
         



ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ 
«ΦΘΙΑ» 

Πράξη 

«Σοπικζσ Δράςεισ Κοινωνικήσ  ζνταξησ  για   
Ευάλωτεσ ομάδεσ ςτο Νομό Φθιώτιδασ» 

υντονιςτήσ Εταίροσ: 
Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε 

Θεματική Στόχευςη τησ Πράξησ 
Με γνϊμονα τισ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ περιοχισ, το προτεινόμενο   

Σχζδιο Δράςθσ επικεντρϊνεται ςτθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και ςτθν        
τοποκζτθςθ άνεργων ωφελουμζνων ςε επιχειριςεισ τθσ περιοχισ που        
δραςτθριοποιοφνται ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ τομείσ και ςτθν προϊκθςθ 
τθσ επιχειρθματικότθτασ, με τθ μορφι δθμιουργίασ ατομικϊν και κοινωνικϊν                    
επιχειριςεων, που κα ςχετίηονται με τθν προϊκθςθ τοπικϊν προϊόντων. 

Σκοπόσ τησ Πράξησ 
Στόχοσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ παροχι οργανωμζνων και ολοκλθρωμζνων Υπθρεςιϊν για τθν κοινωνικι 

και εργαςιακι προετοιμαςία αλλά και τθν ενδυνάμωςθ των ωφελουμζνων που απειλοφνται με αποκλειςμό 
από τθν αγορά εργαςίασ. 

 

Ο ςκοπόσ αυτόσ υποςτθρίηεται από μια ςυςτθμικι και ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ θ οποία ζχοντασ ωσ γνϊ-
μονα τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ, αναμζνεται να δθμιουργιςει τισ ςυνκικεσ εκείνεσ που κα ςυντελζςουν ςτθν 
αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτάσ, ςτθν ομαλι κοινωνικι ζνταξθ, ςτθν προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν και ςτθν 
κοινωνικι και οικονομικι ενςωμάτωςθ των ευάλωτων ομάδων ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 

Θα υλοποιθκοφν επίςθσ ενζργειεσ που ςυμβάλουν ςτθ δικτφωςθ με τοπικοφσ παραγωγικοφσ, επιχειρθματι-
κοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ και αποςκοποφν ςτθν ενθμζρωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και του επιχειρθματι-
κοφ κόςμου για τα αναμενόμενα κετικά αποτελζςματα. 

 

Η Πράξη χωροκετείται ςτο Νομό Φκιϊτιδασ και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ζωσ τισ 30 Ιουνίου του 2014. 

Ειδικότερα, θ προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ και θ ανάδειξι τθσ ωσ ςυντελεςτι ποιότθτασ 
ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ και ςυνοχι, αποτελεί μία εκ των προτεραιοτιτων του προτεινόμενου Σχεδίου      
Δράςθσ, κακϊσ ςυνιςτά μία αναδυόμενθ μορφι επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα, με χαμθλό επιχειρθματικό 
και επενδυτικό προφίλ, μζςα ς’ ζνα πλαίςιο ςυνεργατικισ κουλτοφρασ που μπορεί να ςυμβάλει ςθμαντικά 
ςτθν τοπικι ανάπτυξθ και ςτθν αξιοποίθςθ των τοπικϊν πλεονεκτθμάτων. 

         



 
Δικτφωςη: Η εν λόγω δράςθ αφορά διοργάνωςθ 4 fora 
εργαςίασ, ςτόχοσ των οποίων κα είναι θ ενίςχυςθ τθσ  
δικτφωςθσ των ωφελουμζνων τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπρα-
ξθσ με τοπικοφσ επιχειρθματικοφσ φορείσ, 
ςτθν  κατεφκυνςθ τθσ προοπτικισ απαςχόλθςθσ των   
ωφελουμζνων αλλά και δικτφωςθ τθσ ΑΣ ΦΘΙΑ με άλλεσ     
Αναπτυξιακζσ Συμπράξεισ, που υλοποιοφν αντίςτοιχα  
ςχζδια δράςθσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ    
υλοποίθςθσ τουσ.  
 

