
 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: 

ΤΟΠΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 
ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο: «Πρόσβαση στον Τουρισµό – Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες µε αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας 
Αττικής», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές 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 ∆υναµικού 2007-2013»,  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
τους/τις ενδιαφερόµενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις 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 100 ανέργων ατόµων 
µε αναπηρία, που διαµένουν στην Περιφέρεια Αττικής, τόσο µέσω της τοποθέτησής τους σε 
επιχειρήσεις της περιοχής όσο και µέσω της ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (ατοµικής 
και κοινωνικής), αξιοποιώντας σε µεγάλο βαθµό τα χαρακτηριστικά του τριτογενούς τοµέα 
(τουρισµός). Ειδικότερα η υλοποίηση της Πράξης αναµένεται να οδηγήσει σε:  
 Απασχόληση 20 ωφελούµενων µέσω της σύστασης νέων ατοµικών ή άλλων επιχειρήσεων 
(λ.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) και υποστήριξή τους στα πρώτα τους επιχειρηµατικά βήµατα 
 Απασχόληση 50 ωφελούµενων µέσω της σύστασης 9 κοινωνικών συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων στα εξής αντικείµενα δραστηριότητας:  
 Ενηµέρωση – προσέλκυση τουριστών µε αναπηρία (3 επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν 
15 ωφελούµενους) 
 Υποδοχή τουριστών από το εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας (3 επιχειρήσεις που θα 
απορροφήσουν 17 ωφελούµενους) 
 Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των αναγκών των τουριστών µε 
αναπηρία (3 επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν 18 ωφελούµενους)  

 Τοποθέτηση 30 ωφελούµενων σε υφιστάµενες επιχειρήσεις της περιοχής που δραστηριοποιούνται 
στον τουριστικό κλάδο (είτε ως µισθωτοί εργαζόµενοι είτε µέσω προγραµµάτων απόκτησης εργασιακής 
εµπειρίας τύπου stage)  

 
2. Οφέλη από τη συµµετοχή και αντικείµενο της Πράξης: 
Η προώθηση των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων της Πράξης θα πραγµατοποιηθεί µέσω ενός πλέγµατος 
επιµέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούµενους και οι οποίες µεταξύ άλλων 
περιλαµβάνουν:  
 ∆ικτύωση των ωφελούµενων µε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου της περιοχής 
 Κατάρτιση ωφελούµενων στα εξής αντικείµενα:  

Τίτλος Προγράµµατος Κατάρτισης  
∆ιάρκεια  
σε ώρες 

Εκπαιδευτικό 
Επίδοµα ανά ώρα 

1. Επαγγελµατική Κατάρτιση 100 Ανέργων ΑµεΑ σε Θέµατα Οργάνωσης και 
Λειτουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και Τουριστικού Γραφείου  

68 €6,00 

2. Κατάρτιση 100 Ανέργων ΑµεΑ σε Βασικές ∆εξιότητες Χρήσης ΤΠΕ µε 
Πιστοποίηση 

35 €6,00 

3. Ασύγχρονη (asynchronous, off-line) Εκπαίδευση 100 Ανέργων ΑµεΑ σε 
θέµατα Αγγλικής Τουριστικής Ορολογίας  

  

 Συµβουλευτική υποστήριξη των ωφελούµενων (αρχική συµβουλευτική, συµβουλευτική µε στόχο 
την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την επαγγελµατική ένταξη των ωφελούµενων, συµβουλευτική 
υποστήριξη µε στόχο την επαγγελµατική ένταξη και την απασχόληση των ωφελούµενων) 



 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: 

ΤΟΠΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 
ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

 

 Θεµατικά εργαστήρια –workshops- για τους ωφελούµενους και για τους επιχειρηµατίες που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού  
 Επισκέψεις των ωφελούµενων σε τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία  
 Εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και συµβουλευτική 
υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους 
 Συµβουλευτική υποστήριξη των υφιστάµενων επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούµενους  

 
3. Εταίροι: 
Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύµπραξης είναι οι: 
1. Εταιρεία Συµβούλων Επιχειρήσεων και Κατάρτισης - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Π.Ε. (Συντονιστής Εταίρος)  
2. Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία -Ε.Σ.ΑµεΑ 
3. Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ 
4. Κ.Ε.Κ. Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης – Ι.Μ.Ε. & Ε.  
5. Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού – Κ.Μ.Ο.Π. 
6. Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Γονέων και Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία – Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑµεΑ 
Οι εταίροι που συµµετέχουν στο συγκεκριµένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες µε τη φύση 
των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυµπληρώνονται µέσω της δικτύωσης και της 
άµεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την 
επίτευξη των στόχων και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων του.  
 
