
 

 

 

 

 

 

Αναπτυξιακή Σφμπραξη  

«Απαςχόληςη και ανάπτυξη ςτην Αιτωλοακαρνανία» 

 

«Εναλλακτικζσ μορφζσ απαςχόληςησ, από τισ παραδοςιακζσ τεχνολογίεσ ςτα νζα 

επαγγζλματα» 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν όςοι είναι άνεργοι εγγεγραμμζνοι ςτα Μητρώα 

Ανεργίασ του ΟΑΕΔ, καθώσ και απαςχολοφμενοι ςτον πρωτογενή τομζα με χαμηλά 

ατομικά ειςοδήματα. Η Πράξη αφορά 80 ωφελοφμενουσ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτισ δράςεισ του Ζργου ζχουν οι ενδιαφερόμενοι/εσ που 

πληροφν αθροιςτικά τισ κατωτζρω προχποθζςεισ:  

 να είναι άνεργοι (εγγεγραμμζνοι ςτα μητρώα του ΟΑΕΔ). 

 ηλικιακά να είναι άνω των 18 ετών  

 να ζχει γίνει εξατομικευμζνη παρζμβαςη και να ζχει ςυνταχθεί Ατομικό Σχζδιο 

Δράςησ,  

 να ζχουν αποδεδειγμζνα ενδιαφζρον για το αντικείμενο του ζργου και να 

θζλουν να μπουν ςτην αγορά εργαςίασ (κρίνεται από το Ατομικό Σχζδιο Δράςησ, 

τη ςυνζντευξη και τα τεςτ προςωπικότητασ),  

ή 

 να είναι Αςφαλιςμζνοι ςτον ΟΓΑ, με ατομικό ειςόδημα από γεωργικζσ 

δραςτηριότητεσ που δεν υπερβαίνει τισ 3.000 € για το οικονομικό ζτοσ 2011, το 

δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό ειςόδημά τουσ από τισ λοιπζσ πηγζσ δεν 

υπερβαίνει το ποςό των 9.000,00€. Επιςημαίνεται ότι δεν πρζπει να 

υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του ειςοδήματοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

Το κάθε Σχζδιο περιλαμβάνει μια ςειρά ςτοχευμζνων ενεργειών : 

ΓΡΑΔΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 Δπηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 88 σξώλ ζηα αθόινπζα 
ζεκαηηθά πεδία: 

Α) Τππνπνίεζε θαη πξνώζεζε γεσξγηθώλ θαη θηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ. 

Β) Δμαγσγηθό Μάξθεηηλγθ & Γηαδηθαζίεο εμαγσγώλ.  

 Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

Α) Κνηλσληθή νηθνλνκία θαη θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα. 

Β) Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη θαηλνηνκία. 

 

ΓΡΑΔΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΓΙΚΣΤΩΗ 

 Γεκηνπξγία portal σο θεληξηθνύ θόκβνπ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

 Γεκηνπξγία ηξάπεδαο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ 
ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ. 

 Τνπηθά Σύκθσλα ζπλεξγαζίαο θνξέσλ/ππεξεζηώλ. 

 Γηνξγάλσζε ζεκαηηθώλ εθδειώζεσλ θαη δηεμαγσγή ζεκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ. 

 Σπκκεηνρή ζε εθδειώζεηο θαη εκεξίδεο πξνώζεζεο ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 Γηεμαγσγή επηζθέςεσλ κειέηεο ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Γηνξγάλσζε Έθζεζεο ηνπηθώλ πξντόλησλ  

ΓΡΑΔΙ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 

 Δμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε γηα ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, 
αλάπηπμεο εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο, θ.α.  

 Δθπόλεζε business plan γηα ηνπο σθεινύκελνπο πνπ ζα πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία 
ηεο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 


