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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΟΟ    
 
 
 

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση  
«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη  

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 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 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013. 
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Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 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 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 
 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» αποτελείται από το Δήμο Καλαμάτας, το Δήμο Οιχαλίας, το Δήμο 
Δυτικής Μάνης, την  Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ»,  την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
ΟΤΑ (ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ), την Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ, την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ - Ανώνυμη Αναπτυξιακή 
Εταιρεία ΟΤΑ, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τη Σύμβουλοι Διοίκησης, Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης ΕΠΕ (A.T. Management ΕΠΕ), τη 
Βούζας Χρίστος & ΣΙΑ ΕΕ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ GR). 

 
 

Στις Δράσεις του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση  μπορείτε να συμμετάσχετε εάν… 

 
… είστε δημότης / κάτοικος των Δήμων Καλαμάτας, Οιχαλίας και Δ. Μάνης… 

… & ανήκετε σε μία από τις τρεις ακόλουθες ομάδες: 
 

1. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ 
ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού 
επιπέδου. Στη συγκεκριμένη 
κατηγορία περιλαμβάνονται 
απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ που δεν 
εμπίπτουν στην κατηγορία 2.  

2. Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, 
κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 
μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, 
Πολυτεχνικών Σχολών) που έχουν κάνει 
έναρξη επιτηδεύματος μετά την 
02/01/2011, δεν έχουν ξεπεράσει το 34ο 
έτος της ηλικίας τους ως την ημερομηνία 
της έναρξης επιτηδεύματος και το 
ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει 
τις 12.000 €. Στη συγκεκριμένη κατηγορία 
περιλαμβάνονται και όσοι δεν έχουν 
ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης 
επιτηδεύματος.  

3. 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 €). 

 
 

 

Εφόσον πληρούνται οι δύο αυτοί όροι, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής για την ένταξή σας στο Σχέδιο Δράσης. 
 

Ο αριθμός ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης είναι: 100 
 

Στόχος του Τοπικού Σχεδίου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους και η επέκταση 
δραστηριοτήτων για τους νέους επιστήμονες και τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.  
Το Τοπικό  Σχέδιο περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων, που αφορούν σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας 
των ωφελουμένων, την τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή/και την υποστήριξή τους για τη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων σε δυναμικούς τομείς της περιοχής παρέμβασης.  
Με την ολοκλήρωση της αποτύπωσης της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας, εξελίσσεται η προσέγγιση και επιλογή των 
ωφελούμενων, η ενίσχυση των προσόντων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιμόρφωσης και η υποστήριξή 
τους για να καλύψουν επαρκώς τις θέσεις εργασίας, που θα δημιουργηθούν από επιχειρήσεις  ή να δημιουργήσουν τις δικές τους 
επιχειρήσεις.   
Όλες οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν για τους ωφελούμενους προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων 
της περιοχής, όπως αυτές καταγράφονται στα πλαίσια του Δικτύου Επιχειρήσεων (Learning Network), που δημιουργείται.  
Παράλληλα, και καθ’ όλη τη Διάρκεια του Τοπικού Σχεδίου Δράσης, υλοποιείται ένα Διακρατικό Σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 
study visits σε Εταίρους στο εξωτερικό, αλλά και πρόσκληση εμπειρογνωμόνων για μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων 
πρακτικών.  
Επιπλέον, υλοποιείται ένα εκτεταμένο Σχέδιο Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των ανέργων & την 
ευαισθητοποίηση του παραγωγικού ιστού των Δήμων Καλαμάτας, Οιχαλίας και Δ. Μάνης για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.  
Τέλος, σε όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης υλοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το Συντονισμό και τη Διαχείριση 
του Τοπικού Σχεδίου. 
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Με τη συμμετοχή σας στο Τοπικό Σχέδιο έχετε επιλογές για… 
…την ένταξή σας στην αγορά εργασίας 
…την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 
…την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

 
μέσω των ακόλουθων δράσεων: 

1. Επαγγελματική Συμβουλευτική 

2. Επαγγελματική Κατάρτιση 

3. Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις 

4. Επιμόρφωση 

5. Πιστοποίηση Προσόντων  και Δεξιοτήτων 

6. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας 

7. Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

8. Δικτύωση (Networking) 

9. Διακρατικότητα (Study Visit σε χώρες μέλη της Ε.Ε.) 

 
Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σας στο Σχέδιο Δράσης, είναι:  

1. να είστε Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., ή ομογενής, ή μετανάστης/τρια με δικαίωμα 

παραμονής και απασχόλησης στη χώρα μας 

2. να ανήκετε στην ηλικιακή ομάδα 18-64 ετών και  

3. να πληροίτε μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

i. Να είστε άνεργος/η, εγγεγραμμένος/η στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα σε ισχύ 

ii. Να ανήκετε στην ομάδα των Νέων Επιστημόνων (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 

μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών & Πολυτεχνικών Σχολών), οι οποίοι: 

 έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά την 02/01/2011 και το ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 

12.000 ευρώ 

 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  

 έχουν προβεί σε έναρξη της δραστηριότητας τους σε χρονικό διάστημα μικρότερο 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.  Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από 

την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 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 

 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 

 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 

 διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

 έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

 δεν έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: 

α. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) 

β. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες 

γ. 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. 
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iii. Να είστε ασφαλισμένος/η στον ΟΓΑ και με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει 

τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011 (το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά σας από τις λοιπές 

πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 €). 

 

 
Προκειμένου να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής και ένταξης σας στο Τοπικό Σχέδιο, 

πρέπει να υποβάλετε Αίτηση Συμμετοχής με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ: Αντίγραφο κάρτας ανεργίας 

2 
Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών & 

Πολυτεχνικών Σχολών): Τίτλος σπουδών, έναρξη επιτηδεύματος & απολυτήριο στρατού (για τους άρρενες υποψηφίους) 

3 Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ: Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα 

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 Φωτογραφίες (2) 

2 Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

3 Έγγραφο Πιστοποίησης Τόπου Διαμονής (τελευταίου τριμήνου) 

4 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) 

5 Βιογραφικό Σημείωμα 

6 Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/Πτυχίου Σπουδών/Ξένων Γλωσσών 

7 Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Προγραμμάτων Κατάρτισης 

8 
Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας για τα οικονομικά έτη 2012, 2013 & 2014, όπου βεβαιώνονται τα εισοδήματα του 2011, 
2012 & 2013 αντιστοίχως, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (για τη νόμιμη μη υποβολή Φορολογικής 
Δήλωσης) 

9 
Απόφαση αρμόδιου οργάνου, με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του 
υποψηφίου & το ποσοστό αναπηρίας (για Άτομα με Αναπηρία) 

10 Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής σε άλλο Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ/ΤΟΠΣΑ 

 
 
Διαδικασία επιλογής: Με την ολοκλήρωση συλλογής των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων σας, θα κληθείτε να 
συμμετάσχετε σε συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από 
την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, η οποία θα προβεί στην τελική κατάταξη των 
ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες σύμφωνα με τη βαθμολόγηση της προτεραιότητας συμμετοχής στο Τοπικό 
Σχέδιο, όπως προκύπτει από ένα συνδυασμό τυπικών και ουσιαστικών κριτηρίων επιλογής.  
 
 
 
 
Πληροφορίες:   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. 
Τηλ: 2130188500 
E-mail: training@kekdiastasi.edu.gr 
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