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής: 
∆ικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόµενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις:  
(α) είναι άτοµα µε αναπηρία άνω του 50% και των οποίων η απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ΙΚΑ 
(εφόσον είναι σε ισχύ) είτε του ΚΕΠΑ, µε την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, δεν 
αναφέρει «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία»  
(β) είναι άνεργοι/ες που είναι εγγεγραµµένοι/ες στα µητρώα ανέργων (Ε.Κ.Ο.) του ΟΑΕ∆, ανεξάρτητα αν 
λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι και  
(γ) είναι µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής παρέµβασης, δηλαδή της Περιφέρειας Αττικής 
 
5. Αιτήσεις και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 
Υποχρεωτικά:  
1. Συµπληρωµένη αίτηση συµµετοχής  
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία 
3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση  
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση  
6. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας εγγραφής στις καταστάσεις ανέργων (Ε.Κ.Ο.) του ΟΑΕ∆ (τελευταία 

κάρτα σε ισχύ στην οποία φαίνεται η ηµεροµηνία εγγραφής του ανέργου)  
7. Αντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης αναπηρίας  
8. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας   
Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):  
9. Φωτοτυπία απολυτηρίου βαθµίδας εκπαίδευσης στην οποία εντάσσεται ο/η υποψήφιος/α / πτυχίου 

σπουδών / πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών / πιστοποιητικού γνώσης διερµηνείας νοηµατικής 
γλώσσας 

10. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης (αντίγραφα) 
11. Αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελµατικής εµπειρίας σε συνάφεια µε το αντικείµενο της Πράξης  
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6. Παραλαβή Αιτήσεων Συµµετοχής:  
Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά µε την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηµατολόγιο, ανακοινώσεις): 
(α) στα γραφεία της Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ, διεύθυνση: Ερατύρας 3, Τ.Κ. 10439, Αθήνα - Σταθµός Λαρίσης 
(πλησίον µετρό), τηλέφωνο: 210 82 59 664 
(β) στα γραφεία των εξής εταίρων της Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ:  
 Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία – Ε.Σ.ΑµεΑ, διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 
16341, Ηλιούπολη, τηλέφωνο: 210 99 49 837 
 Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ, διεύθυνση: Ιωσήφ των 
Ρογών 11, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, τηλέφωνο: 210 92 34 143 
 Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού – Κ.Μ.Ο.Π., διεύθυνση: Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 
18533, Πειραιάς, τηλέφωνο: 210 36 37 547 

(γ) στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ: www.esaea.gr,  
www.kmop.gr, www.imee.gr, www.hatta.gr , www.posgamea.gr  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες 
µπορούν να καλούν στα ανωτέρω τηλέφωνα 

 

7. Προθεσµίες και ∆ιαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συµµετοχής:  
Όσοι/ες επιθυµούν να υποβάλλουν την αίτηση συµµετοχής στις δράσεις που περιλαµβάνει η Πράξη 
µπορούν, αυτοπροσώπως ή µέσω άλλου εξουσιοδοτηµένου προσώπου –εφόσον η εξουσιοδότηση 
έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δηµόσια αρχή- να προσέρχονται από 
02/10/2012 έως 15/10/2012, ώρες: 10:00-15:00, µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και να 
καταθέτουν αίτηση στις ακόλουθες διευθύνσεις:  
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ, διεύθυνση: Ερατύρας 3, Τ.Κ. 10439, Αθήνα - Σταθµός Λαρίσης (πλησίον µετρό) 
 Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία – Ε.Σ.ΑµεΑ, διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 
16341, Ηλιούπολη 
 Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ, διεύθυνση: Ιωσήφ των 
Ρογών 11, Τ.Κ. 11743, Αθήνα 
 Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού – Κ.Μ.Ο.Π., διεύθυνση: Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 
18533, Πειραιάς 

 
Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και 
ταχυδροµικώς στις παραπάνω διευθύνσεις, µε συστηµένη επιστολή. 
Προσοχή - Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου δε λαµβάνεται 
υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδροµικά, θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες µόνο αν 
παραληφθούν και πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους.  
 


