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Άρτα, 3-1-2014 
Αριθ. Πρωτ.: 50 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 
τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», η οποία εντάσσεται στη Δράση 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 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», στην οποία συμμετέχουν οι 
φορείς: 

• ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ  
• EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
• CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ 
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. (δ.τ. ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ Ο.Ε) 
• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ & ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ  
• ΦΩΤΗΣ Μ. – ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε (δ.τ. ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ) 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
α) ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ 
β) νέους επιστήμονες (ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, γεωπόνους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, μηχανικούς 
και γενικά αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην αναλυτική πρόσκληση  
γ) ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική 
πρόσκληση 

κατοίκους των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων 
 

ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΞΗ 

 
Στόχος της Πράξης 
Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων που στόχο έχει την αποτελεσματική 
ενσωμάτωση στην εργασία 40 ωφελουμένων. Από τους 40 ωφελουμένους, θα καταβληθεί προσπάθεια οι 24 
ωφελούμενοι να είναι γυναίκες και 16 ωφελούμενοι να είναι νέοι κάτω των 25 ετών. 
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι: 

• 8 ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση ατομική ή άλλης μορφής (πλην κοινωνικής) 
• 8 ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν κοινωνική επιχείρηση 
• 8 ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων και θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το 

αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου 
• 16 ωφελούμενοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις. 

 
Διαδικασία Επιλογής 
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων και θα ακολουθήσει τα εξής 
στάδια:  



Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 

– ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 
 

 

• Διενέργεια συνέντευξης με τους υποψήφιους ωφελούμενους μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής και 
επεξεργασίας των αιτήσεων. 

• Διάγνωση ιδιαίτερων αναγκών των ωφελουμένων. 
• Σύνταξη καταλόγου αρχικά επιλεγέντων ωφελουμένων και αποστολή στην Επιτροπή Επιλογής. 
• Οριστική επιλογή ωφελουμένων από την Επιτροπή Επιλογής με βάση σταθμισμένα κριτήρια.  
• Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασίζεται σε διαδικασία 

μοριοδότησης σε συνδυασμό α) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών β) τη διαδικασία 
ατομικής συνέντευξης. 

• Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων παρατίθενται κατωτέρω και αφορούν δυο γενικές κατηγορίες 
Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής: Χρόνος Ανεργίας / Εκπαίδευση / Επαγγελματική εμπειρία / Οικογενειακό 
εισόδημα / Οικογενειακή κατάσταση. Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 70% των βαθμών του υποψηφίου.  
Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής: Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Σχέδιο βάσει συνέντευξης. Τα κριτήρια αυτά 
ποσοτικοποιούν το 30% των βαθμών του υποψηφίου. 

• Κατά τη διαδικασία της επιλογής θα εφαρμοστεί κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου η ισότητα μεταξύ 
όλων των ωφελουμένων με αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης βασίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, την 
θρησκεία, την ύπαρξη αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού θα είναι δεδομένη.  

• Διενέργεια διαδικασιών πληροφόρησης/ενημέρωσης του συνόλου των απορριφθέντων υποψηφίων.  
 

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υποψήφιου 
ωφελούμενου, την παρούσα πρόσκληση καθώς και πρόσθετες πληροφορίες: 

• στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης www.topsa-arta.gr  
• στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης της Α.Σ. www.facebook.com/topsa.arta  
• στο Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ 

Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας, http://kic.teiep.gr, kic@kic.teiep.gr (Υπεύθυνη Επικοινωνίας κα Ανδριανή 
Οικονόμου, τηλ. 26810-50234) 

• στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ - CONSUL (Πλησιοί Άρτας, Υπεύθυνη κα Μαρία Πάκου) 
• στο Επιμελητήριο Άρτας (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, http://www.e-artas.gr). 

 
Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υποψήφιου ωφελούμενου και τα 
παραπάνω δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 29/1/2014 (καταληκτική ημερομηνία), σε κλειστό φάκελο ο 
οποίος θα φέρει, πέρα από τα στοιχεία του Αποστολέα-Αιτούντος, και την ένδειξη «Υποβολή δικαιολογητικών 
υποψήφιου ωφελούμενου της Πράξης ΤοπΣΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»: 

• ταχυδρομικώς ή με courier στη διεύθυνση  
Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
ΤΕΙ Ηπείρου 

47100 Κωστακιοί, Άρτα  
(τηλ. επικ. 26810-50234) 

Οι αιτήσεις που θα φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 

• αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως 
προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, στην παραπάνω διεύθυνση από τις 7/1/2014 έως 
και τις 29/1/2014  (ώρες 9:30 – 16:30). 

 
Αντικατάσταση ή διόρθωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
 
Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» δεσμεύεται για την απόλυτη προστασία των προσωπικών 
δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου. 
 

Για την Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Καθηγητής Σωτήριος Κανδρέλης  
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http://www.facebook.com/topsa.arta
http://kic.teiep.gr/
mailto:kic@kic.teiep.gr
http://www.e-artas.gr/

