
                                          

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Υποψηφίους για συμμετοχή στα Τοπικά
σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών

Εργασίας ( ΤΟΠΣΑ )
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» με συντονιστή εταίρο τον “Όμιλο για την UNESCO
Νομού  Πειραιώς  και  Νήσων”  και  με  συμπράττοντες  εταίρους  τον  Δήμο  Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, τον Δήμο Περάματος, τον Δήμο Αίγινας, την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση
Πειραιά την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πόρου, το Βιοτεχνικό επιμελητήριο Πειραιά, το
Επαγγελματικό επιμελητήριο Πειραιά, το ΚΕΚ ΣΒΙΕ, την ΑΙΝΤΕΚ Α.Ε Σύμβουλοι Επιχειρήσεων,
το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ και την ΤΕΧΝΟΔΡΑΣΗ-ACTIONART, στο πλαίσιο
της δράσης: «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών
Αγορών  Εργασίας»  (  ΤΟΠΣΑ  )  του  Άξονα  Προτεραιότητας  08:  «Διευκόλυνση  της
Απασχόλησης  στις  3  Περιφέρειες  Σταδιακής  Εξόδου»  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό  Ταμείο  (ΕΚΤ),  με  περιοχή  παρέμβασης  τον  Δήμο  Πειραιά,  Περάματος-και
Κερατσινίου-Δραπετσώνας της περιφερειακής ενότητας Πειραιά καθώς και των Νήσων Αίγινας
και Πόρου της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

τους/τις  ενδιαφερόμενους/νες  που  πληρούν  τις  σχετικές  προϋποθέσεις  για  την
υποβολή  αιτήσεων  συμμετοχής  στην  εν  λόγω  Πράξη.  Απαραίτητη  προϋπόθεση
συμμετοχής  στην  πράξη  είναι  να  ανήκουν  οι  ενδιαφερόμενοι  σε  μία  από  τις
παρακάτω ομάδες:

• Άνεργοι/ Μακροχρόνια άνεργοι

• Νέοι Επιστήμονες

• Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ

Μέσα από την κατάρτιση που παρέχει το πρόγραμμα, στόχος είναι η καταπολέμηση
της ανεργίας και η προώθηση για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων,  νέων θέσεων
εργασίας και κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Οι  δυνητικά  ωφελούμενοι  θα  πρέπει  να  διαμένουν  σε  έναν  από  τους  Δήμους:
Πειραιά,  Περάματος,  Κερατσινίου-Δραπετσώνας  της  περιφερειακής  ενότητας  Πειραιά,  ή
στα Νησιά Αίγινας, Πόρου της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής και
να  έχουν  ελληνική  υπηκοότητα  ή  ιθαγένεια  κράτους-μέλους  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή να είναι ομογενείς.
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Α. Φορείς Υλοποίησης:

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» απαρτίζεται από δώδεκα (12) εταίρους με
συντονιστή εταίρο τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό:

•Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων

και μέλη της σύμπραξης τους φορείς:

•ΚΕΚ ΣΒΙΕ

•Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης ‘’ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ’’

•ΑΙΝΤΕΚ  Σύμβουλοι  επιχειρήσεων,  εφαρμογές  υψηλής  τεχνολογίας  εκπαίδευσης
Α.Ε.

•Δήμος Περάματος

•Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

•Δήμος Αίγινας

•Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πόρου

•Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά

•Τεχνοδράση-INTERNATIONAL ACTION ART

•Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

•Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
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Β. Στόχος και Αναμενόμενα Αποτελέσματα από την Υλοποίηση της 
Πράξης 

Ο κύριος στόχος της Πράξης, είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης
στην κατεύθυνση της  ενεργοποίησης και  κινητοποίησης των τοπικών φορέων με
στόχο  μέσα  από  κατάρτιση,  την  εξασφάλιση  της  δημιουργίας  70  θέσεων
απασχόλησης για  άνεργους, μακροχρόνια  άνεργους και νέους επιστήμονες, ώστε
στις περιοχές παρέμβασης που είναι οι δήμοι Πειραιά, Περάματος και Κερατσινίου-
Δραπετσώνας της περιφερειακής ενότητας Πειραιά καθώς και των Νήσων Αίγινας
και  Πόρου  της  περιφερειακής  ενότητας  Νήσων  της  περιφέρειας  Αττικής,  να
αναπτύξουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του κοινωνικού τομέα της οικονομίας
σε  βιώσιμα  πεδία  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  που  ανταποκρίνονται  στις
ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.