Κατάρτιςη : Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
δράςθ κα διεξαχκοφν 5 προγράμματα κατάρτιςθσ, με 
ςτόχο τθν ενίςχυςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των   
ωφελουμζνων: 
· για να τοποκετθκοφν ωσ απαςχολοφμενοι ςε              
υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ,  

· για να τουσ προετοιμάςουν να ςυςτιςουν ατομικζσ   
επιχειριςεισ 

· για να τουσ προετοιμάςουν να ςυμμετάςχουν ςε        
κοινωνικζσ επιχειριςεισ με βάςθ τθ μνεία του Ν. 4019 
για τθν κοινωνικι οικονομία. 
Το κάκε πρόγραμμα απευκφνεται ςε 20 ανζργουσ,     
ωφελοφμενουσ τθσ Πράξθσ και περιλαμβάνει 78 ϊρεσ 
κεωρθτικι κατάρτιςθ και 52 ϊρεσ πρακτικι κατάρτιςθ 
ςε επιχειριςεισ.  

Στα προγράμματα κατάρτιςησ προβλζπεται εκπαιδευτικό 

επίδομα 6 €/ώρα . 

Βαςικζσ Δράςεισ τησ Πράξησ 
 

Συμβουλευτική Υποςτήριξη: Η ςυγκεκριμζνη δράςη περιλαμβάνει ενζργειεσ υποςτιριξθσ:  
των ωφελουμζνων του ςχεδίου δράςθσ, που περιλαμβάνουν  τθν επαγγελματικι τουσ ςυμβουλευτικι (π.χ. 
ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου,  διερεφνθςθ κάλυψθσ χρθματοδοτικϊν αναγκϊν τθσ κάκε επιχείρθςθ 
κ.α.) μζχρι τθν ψυχοκοινωνικι και νομικι τουσ υποςτιριξθ (π.χ. Ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου) 
των επιχειριςεων που κα απαςχολιςουν ωφελουμζνουσ του ςχεδίου δράςθσ για τθν καλφτερθ δυνατι 
ενςωμάτωςθ τουσ και για τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ και εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ. Επίςθσ κα πα-
ρζχει ςυμβουλευτικι των επιχειρθματιϊν για τρζχοντα προγράμματα χρθματοδότθςθσ νζων κζςεων εργα-
ςίασ, εκςυγχρονιςμοφ – απόκτθςθσ εργαλείων νζων τεχνολογιϊν 

        

Κατηγορίεσ Ανζργων 
                                            Η Πράξη αποςκοπεί ςτθν τοποκζτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ 100  
                                                   ανζργων που εμπίπτουν ςτισ εξισ ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ:                                                                    
                                                                                    

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετϊν με χαμθλά τυπικά προςόντα 
 

 Αρχθγοί μονογονεϊκϊν οικογενειϊν 
 

Άτομα ευριςκόμενα ςε κατάςταςθ φτϊχειασ / απειλοφμενα από  
   φτϊχεια 

Από τθν υλοποίθςθ των δράςεων τθσ Πράξθσ αναμζνεται να ωφελθκοφν άτομα που ςιμερα αντιμετωπί-
ηουν προβλιματα ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, ωσ ακολοφκωσ: 

 

60 άτομα κα προωκθκοφν ςτθν απαςχόλθςθ ςε υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ μζςω επιδοτοφμε-
νων προγραμμάτων. 
 

 20 άτομα κα υποςτθριχκοφν για τθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων (αξιοποίθςθ προγραμμάτων επιδοτιςεων / 
επιχορθγιςεων ΕΠΑΕ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, Εκνικό Αποκεματικό Απρόβλεπτων, κλπ). 
 

 20 άτομα κα κατευκυνκοφν ςτθν ίδρυςθ δφο (2) κοινωνικϊν - ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων (με βάςθ το Ν. 
4019 Κοινωνικι Οικονομία και Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα και λοιπζσ διατάξεισ). 

Κριτήρια επιλογήσ    
ωφελουμζνων 

Ποςοτικά Κριτήρι-

α Επιλογήσ - 70% 

Χρόνοσ Ανεργίασ . 

Εκπαίδευςη.  

Επαγγελματική  

 εμπειρία.  

Οικογενειακό  

ειςόδημα.  

Οικογενειακή  

κατάςταςη. 
 

Ποιοτικά Κριτήρια 

Επιλογήσ  - 30% 
(βάςη ςυνζντευξησ) 

 

Είδοσ επαγγελματι-
κήσ εμπειρίασ και 
ςυνάφεια με τισ 
δράςεισ του ςχεδί-

ου. 

Ενδιαφζρον ςυμμε-
τοχήσ ςτο Σχζδιο. 

