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Η Πράξη «Συνεργασία» υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 
κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας (Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(Ε.Κ.Τ.). 
 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Συνεργασία» 
 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ 
 

ΕΩΣ 31/01/2013 ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των 
ωφελουμένων της πράξης «Συνεργασία» που υλοποιείται στην Περιφερειακή ενότητα 

Λάρισας 
 

Υπενθυμίζεται ότι:  
 
Η Πράξη αφορά σε  70 άνεργους. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
v να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο 

του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και  
v να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας (πρώην Νομαρχία Λάρισας) και 
v να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων 

(ΕΚΟ) 
· Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια 
· Άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα 
· Μετανάστες 

 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Συνεργασία» προσκαλεί τους ωφελουμένους που 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής 
στην Πράξη υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελουμένων 
 
Οι ωφελούμενοι της πράξης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:  

εργασια
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»



α) Να είναι άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή 
σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας 
β) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 
γ) Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων  

v Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια 
Ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Το σημερινό όριο 
φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.591€ ανά άτομο και σε 13.842€ για 
νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών   
v Άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα 
Νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών. 
v Μετανάστες 
Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες- μη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής 
μετανάστευσης”. Η έννοια  του οικονομικού μετανάστη, περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα 
που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. 
 

 
Πληροφορίες – Παραλαβή και υποβολή αιτήσεων  - Προθεσμία υποβολής 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη, να παραλαμβάνουν και να 
υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στην έδρα της Α.Σ. «Δίκτυο Συνεργασία», που 
στεγάζεται στα γραφεία του ΣΘΕΒ (Λεωφόρος Καραμανλή και Βιομηχανίας, 413 35, Λάρισα, 
2ος όροφος – τηλ. 2410 555272 – fax 2410 555509, e-mail: info@syn-ergasia.net, web site: 
http://syn-ergasia.net/) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής έως και την 
Πέμπτη 31/01/2013. 
 
 
Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Συνεργασία» 
 
Απόστολος Δοντάς 
Πρόεδρος Δ.Σ. 
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