Οι  δράσεις  για  τις  οποίες  θα καταρτιστούν  οι  ωφελούμενοι  της  Πράξης είναι  οι
παρακάτω:

• Φροντιστές κατ’ οίκον

• Χειροποίητα παραδοσιακά προϊόντα

• Οδηγοί πολιτιστικού ενδιαφέροντος

• Κοπτική/Ραπτική

Τομείς ενδιαφέροντος: Θέσεις εργασίας στον τομέα κοινωνικής οικονομίας, σε νέες 
επιχειρήσεις, σε κοινωνικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις παραπάνω δράσεις.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης είναι:

•Η προετοιμασία και προώθηση των ωφελουμένων της Πράξης σε θέσεις 
απασχόλησης.

•Η προετοιμασία, η κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων 
της Πράξης προκειμένου να αναπτύξουν επιχειρηματική και συλλογική κοινωνική 
επιχειρηματική δραστηριότητα.
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Γ. Σύντομη περιγραφή δράσεων   των εμπλεκόμενων φορέων  

Γ.1. Δικτύωση

Η κατηγορία δικτύωση περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

• Σύσταση ομάδων εργασίας

• Οργάνωση εργαστηρίων (workshops)

• Ανάπτυξη forum επικοινωνίας

• Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων (social media)

• Συμμετοχή σε ημερίδες και εκδηλώσεις άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων

• Σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων

Γ.2. Δημοσιότητα 

Η κατηγορία δημοσιότητα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

• Δελτία τύπου, άρθρα, ανακοινώσεις

• Ενημέρωση των ανέργων για την ωφέλεια που αναμένεται να αποκομίσουν από
τη δράση. 

• Διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού 

• Τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επικοινωνία κι ενημέρωση 

•  Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για ενημέρωση, απάντηση ερωτημάτων
και την  εκδήλωση ενδιαφέροντος

•  Ενημέρωση των επιχειρήσεων για την ύπαρξη και λειτουργία των κοινωνικών
συνεταιρισμών

Γ.3. Επικοινωνία

Δράση 3.1 Ανάπτυξη μέσων και υλικών επικοινωνίας

• Ανάπτυξη λογοτύπου και γραφικών

• Ανάπτυξη ιστοσελίδας  – αναρτήσεις σε συναφείς ιστοσελίδες

• Ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας
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Δράση 3.2. Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

• Διοργάνωση ημερίδων

• Δελτία τύπου – άρθρα – ανακοινώσεις 

• Διαφημιστικές καταχωρήσεις 

Γ.4. Διακρατική δράση

• Κατάρτιση ανέργων 

•Εργαλείο  και  οδηγός  μεθοδολογίας  αναγνώρισης  άτυπων  προσόντων
επωφελουμένων 

Γ.5. Κατάρτιση – επιμόρφωση ωφελουμένων

Η κατάρτιση – επιμόρφωση ωφελουμένων περιλαμβάνει τις παρακάτω 
επιδοτούμενες δράσεις:

 

Δράση  5.1. Επιμόρφωση στις υπηρεσίες οδηγού πολιτισμικών χώρων 
  Η  εκπαιδευτική  ενέργεια  θα  είναι  διάρκειας  123 ωρών  και  θα  περιλαμβάνει  8
εκπαιδευτικές ενότητες. Από τις  123  ώρες κατάρτισης οι  100 θα αφορούν το θεωρητικό
μέρος και οι υπόλοιπες 23 πρακτική άσκηση. 