Διάγνωςη επιχειρη-
ματικήσ διάθεςησ. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 100  
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ 



Δράςεισ τησ Πράξησ 
Δράςη 1: Μελζτθ διάγνωςθσ των αναγκϊν 

τθσ τοπικισ αγοράσ εργαςίασ 

Δράςη 2: Δθμοςιότθτα και Ευαιςκθτοποίθ-
ςθ για τθν προςζλκυςθ των ομάδων ςτό-
χου και τθν ευρφτερθ διάδοςθ του Σχεδί-
ου 

Δράςη 3: Ενζργειεσ υποδοχισ και επιλογισ 
των ωφελοφμενων για τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτο ςχζδιο και Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ 
με ςτόχο τθν ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ, τθν 
επαγγελματικι ζνταξθ και τθν απαςχόλθ-
ςθ των ωφελοφμενων 

 Δράςη 4: Επαγγελματικι κατάρτιςθ των 
ομάδων ςτόχου – «Παροχι ποιοτικϊν υ-
πθρεςιϊν ςτον τομζα του τουριςμοφ – 
εναλλακτικοφ τουριςμοφ» 

Δράςη 5: Επαγγελματικι κατάρτιςθ των ο-
μάδων ςτόχου – «Αυτοματιςμόσ Γραφείου 
με τθ χριςθ Η/Υ» 

Δράςη 6: Επαγγελματικι κατάρτιςθ των ο-
μάδων ςτόχου –«Βαςικζσ αρχζσ οργάνω-
ςθσ, διοίκθςθσ, λειτουργίασ μικρομεςαίασ 
επιχείρθςθσ» 

Δράςη 7: Επαγγελματικι κατάρτιςθ των ο-
μάδων ςτόχου – «Σφγχρονοι μζκοδοι πα-
ραγωγισ, τυποποίθςθσ και προϊκθςθσ 
αγροτικϊν προϊόντων με ζμφαςθ ςε προ-
ϊόντα βιολογικισ γεωργίασ» 

Δράςη 8: Επαγγελματικι κατάρτιςθ των ο-
μάδων ςτόχου – «Ανάπτυξθσ κοινωνικισ 
επιχειρθματικότθτασ» 

Δράςη 9: Δικτφωςθ ωφελουμζνων με επιχει-
ριςεισ – forum εργαςίασ 

Δράςη 10: Δικτφωςθ ΑΣ με άλλεσ ΑΣ με ςτόχο 
τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ υλοποίθςθσ 

Δράςη 11: Θεματικά Εργαςτιρια με κζμα: 
Σφγχρονεσ τεχνικζσ προϊκθςθσ προϊόντων – 
υπθρεςιϊν και Καταπολζμθςθ των διακρίςε-
ων ςτθν απαςχόλθςθ ευπακϊν ομάδων - 
ευκαιρίεσ και κίνθτρα για τθν απαςχόλθςι 
τουσ 

Δράςη 12: Επιχειρθματικόσ Σχεδιαςμόσ: εκπό-
νθςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων για τθ ςφςτα-
ςθ ατομικϊν και κοινωνικϊν επιχειριςεων 

Δράςη 13: Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ των 
επιχειριςεων που κα ιδρυκοφν κατά τα 
πρϊτα ςτάδια τθσ λειτουργίασ τουσ 

Δράςη 14: Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ των 
επιχειριςεων απαςχόλθςθσ των ωφελουμζ-
νων 

Δράςη 15: Συντονιςμόσ – Διαχείριςθ 

  
Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. 
(Συντονιςτήσ Εταίροσ) 
Διεφθυνςη: Αρκαδίου 6, 35100, Λαμία 

Ιςτοχώροσ: www.fthianap.gr 

 Δημοτική Κοινωφελήσ Επιχείρηςη  
Δήμου Λαμιζων 

Διεφθυνςη:  Λεωνίδου 11, 35100,  
Λαμία 

E-mail: koinlam@otenet.gr 

 Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Σφμβουλοι 
Επιχειρήςεων LOGOTECH AE 

Διεφθυνςη:  Λ. Κηφιςίασ 220, 15231,  
Χαλάνδρι 
Ιςτοχώροσ:  www.logotech.gr 

  

Κζντρο Μζριμνασ Οικογζνειασ  
και Παιδιοφ 

Διεφθυνςη:  Σκουφά 75, 10680, Αθήνα 

Ιςτοχώροσ: www.kmop.gr 

  

ΚΕΚ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Z - INVEST 

Διεφθυνςη: Κφπρου 90, 13231,  
Πετροφπολη 

Ιςτοχώροσ: www.zinvest.gr 

 ΚΕΚ EUROPROGRESS – K. ΛΑΣΠΙΑ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. 
Διεφθυνςη: Οικιςμόσ Αγριλιάσ, 35100, 
Λαμία 

Ιςτοχώροσ: www.kekeuroprogress.gr 

 

ΚΕΝΣΡΟ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ  
ΚΑΣΑΡΣΙΗ Π.Ε. 

