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ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ-E ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ  

 ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΜΕ ΣΙΣΛΟ:  

«Εναλλακηικές μορθές απαζχόληζης, από ηις παραδοζιακές 

ηεχνολογίες ζηα νέα επαγγέλμαηα» 

 
Αγαπητέ-ή Τποψήφιε-α, 
 

Η παξνύζα αίηεζε αξρηθά, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θιεζείο λα πξνζθνκίζεηο ζε επόκελν 

ζηάδην, ηα ηεζη δεμηνηήησλ πνπ ζα θιεζείο λα απαληήζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, απνηεινύλ ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ζνπ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ζην ζρέδην δξάζεο. 

Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηο ηελ αίηεζε κε πξνζνρή θαη εηιηθξίλεηα. Αξρηθά, 

απαηηείηαη λα θαηαζέζεηο ΜΟΝΟ ηελ αίηεζε (ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα γίλεη ζε επόκελν ζηάδην). 

Είλαη ζεκαληηθό λα κελ αθήζεηο θελά πεδία ζε όηη ζε αθνξά, γηαηί όιεο νη απαληήζεηο κνξηνδνηνύληαη θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, ε κε νινθιεξσκέλε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο κπνξεί λα ζνπ αθαηξέζεη πόληνπο. 

Επηζεκαίλνπκε, όηη είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, e-mail θιπ.) 

αθνύ είλαη απηά, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα γίλεη ε ελεκέξσζή ζνπ, γηα ηα επόκελα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο. 

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ αηηήζεσλ, νη ππνςήθηνη-εο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ζην έξγν, ζα 

θιεζνύλ από ηελ Α «ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ», γηα λα ππνβάινπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ ηα αλαγξαθόκελα ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη π.ρ. 

απνδεηθηηθό ηίηινπ ζπνπδώλ, ρξόλνο αλεξγίαο βάζεη θάξηαο ΟΑΕΔ, εθθαζαξηζηηθό εθνξίαο, θιπ. Οη 

ππνςήθηνη-εο πνπ ζα πεξάζνπλ επηηπρώο από ηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθώλ, ζα θιεζνύλ από ηελ Α γηα λα 

πξνζέιζνπλ ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ώξα, κε ζθνπό ηε ζπκπιήξσζε ησλ ηεζη θαη ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπλέληεπμεο επηινγήο. 

Η Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε (Α) «ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ», κέζσ ησλ 

Γξαθείσλ Ελεκέξσζεο, βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζνπ γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

Επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία. 