  Δράση 5.2.  Επιμόρφωση  πάνω στην παραγωγή χειροποίητων και  σπιτικών
προϊόντων
  Η  εκπαιδευτική  ενέργεια  θα  είναι  διάρκειας  148 ωρών  και  θα  περιλαμβάνει  14
εκπαιδευτικές ενότητες. Από τις 148 ώρες κατάρτισης οι 120 ώρες  το θεωρητικό μέρος και
οι υπόλοιπες  28 πρακτική άσκηση. 

 Δράση  5.3. Κατάρτιση στη μεταποίηση λευκών ειδών/ ενδυμάτων
  Η  εκπαιδευτική  ενέργεια  θα  είναι  διάρκειας  148 ωρών  και  θα  περιλαμβάνει  14
εκπαιδευτικές ενότητες. Από τις 148 ώρες κατάρτισης οι 120 ώρες  το θεωρητικό μέρος και
οι υπόλοιπες  28 πρακτική άσκηση. 

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»



   Δράση  5.4. Επιμόρφωση στις υπηρεσίες φροντιστή κατ’ οίκον  

  Το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι  διάρκειας  150 ωρών και θα περιλαμβάνει  12
εκπαιδευτικές ενότητες. Από τις 150 ώρες κατάρτισης οι  28 θα αφορούν τις οριζόντιες
δεξιότητες, 92 θα αφορούν το θεωρητικό μέρος και οι υπόλοιπες 30 πρακτική άσκηση.

Γ.6. Προώθηση στην επιχειρηματικότητα  

Δράση 6.1 Σύσταση επιχειρήσεων

•Συμβουλευτική  υποστήριξη  και  κατάρτιση  ατομικών  σχεδίων  δράσης  για
ανέργους που θέλουν να ανοίξουν δική τους επιχείρηση

•Οργάνωση workshops συμβουλευτικής

•Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan)

•Σύνταξη αιτήσεων για υπαγωγή σε χρηματοδοτικά/επενδυτικά προγράμματα

•Συμβουλευτική κατά τη σύσταση και τα πρώτα βήματα των νέων επιχειρήσεων

Δράση 6.2 Σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων

•Οργάνωση ενημερωτικών workshops

•Συλλογική και ατομική συμβουλευτική κατά τη σύσταση και τα πρώτα βήματα
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
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Δ. Διαδικασία Υπαγωγής στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των
απαραίτητων  δικαιολογητικών,  θα  ακολουθήσει  η  διαδικασία  επιλογής  των
δυνητικά ωφελούμενων, η οποία θα περιλαμβάνει:

1. Αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων των συμμετεχόντων: όλες οι αιτήσεις θα
εξεταστούν  προκειμένου  να  προσδιοριστούν  όσοι  από  τους  ωφελούμενους
πληρούν τις απαραίτητες προυποθέσεις και έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.  Οι  αιτήσεις  συμμετοχής  που  δεν  πληρούν  τις  βασικές
προυποθέσεις  που  θέτει  η  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  θα
απορρίπτονται.

2. Συνέντευξη: οι  δυνητικά  ωφελούμενοι  που  πληρούν  τις  βασικές
προυποθέσεις συμμετοχής που θέτει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή επιλογής.

3. Αξιολόγηση  ωφελουμένων:  η  επιτροπή  επιλογής,  θα  αξιολογήσει  τους
δυνητικά ωφελούμενους βάσει των καθορισμένων κριτηρίων επιλογής και θα
συντάξει σχετικούς πίνακες ωφελουμένων, επιλαχόντων και απορριπτέων.

4. Τελική επιλογή ωφελουμένων: μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, η
επιτροπή  θα  επικυρώσει  τους  τελικούς  πίνακες  αποτελεσμάτων  και  θα  τα
αναρτήσει  με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της κάθε αίτησης
στην ιστοσελίδα της αναπτυξιακής σύμπραξης.

