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ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ο.Τ.Α., ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

• ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
• ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
• ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
• ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
• ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 
• ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
• ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΝΩΝΑ 
• ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. 

• ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» υλοποιεί την Πράξη “ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ”, 
προϋπολογισµού 315.000,00€, µε διάρκεια υλοποίησης από 10/02/2014 έως 31/03/2015, 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 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» 2007-2013, 

συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
Δήµοι Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεµβασιάς 

 

ΚΑΛΕΙ 
Άνεργους, νέους επιστήµονες, αγρότες ασφαλισµένους στον ΟΓΑ, µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, να 
συµµετάσχουν στο Σχέδιο Δράσης «ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» 

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί µια ολοκληρωµένη παρέµβαση για την περιοχή της Ανατολικής 

Πελοποννήσου και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουµένων για τη σύζευξη της προσφοράς 

και της ζήτησης εργασίας.  

Μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων 

που κατοικούν στους Δήµους της περιοχής παρέµβασης µε τα εξής αποτελέσµατα: 

 Σύνολο ωφελουµένων : 80 

i. αριθµός ωφελουµένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση  (συµπεριλαµβανοµένων των 

νέων επιστηµόνων και ασφαλισµένων ΟΓΑ που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων): 
20 

ii. αριθµός ωφελουµένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις 30 

iii. αριθµός ωφελουµένων που θα υπογράψουν συµβάσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας 

στον ιδιωτικό τοµέα 
10 

iv. αριθµός ωφελουµένων που θα προετοιµαστούν για ένταξη σε άλλα προγράµµατα 10 

v. αριθµός νέων επιστηµόνων και ασφαλισµένων ΟΓΑ που θα εκτελέσουν έργο σχετικό µε 

το αντικείµενο της πράξης, εντός τριµήνου 
10 

 Αριθµός κοινωνικών επιχειρήσεων  2 

 Αριθµός απασχολούµενων στις κοινωνικές επιχειρήσεις 20 

 Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται σε δυναµικούς κλάδους 80 
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 Αριθµός ωφελούµενων γυναικών  50 

 Αριθµός ωφελουµένων νέων (κάτω των 25 ετών) 40 

 

Στόχος του Σχεδίου είναι η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης για 80 ωφελούµενους, ως 

αποτέλεσµα διάγνωσης εξειδικευµένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων στην περιοχή παρέµβασης, µε την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου υλοποιούνται Δράσεις όπως µελέτες, δικτύωση, ενέργειες 

ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης, κατάρτιση-επιµόρφωση, πληροφόρηση-συµβουλευτική-υποστήριξη.  

 Θα υλοποιηθούν 4 προγράµµατα κατάρτισης-επιµόρφωσης (επιδοτούµενα 5€/ώρα) σε θέµατα 

κατάρτισης στελέχους εξαγωγικών επιχειρήσεων, διάρκειας 98 ωρών το καθένα και µε αριθµό 

καταρτιζοµένων 20 άτοµα ανά πρόγραµµα.  

 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν άνεργοι, νέοι επιστήµονες, αγρότες ασφαλισµένοι 

στον ΟΓΑ οι οποίοι: 

α) να είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και µε κάρτα ανεργίας σε 
ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ εκτός Μητρώου ανεργίας  

β) να είναι µόνιµοι κάτοικοι σε έναν από τους Δήµους: Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, 
Ευρώτα και Μονεµβασιάς 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
� Αίτηση συµµετοχής    

� Πρόσφατη φωτογραφία 

� Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου 

� Επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου σπουδών 

� Εκκαθαριστικό Εφορίας τελευταίου οικονοµικού έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν 

υποβάλλεται φορολογική δήλωση 

� Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (σχετικά µε την µη παρακολούθηση άλλου επιδοτούµενου 

σεµιναρίου τους τελευταίους 2 µήνες) 

� Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ)  

� Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής ή υπεύθυνη δήλωση 

� Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

� Άλλα πτυχία / πιστοποιήσεις (χρήσης Η/Υ, ξένων γλωσσών κ.α.) 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν την αίτηση που πρέπει να συµπληρωθεί στις ιστοσελίδες 

www.parnonas.gr, www.topsa-parnonas.gr, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (Λεωνίδιο Αρκαδίας, 

τηλ. 27570-22807), στους Δήµους Βόρειας Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, τηλ. 27553-60100), Νότιας 

Κυνουρίας (Λεωνίδιο Αρκαδίας, τηλ. 27573-60200), Ευρώτα (Σκάλα Λακωνίας, 27353-60015) και 

Μονεµβασιάς (Μολάοι Λακωνίας, 27323-60526). 

 

Οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή µέσω 

άλλου εξουσιοδοτηµένου προσώπου έως τις 03 Ιουλίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16.00, στα 

γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300. 

Εναλλακτικά τα παραπάνω µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς στη διεύθυνση. 

 
Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» 
Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ 

Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 

Τηλ.: 27570 22807, fax: 27570 23230, e-mail: info@parnonas.gr 

www.parnonas.gr, www.topsa-parnonas.gr  

Πληροφορίες: Άννα Κοδέλλα, Άννα Κορδονούρη 

 


