχουν)
 Απόφαση αρµοδίου οργάνου του ΙΚΑ µε την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και
πάνω.
 ∆ήλωση εξουσιοδότησης για χρήση των προσωπικών του στοιχείων
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα.
4. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η πράξη θα υλοποιηθεί στις κάτωθι πόλεις και η κατανοµή των ωφελουµένων για κάθε πόλη θα είναι η
εξής:
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•

Χαλκίδα, 20 ωφελούµενοι

•

Αλιβέρι, 15 ωφελούµενοι

•

Μαντούδι, 15 ωφελούµενοι

•

Λιβαδειά, 20 ωφελούµενοι

•

Λαµία, 40 ωφελούµενοι

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν είτε να επισκεφτούν την ιστοσελίδα
http://www.anevia.gr, www.naevia.gr, www.agro.kekgaia.gr είτε να έρθουν σε επικοινωνία κατά τις
εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 π.µ. – 13:00 µ.µ. για κάθε πόλη σύµφωνα µε
τον παρακάτω πίνακα:

Πόλη

Φορέας Πληροφόρησης

Στοιχεία επικοινωνίας

ΧΑΛΚΙ∆Α

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Τηλ: 2221026626 & 2221089706

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

ΚΕΚ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Τηλ: 2261027676

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε
ΛΑΜΙΑ

ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τηλ: 2231047553

Τσακάλωφ 4
ΑΛΙΒΕΡΙ

ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ

Τηλ: 2223025109

ΜΑΝΤΟΥ∆Ι

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Κε∆ιΒιΜ2

Τηλ: 2227029005

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων έως 16/12/2013
Όσοι/όσες επιθυµούν να υποβάλουν την αίτηση συµµετοχής στις δράσεις που περιλαµβάνει η Πράξη
µπορούν να αποστείλουν ταχυδροµικά τις αιτήσεις τους µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ή να
καταθέσουν αυτοπροσώπως ή µέσω άλλου εξουσιοδοτηµένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει
θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δηµόσια αρχή – να προσέρχονται από 21/11/2013
έως 16/12/2013 ώρες 10 – 13:00, µε και να καταθέτουν αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση:
•

ΧΑΛΚΙ∆Α: – στα γραφεία της ΑΣ «∆ίκτυο αγρό-καλάθι» στην Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε,
Λεωφόρος

Χαϊνά

93,

Τ.Κ.

34100,–

Τηλ.

2221026626

2221036040/2221077747, e-mail: info@anevia.gr υπεύθυνος
Ευάγγελος

&

2221089706,

–

FAX:

επικοινωνίας κος Λυσαίος
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•

ΛΑΜΙΑ: στα γραφεία του ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τσακάλωφ 4, Τηλ. 2231047553 FAX:
2231047553, e-mail: keklamia@otenet.gr, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Ειρήνη Στιβακτά

•

ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ: - στα γραφεία του ΚΕΚ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε
στην Λειβαδιά/ Αισχύλου & Οδυσσέως, Τηλ. & FAX:

, e-mail: keknab@otenet.gr, υπεύθυνη

επικοινωνίας κα Χατζίνα Καίτη
•

ΧΑΛΚΙ∆Α: στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ στο Βασιλικό Χαλκίδας/ Λευκαντίου1
&

Ασκληπιού

,τηλ.2221050888

τκ

34002,

e-mail:

info@europrospect.gr, υπεύθυνος

επικοινωνίας κο Παραράς Τζανής
•

ΧΑΛΚΙ∆Α:

στα γραφεία του στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Κε∆ιΒιΜ2) στην Χαλκίδα

περιοχή ∆υο ∆έντρα ,τηλ.2221090677 τκ 34100, e-mail: kekepim1@otenet.gr, , υπεύθυνη
επικοινωνίας κα Αρβανίτη Στέλλα
•

ΑΛΙΒΕΡΙ: - στα γραφεία του ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ στο Αλιβέρι/ Ταµυναίων 63 Αλιβέρι, Τηλ. & FAX:
22230/25109, e-mail: plegaliv@otenet.gr, υπεύθυνος επικοινωνίας κο Καλαφάτης Αριστοτελής

•

ΜΑΝΤΟΥ∆Ι: - στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Κε∆ιΒιΜ2) στην Κήρινθο/Τηλ. & FAX:
22270/29005, e-mail: kekepim1@otenet.gr, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Παπαγεωργίου Βασιλική

• Για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδροµικά ως ηµεροµηνία υποβολής θα
ληφθεί η ηµεροµηνία της σφραγίδας του Ταχυδροµείου και καταλητική ηµεροµηνία
είναι 16/12/2013.
•

Ο Φάκελος µε την αίτηση θα πρέπει να αναφέρει τα εξής:
Προς
Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ίκτυο αγρό-καλάθι»
Αίτηση συµµετοχής στην πράξη «∆ίκτυο Συλλογικής Επιχειρηµατικότητας Στερεάς Ελλάδας
στον Αγροδιατροφικό Τοµέα»
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
της Α.Σ. «∆ίκτυο αγρό-καλάθι»
Καπελέρης Σταµάτης