Ε. Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προυποθέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

(α) Άνεργοι 
Να είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας
σε ισχύ.

(β) Νέοι Επιστήμονες 
1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από
την 02.01. 2011 και μετά. 
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2.  Δύνανται  να  ενταχθούν  στο  πρόγραμμα  και  όσοι  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. 

3.  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). 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. H ανωτέρα ρύθμιση δεν αφορά τους 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. 

4.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.  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.

5. 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,  η  αμοιβή  τους  κατά  τη  διάρκεια  της  πρακτικής  άσκησης  δεν
υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. 
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6. 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. 

7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 

8.  Να  έχουν  εκπληρώσει  ή  νόμιμα  απαλλαχθεί  από  τις  στρατιωτικές  τους
υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι). 

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές 
εταιρειών: 

- Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), 

-  Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 

-  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. 

(γ) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, 

1. Το 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 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία
τα όρια του εισοδήματος. 

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην Πράξη είναι: 

Ι. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες 

1. Συμπληρωμένη φόρμα της αίτησης συμμετοχής 
2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου ή οποιοδήποτε άλλο 
επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη χώρα. 
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο
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4. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013. (Στην περίπτωση που ο/η 
ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού 
εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από ΚΕΠ, ότι 
νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση) 

5. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

ΙΙ. Επιπλέον για τους ανέργους:

1.Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ 

ΙΙΙ. Επιπλέον για του Νέους Επιστήμονες 
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
2. Θεωρημένο αντίγραφο Έναρξης Επιτηδεύματος 
3. Θεωρημένο αντίγραφο Μεταβολής Έδρας (εάν απαιτείται) 
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε 
σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος 
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχετε ιδρύσει Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή/και Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία. 
6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). 
7. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άνδρες) 
8. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013. (Στην περίπτωση που ο/η 
ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος 
θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωσηαπό ΚΕΠ) 

Επιπλέον για τους Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ 

1. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ 
2. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013. (Στην περίπτωση που ο/η 
ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος 
θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από ΚΕΠ, ότι νομίμως δεν υποβάλλει 
φορολογική δήλωση) 

Τα προαιρετικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην Πράξη είναι: 
1. Τίτλοι σπουδών 
2. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας 
3. Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Υπολογιστών 
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ΣΤ. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής – Πληροφοριακού Υλικού

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν  να  αναζητήσουν  την  αναλυτική  πρόσκληση
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  το  παράρτημα,  το  έντυπο  της  αίτησης  συμμετοχής
καθώς  και  πρόσθετες  πληροφορίες  στην  έδρα  της  Αναπτυξιακής  Σύμπραξης  ΑΣ
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, 18454 Νίκαια, τηλ: 210 4967757, ή
ηλεκτρονικά από τις κάτωθι ιστοσελίδες:

• www.kas-prooptiki.gr  

• www.unescopireas.gr

• www.top-sa.gr

Ζ. Προθεσμία και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  βρουν  την  αναλυτική  πρόσκληση  συμμετοχής  και  την
αίτηση στο www.kas-prooptiki.gr , στο www.unescopireas.gr καθώς και στο www.  top  -  sa  .gr   .
Θα πρέπει  να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
είτε  αυτοπροσώπως Δευτέρα έως Παρασκευή και  ώρες από 10:00 μέχρι  14:00,  είτε  με
ταχυδρομική αποστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της ΑΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», στη
διεύθυνση:  Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1,  18454 Νίκαια,  από τις 24/2/14 μέχρι  την
10/3/14. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η. Πληροφορίες 

Υπεύθυνοι για πληροφορίες εκ μέρους του Συντονιστή φορέα: κυρία 
Ταμπακοπούλου Εύα και κυρία Παυλίδου Χρύσα, τηλ. επικ. 210 4967757 

email: prooptiki2013@yahoo.gr
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