ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Η Αναπηςξιακή ύμππαξη
«Απαζσόληζη και ανάπηςξη ζηην Αιηωλοακαπνανία»
ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ηοςρ/ηιρ ενδιαθεπόμενοςρ/ερ πος πληπούν ηιρ ζσεηικέρ πποϋποθέζειρ (βλ. ενόηηηα 4)
για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηιρ δπάζειρ ενημέπωζηρ, καηάπηιζηρ,
επιμόπθωζηρ και ζςμβοςλεςηικήρ ςποζηήπιξηρ.
1.

ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Η Ππάξη «Δναλλακηικέρ μοπθέρ απαζσόληζηρ, από ηιρ παπαδοζιακέρ ηεσνολογίερ ζηα νέα επαγγέλμαηα»
θέηει ζηο επίκενηπο ηην εξυζηπέθεια ηυν ηοπικών επισειπήζευν και ηην ενίζσςζη ηηρ απαζσόληζηρ. Πεπιλαμβάνει δπάζειρ
ενημέπυζηρ, καηάπηιζηρ, επιμόπθυζηρ, δικηύυζηρ και ζςμβοςλεςηικήρ ςποζηήπιξηρ και ζηοσεύει ζηην πποεηοιμαζία
ηων ανέπγων με ηα καηάλληλα εθόδια για ηην ένηαξή ηοςρ ζηην αγοπά επγαζίαρ.
Η θεμαηική καηεύθςνζη ηηρ Ππάξηρ αναθέπεηαι ζηιρ μεθόδοςρ ανάπηςξηρ εξωζηπέθειαρ, ηην είζοδο ζε νέερ
αγοπέρ, ηην καινοηομία και ηιρ νέερ ηεσνολογίερ ζηη λειηοςπγία ηων ηοπικών επισειπήζεων.
Η Ππάξη ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηηρ Δπάζηρ 7 «Τοπικά Σσέδια για ηην Απαζσόληζη πποζαπμοζμένυν ζηιρ ανάγκερ ηυν
Τοπικών Αγοπών Επγαζίαρ» ηηρ Καηηγοπίαρ Παπέμβαζηρ 1: «Ενεπγηηικέρ πολιηικέρ απαζσόληζηρ» ηος Θεμαηικού Άξονα
Πποηεπαιόηηηαρ 3: «Διεςκόλςνζη ηηρ ππόζβαζηρ ζηην Απαζσόληζη» ηος Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη
Ανθπώπινος Δςναμικού».

2.

ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Η Ππάξη ςλοποιείηαι από ηην Αναπηςξιακή Σύμππαξη (ΑΣ) «Απαζσόληζη και ανάπηςξη ζηην Αιηωλοακαπνανία», η
οποία ζςζηάθηκε ηον Ιανοςάπιο ηος 2013 από ηοςρ παπακάηυ θοπείρ:
Κένηπο Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ EUROTEAM A.E. (ζςνηονιζηήρ εηαίπορ)
Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ
Data Research & Consulting - Α.Δ. Μελεηών και ςμβούλων
ύλλογορ Υοιποηπόθων Αιηωλοακαπνανίαρ
Γήμορ Θέπμος
Πανεπιζηήμιο Γςηικήρ Δλλάδαρ
Equal Society

3.

Ππάξη
«Δναλλακηικέρ
μοπθέρ
απαζσόληζηρ,
από ηιρ
παπαδοζιακέρ
ηεσνολογίερ ζηα
νέα
επαγγέλμαηα»

ΓΡΑΔΙ

Για ηοςρ ανέπγοςρ πος θα επιλεγούν να παπακολοςθήζοςν ηο ππόγπαμμα θα ππαγμαηοποιηθούν δπάζειρ: Καηάπηιζηρ,
επιμόπθωζηρ, δικηύωζηρ, ζςμβοςλεςηικήρ, κ.α.

4.

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Σηιρ παπαπάνυ δπάζειρ έσοςν δικαίυμα ζςμμεηοσήρ άνεπγοςρ εγγεγπαμμένοςρ ζηα Μηηπώα Ανεπγίαρ ηος ΟΑΕΔ, καθώρ
και απαζσολούμενοςρ ζηον ππυηογενή ηομέα με σαμηλά αηομικά ειζοδήμαηα. Η Ππάξη αθοπά ζε 80 υθελούμενοςρ.
Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηιρ δπάζειρ ηος Έπγος έσοςν οι ενδιαθεπόμενοι/ερ πος πληπούν αθποιζηικά ηιρ καηυηέπυ
πποϋποθέζειρ:



να είναι άνεπγοι (εγγεγπαμμένοι ζηα μηηπώα ηος ΟΑΕΔ).

Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Ελλάδαρ και ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ







ηλικιακά να είναι άνυ ηυν 18 εηών
να έσει γίνει εξαηομικεςμένη παπέμβαζη και να έσει ζςνηασθεί Αηομικό Σσέδιο Δπάζηρ,
να έσοςν αποδεδειγμένα ενδιαθέπον για ηο ανηικείμενο ηος έπγος και να θέλοςν να μποςν ζηην αγοπά επγαζίαρ
(κπίνεηαι από ηο Αηομικό Σσέδιο Δπάζηρ, ηη ζςνένηεςξη και ηα ηεζη πποζυπικόηηηαρ),
ή
να είναι Αζθαλιζμένοι ζηον ΟΓΑ, με αηομικό ειζόδημα από γευπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ πος δεν ςπεπβαίνει ηιρ 3.000 €
για ηο οικονομικό έηορ 2011, ηο δε αηομικό ππαγμαηικό, ή ανηικειμενικό ειζόδημά ηοςρ από ηιρ λοιπέρ πηγέρ δεν
ςπεπβαίνει ηο ποζό ηυν 9.000,00€. Επιζημαίνεηαι όηι δεν ππέπει να ςπεπβαίνοςν ανά καηηγοπία ηα όπια ηος
ειζοδήμαηορ.

Σηα κπιηήπια επιλογήρ θα ληθθεί ςπότη η επιθςμία και ηο ενδιαθέπον ηυν ςποτηθίυν για ένηαξη ζηην αγοπά επγαζίαρ.
Τα παπαπάνυ θα αξιολογηθούν βάζη πποζυπικήρ ζςνένηεςξηρ από ηην Επιηποπή Επιλογήρ ηηρ ΑΣ και ζςμπλήπυζηρ ηεζη
ενδιαθεπόνηυν.

5.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να ππομηθεύονηαι ηον οδηγό ενημέπυζηρ για ηιρ δπάζειρ ηηρ Ππάξηρ, ηιρ αναλςηικέρ
πποϋποθέζειρ καθώρ και ηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ από:
Το Γπαθείο Ενημέπυζηρ | Επιμεληηήπιο Αιηυλοακαπνανίαρ | T: 2641074503 | Παπαζηπάηος και Σμύπνηρ 1 |
Αγπίνιο | www.epimetol.gr.
Τον ζςνηονιζηή εηαίπο ηηρ Αναπηςξιακήρ Σύμππαξηρ | EUROTEAM KEK | T: 2641025019 | Αναπαύζευρ 14 |
Αγπίνιο | www.euroteamkek.gr.
Το Γπαθείο Δνημέπωζηρ (info-desk) εξςπηπεηεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ για πληποθοπίερ, αιηήζειρ και ηα ζσεηικά με
ηην εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ ένηςπα (οδηγόρ, επυηημαηολόγιο, ανακοινώζειρ) καθημεπινά 10.00 – 13.30.

6.

ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ

Οι ενδιαθεπόμενοι/ερ μποπούν να ςποβάλλοςν αίηηζη ζςμμεηοσήρ αςηοπποζώπυρ, ή μέζυ εξοςζιοδοηημένος πποζώπος
(απαιηείηαι θευπημένη από δημόζια απσή υρ ππορ ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ εξοςζιοδόηηζη) ή με ςπηπεζία
ηασςμεηαθοπών ή ηασςδπομικώρ με ζςζηημένη επιζηολή. Οι αιηήζειρ γίνονηαι δεκηέρ από ηο Γπαθείο Δνημέπωζηρ
καθημεπινά από 29/11/2013 έωρ 20/12/2013, ώπερ: 10:00-13:30.
Πποζοσή: Σε πεπίπηυζη ηασςδπομικήρ αποζηολήρ, η ημεπομηνία ζθπαγίδαρ ηος ηασςδπομείος δε λαμβάνεηαι ςπότη.
Όζερ αιηήζειρ ςποβληθούν ηασςδπομικά, θα θευπηθούν εμππόθεζμερ μόνο αν παπαληθθούν και ππυηοκολληθούν μέσπι
ηην υρ άνυ ημέπα λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηοςρ.
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»
ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΝΗΜΔΡΩΗ – ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΔΣΑΙΡΟ – EUROTEAM KEK

Παπαζηπάηος και Σμύπνηρ 1 , 30100 Αγπίνιο

Αναπαύζευρ 14, 30100, Αγπίνιο

Τ: 2641074503

Τ: 2641025019

M: contact@epimetol.gr

M: agrinio@euroteamkek.gr
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