ΦΘΙΩΣΙΔA 

ΚΕΚ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Διεφθυνςη: Αρκαδίου 8, 35100,  
Λαμία 

E-mail: g.kappos@otenet.gr 

 Επιμελητήριο Φθιώτιδασ 

Διεφθυνςη: Όθωνοσ 3, 35100,  
Λαμία 

Ιςτοχώροσ: www.fthiotidoscc.gr 

  

 

Εταίροι Α. Σ. ΦΘΙΑ 

Η Πράξθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 3 «Τοπικζσ δράςεισ κοινωνικισ ζνταξθσ για ευάλωτεσ ομάδεσ», τθσ Κατθγορίασ Παρζμβαςθσ 1 
«Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ», του Θεματικοφ Άξονα Προτεραιότθτασ 4 «Πλιρθσ 
ενςωμάτωςθ του ςυνόλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε μια κοινωνία ίςων ευκαιριϊν», του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊ-
πινου Δυναμικοφ 2007-2013», που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

http://www.fthianap.gr/
mailto:koinlam@otenet.gr
http://www.logotech.gr/
http://www.kmop.gr/
http://www.zinvest.gr/
http://www.kekeuroprogress.gr/
mailto:g_kappos@otenet.gr
http://www.fthiotidoscc.gr/


ΣΟΠΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΝΣΑΞΗ ΓΙΑ  
 

ΔΤΑΛΩΣΔ ΟΜΑΓΔ ΣΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 
 

ΓΡΑΔΙ:  
 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ -ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ  ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ - ΓΙΚΣΤΩΗ  - ΚΑΣΑΡΣΙΗ  

ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ - ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ            
ΙΓΡΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΝΔΣΑΙΡΜΩΝ 

Καηηγορίες ωθελοσμένων: 

Μακροτρόνια άνεργοι άνω ηων 45 εηών με ταμηλά ησπικά προζόνηα 
 

Αρτηγοί μονογονεϊκων οικογενειών 
 

Άηομα εσριζκόμενα ζε καηάζηαζη θηώτειας / απειλούμενα από θηώτεια 

Για πληροθορίες: A. . «ΦΘΙΑ»  

Αρκαδίοσ 6, Λαμία, Σ. Κ 35100 

Σηλέθωνα: 22310 67011 - 22310 67029. Fax: 22310 53008 

www.as-fthia.gr - email: fthanap@otenet.gr  

 
            Η Πράξη υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ 3 «Τοπικζσ δράςεισ κοινωνικήσ ζνταξησ για ευάλωτεσ ομάδεσ», τησ Κατηγορίασ 
Παρζμβαςησ 1 «Πρόληψη και αντιμετϊπιςη του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ευπαθϊν ομάδων του πληθυςμοφ», του Θεματικοφ Άξονα 
Προτεραιότητασ 4 «Πλήρησ ενςωμάτωςη του ςυνόλου του ανθρϊπινου δυναμικοφ ςε μια κοινωνία ίςων ευκαιριϊν», του Επιχειρηςια-
κοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξη Ανθρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013», που ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 

mailto:fthanap@otenet.gr


ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  ««ΦΦΘΘΙΙΑΑ»» 
 

 

ΈΈρργγοο  ««ΤΤοοππιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  έέννττααξξηηςς  γγιιαα  
εευυάάλλωωττεεςς  οομμάάδδεεςς  σσττοο  ΝΝοομμόό  ΦΦθθιιώώττιιδδααςς»» 

 

 

1 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
 

Η αίτηση θα κατατίθεται μόνο στην Α.Σ. «ΦΘΙΑ» (Αρκαδίου 6, Λαμία) 

Αριθμ. πρωτ. : 
 
 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ  

 

ΟΝΟΜΑ  

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

 

……../……../…….. 

ΤΟΠΟΣ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   

 

E-MAIL  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

 

ΟΔΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ  Τ.Κ.  

