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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.  - ΑΝΚΟ

 Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ Εργασία» 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία» 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

«Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα 

Κοζάνης» 

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 «Ανάπτυξη του 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες νέους/ες επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, 
φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και 
Πολυτεχνικών Σχολών), για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. 
 

1. Στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης 
 
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 70 νέων 
επιστημόνων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης                         .  
Ειδικότερα, στόχος είναι οι ωφελούμενοι, εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης-
Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, να προωθηθούν στην απασχόληση είτε 
μέσω της ίδρυσης/επέκτασης της δικής τους επιχείρησης, είτε μέσω της πρόσληψης τους σε 
επιχείρηση, είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα προγράμματα. 
 
2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης 

 

Η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός 
πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και 
οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν : 

 Παροχή επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής στήριξης ωφελουμένων 
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 Κατάρτιση – Επιμόρφωση ωφελούμενων στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα: 
1. Κατάρτιση μηχανικών σε θέματα πράσινων κατασκευών φιλικών προς το 

περιβάλλον με χρήση Α.Π.Ε. στο Δήμο Κοζάνης 
2. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – ιατρών, οδοντιάτρων – στην οργάνωση και 

διοίκηση ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Εορδαίας 
3. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – κτηνιάτρων, φαρμακοποιών – στην 

οργάνωση και διοίκηση ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Εορδαίας 
4. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – δικηγόρων – στην οργάνωση και διοίκηση 

ατομικής επιχείρησης στο Δήμο Κοζάνης 
5. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – μηχανικών – στη διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο Δήμο Κοζάνης 
6. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – μηχανικών – στη διοίκηση έργων στο Δήμο 

Κοζάνης 
7. Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, 

κτηνιάτρων – στην οργάνωση και διοίκηση ατομικής επιχείρησης στο Δήμο 
Κοζάνης 

 
 Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση επιχειρήσεων  
 Υποστήριξη των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια 

λειτουργίας τους 
 Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα 

προσλάβουν ωφελούμενους 
 Διακρατική Δικτύωση στην κοινωνική οικονομία 
 Διακρατικές επισκέψεις ωφελουμένων για απόκτηση τεχνογνωσίας 
 Επισκέψεις ωφελουμένων σε επιχειρήσεις εσωτερικού για απόκτηση 

τεχνογνωσίας 

 
 
3. Φορείς Υλοποίησης - Εταίροι: 
 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ-Εργασία» απαρτίζεται από επτά (7) τοπικούς φορείς, με Συντονιστή  
Εταίρο την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.  Συγκεκριμένα στην Α.Σ. συμμετέχουν 
οι ακόλουθοι φορείς: 

1. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ 
2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  (Π.Τ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας 
3. Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Μακεδονίας 
4. Επιμελητήριο Κοζάνης 
5. Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας  (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας 
6. Κ.Ε.Κ. ΙΝΕΚΑ 
7. Κ.Ε.Κ. ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ 

4. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
α)  Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 

02.01. 2011 και μετά. 
 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 
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έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η 
πρώτη μεταβολή. 

 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. 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και  
 Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

(οι άνδρες υποψήφιοι). 
 

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης 
 

 

5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής  
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
3. Φωτοτυπία άδειας παραμονής σε ισχύ (για τους υπηκόους τρίτων χωρών) 
4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού ή Πιστοποιητικό Τύπου Α 
5. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής 
6. Αντίγραφα πτυχίων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) 
7. Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών 
8. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ 
9. Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (βεβαιώσεις εργοδότη, συμβάσεις) 
10. Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων-προγραμμάτων κατάρτισης 
11. Βεβαίωση έναρξης εργασιών 
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12. Βεβαίωση μεταβολής έδρας 
13. Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους έναρξης δραστηριότητας 
14. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  
15. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε 

επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από τη  Δ.Ο.Υ. 
16. Υπεύθυνη Δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως 

Ιατρός ανευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε 
τους 12 μήνες, με θεώρηση από τη Δ.Ο.Υ. 

 

 

6. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης* και να υποβάλλουν 
την αίτηση στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 
1-3, κα Καραγκιόζη Ιωάννα,  τηλ. 2461-0-24022.  

 
(*) Υπόδειγμα της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ, www.anko.gr 
 
7. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις στα γραφεία της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης «Προ-Εργασία», Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, κα Κουγιώνη Λόη, τηλ 
2461-0-24022,  και να υποβάλλουν την αίτηση έως τις  19/07/2013, καθημερινά από τις 8:00 
έως τις 15:30. 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ 
 
 
 
 
 

Κυριάκος Μιχαηλίδης 

http://www.anko.gr/