ΔΗΜΟΣ   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

 

ΦΥΛΟ 

                                         

ΑΝΔΡΑΣ                                             ΓΥΝΑΙΚΑ   

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΙΑΤΗΡΙΟΥ   

 

ΑΦΜ   ΔΟΥ  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ)      ΝΑΙ �             ΟΧΙ �             ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ � 

 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  

 
 
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

    ΑΓΑΜΟΣ / Η �                       ΕΓΓΑΜΟΣ / Η �   

    ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ / Η �        ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ �  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ……../……../…….. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (από την ημερομηνία έκδοσης της 

κάρτας ανεργίας) 
 

 
 

 

  



ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  ««ΦΦΘΘΙΙΑΑ»» 
 

 

ΈΈρργγοο  ««ΤΤοοππιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  έέννττααξξηηςς  γγιιαα  
εευυάάλλωωττεεςς  οομμάάδδεεςς  σσττοο  ΝΝοομμόό  ΦΦθθιιώώττιιδδααςς»» 

 

 

2 

 

 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΑΛΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  
(Παρακαλώ σημειώστε με x την ομάδα  στην οποία ανήκετε. Μπορείτε να σημειώστε περισσότερες από μια)  
 

� Μακροχρόνια άνεργοι1 άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα � 

� Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από 
φτώχεια2  

� 

� Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών � 
 

 
 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
(Παρακαλώ σημειώστε με x τα αντίστοιχα πεδία) 

 

                                                 
1 Άνω των 12 μηνών.  
2 Βάσει του τελευταίου δελτίου της ΕΛΣΤΑΤ (02/11/2012), το κατώφλι κινδύνου φτώχειας είναι 6.591 € ανά άτομο και 13.842 € 
για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ: 

 

� 
 

Έτος αποφοίτησης: 
…………… 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: 

 

�  Έτος αποφοίτησης: 
…………… 

ΛΥΚΕΙΟ: 

 

� Κατεύθυνση :……………………… Έτος αποφοίτησης: 
…………… 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 

� Κατεύθυνση :………………………. Έτος αποφοίτησης: 

…………… 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
� Ειδικότητα :……………………… Έτος αποφοίτησης: 

…………… 

Ι.Ε.Κ. (ΔΗΜΟΣΙΟ / ΙΔΙΩΤΙΚΟ) 

 

� Ειδικότητα:……………………… Έτος αποφοίτησης: 
…………… 

ΑΤΕΙ 

 

� Σχολή:………………………………… Έτος αποφοίτησης: 
…………… 

ΑΕΙ 

 

� Σχολή:……………………………… Έτος αποφοίτησης: 
…………… 

Μεταπτυχιακό 

 

� Ειδικότητα & Τμήμα :…………… Έτος αποφοίτησης: 
…………… 

Διδακτορικό 

 

� Ειδικότητα & Τμήμα:…………… Έτος αποφοίτησης: 
……..…… 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ / ΠΤΥΧΙΟΥ  ……………….. 



ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  ««ΦΦΘΘΙΙΑΑ»» 
 

 

ΈΈρργγοο  ««ΤΤοοππιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  έέννττααξξηηςς  γγιιαα  
εευυάάλλωωττεεςς  οομμάάδδεεςς  σσττοο  ΝΝοομμόό  ΦΦθθιιώώττιιδδααςς»» 
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Έχετε συμμετάσχει σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα 
κατάρτισης στο παρελθόν; 

ΝΑΙ   ����  

ΟΧΙ   ���� 

Αν ΝΑΙ, συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα με τα στοιχεία των προηγούμενων προγραμμάτων 
κατάρτισης που έχετε παρακολουθήσει (ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο) 

Αντικείμενο κατάρτισης Διάρκεια 
(σε ώρες) 

Φορέας Υλοποίησης Χρονική 
Περίοδος 

    

    

    

    

    

 

 

 
Έχετε εργαστεί στο παρελθόν;   

ΝΑΙ   ����  

ΟΧΙ   ���� 

Αν ΝΑΙ, σημειώστε όλες τις θέσεις εργασίας που έχετε απασχοληθεί (και την άτυπη απασχόληση π.χ. 
πρακτική απασχόληση, συμμετοχή σε προγράμματα stage κ.α.) ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη 

Ειδικότητα / 
θέση εργασίας 

Επιχείρηση 
(αναφέρατε 

δραστηριότητα) 
Χρονική Περίοδος Λόγος διακοπής 

  
Από : Μήνας …….Έτος:……… 

 

Έως : Μήνας …….Έτος:……… 

  
Από : Μήνας …….Έτος:……… 

 

Έως : Μήνας …….Έτος:……… 

  
Από : Μήνας …….Έτος:……… 

 

Έως : Μήνας …….Έτος:……… 

  
Από : Μήνας …….Έτος:……… 

 

Έως : Μήνας …….Έτος:……… 

  
Από : Μήνας …….Έτος:……… 

 

Έως : Μήνας …….Έτος:……… 

 
 



ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  ««ΦΦΘΘΙΙΑΑ»» 
 

 

ΈΈρργγοο  ««ΤΤοοππιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  έέννττααξξηηςς  γγιιαα  
εευυάάλλωωττεεςς  οομμάάδδεεςς  σσττοο  ΝΝοομμόό  ΦΦθθιιώώττιιδδααςς»» 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 

1. Παραπεμπτικό από το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης / Τοπική Υπηρεσία του 

ΟΑΕΔ που είναι εγγεγραμμένοι. 

2. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του 

ΟΑΕΔ.(Επικυρωμένο αντίγραφο από τον τοπικό ΟΑΕΔ). 

3. Πρόσφατο έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Βεβαίωση από Δημοτική Αστυνομία) 

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για Αρχηγούς μονογονεϊκών 

οικογενειών & Άτομα απειλούμενα από φτώχεια). 

5. Δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή για την επιμέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου 

τέκνου (για Αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών). 

6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου. 

7. Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους (2012) από την Εφορία.  

(Για τη περίπτωση  που ο/η ενδιαφερόμενος/η  δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση 

λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί  υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από 

την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση,  ενώ σε περίπτωση 

απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη 

Πρόνοια).  (για Άτομα απειλούμενα από φτώχεια). 

8. Αντίγραφα τίτλων  σπουδών. 

9. Βεβαιώσεις  επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 

10. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών εάν υπάρχουν. 

11. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτιση (εάν υπάρχουν). 
 

Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία θα επισυναφθούν µε την αίτηση συµµετοχής θα πρέπει 

να είναι νοµίµως επικυρωµένα. 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

I. Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στη παραπάνω αίτηση είναι αληθή. 

II. Τα φωτοτυπημένα συνοδευτικά έγγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων.  

III. Γνωρίζω ότι στοιχεία μου, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα Αίτηση, θα περαστούν 

στο Σύστημα Παρακολούθησης Ωφελουμένων της Πράξης, με αποκλειστικό σκοπό τη 

διευκόλυνση της διαχείρισης και παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης. 

Ο / Η αιτών / ούσα 

(ονοματεπώνυμο)………………….………………. 

 

(υπογραφή)……………………………………….. 

Ημερομηνία: ………… /………… /……………… 



ΣΟΠΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΓΙΑ  
 

ΕΤΑΛΩΣΕ ΟΜΑΔΕ ΣΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

 
Ππόγπαμμα για ηην: 

 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ - ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ - ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ 

 

Η Α. . ΦΘΙΑ πποζκαλεί 
 

Ανέπγοςρ και Επισειπήζειρ  
 

ζηην Ημεπίδα Ενημέπωζηρ ηηρ Ππάξηρ: 
 

«Σοπικέρ Δπάζειρ Κοινωνικήρ Ένηαξηρ για Εςάλωηερ  

Ομάδερ ζηο Νομό Φθιώηιδαρ» 
 

Για πληποθοπίερ: A. . «ΦΘΙΑ»  

Απκαδίος 6, Λαμία, Σ. Κ 35100 

Σηλέθωνα: 22310 67011 - 22310 67029. Fax: 2231053008 

www.as-fthia.gr - email: fthanap@otenet.gr 

          Η Πράξη υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ 3 «Τοπικζσ δράςεισ κοινωνικήσ ζνταξησ για ευάλωτεσ ομάδεσ», τησ Κατηγορίασ Παρζμβαςησ 1 
«Πρόληψη και αντιμετϊπιςη του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ευπαθϊν ομάδων του πληθυςμοφ», του Θεματικοφ Άξονα Προτεραιότητασ 4 «Πλήρησ 
ενςωμάτωςη του ςυνόλου του ανθρϊπινου δυναμικοφ ςε μια κοινωνία ίςων ευκαιριϊν», του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξη        
Ανθρϊπινου Δυναμικοφ 2007-2013», που ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
Η εναπκηήπια Ημεπίδα θα ππαγμαηοποιηθεί 

ηην  

Πέμπηη 8 Αςγούζηος 2013 ώπα 12:00 
ζηην Λαμία  

Αίθοςζα ηος Επιμεληηηπίος Φθιώηιδαρ  
 

Όθωνορ 3 

 

mailto:fthanap@otenet.gr

