
 
 

 
Με ηη ζςγσπημαηοδψηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  
ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣοπΑ «ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ 

ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΗΝ ΑΙΣΩΛΙΑ» ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΣΩΛΙΑ» ΣΟ 
ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ»,  ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3 «ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΣΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» 

 
 

Η εγκεκπιμένη Ππάξη «Δίκηςο Πποώθηζηρ ηηρ Απαζσόληζηρ ζηην Αιηυλία» ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο                                       
Εςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο και ηην Ελλάδα 

 
Ζ Αναπηςξιακή ωμππαξη «ΑΗΣΩΛΗΑ» με ζςμμεηέσονηερ θοπείρ ηοςρ: ΑΗΣΩΛΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. Ο.Σ.Α., ΣΔΗ ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΑ – ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΩΝ & ΔΡΔΤΝΑ, ΑΛΚΤΟΝΖ - ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ, 
ΓΟΝΔΩΝ Ή ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ ΚΑΗ ΦΗΛΩΝ ΑΤΣΩΝ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑΣΑΖ Α.Δ., 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ, ΤΛΛΟΓΟ ΞΔΝΟΓΟΥΩΝ ΚΑΗ ΔΝΟΗΚΗΑΕΟΜΔΝΩΝ ΓΩΜΑΣΗΩΝ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ, 
ΤΛΛΟΓΟ ΝΔΟΛΑΗΑ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ, ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΝΩΖ ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, 
ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ - ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ  "Ζ ΔΝΩΖ", ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ, ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΓΖΜΟΤ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ και ΚΔΚ  ΑΛΦΑ Δ.Π.Δ. 
 
 καλεί ηοςρ καηοίκοςρ ηυν Δήμυν Ναςπακηίαρ, Ι.Π. Μεζολογγίος και Θέπμος πος ανήκοςν ζηιρ κάηυθι ομάδερ ζηψσος: 
 
 Άνεπγοι, εγγεγπαμμένοι ζηα μηηπϊα ανεπγίαρ ηος ΟΑΔΓ 
 Νέοι επιζηήμονερ (ιαηποί, οδονηίαηποι, κηηνίαηποι, θαπμακοποιοί, δικηγψποι, μησανικοί, απψθοιηοι Πανεπιζηημιακϊν, 

Πολςηεσνικϊν σολϊν) ςπψ πποχποθέζειρ. Οι πποχποθέζειρ αναλωονηαι ζηο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηηρ παποωζαρ ππψζκληζηρ. 
 Αζθαλιζμένοι ζηον ΟΓΑ, με αηομικψ ειζψδημα απψ γευπγικέρ δπαζηηπιψηηηερ πος δεν ςπεπβαίνει ηιρ 3.000,00€ για ηο 

οικονομικψ έηορ 2011, ηο δε αηομικψ ππαγμαηικψ ή ανηικειμενικψ ειζψδημά ηοςρ απψ ηιρ λοιπέρ πηγέρ δεν ςπεπβαίνει ηο 
ποζψ ηυν 9.000,00€  

να ςποβάλλοςν αίηηζη ζςμμεηοσήρ για ηην ένηαξη ηοςρ ζηιρ δπάζειρ ηηρ Ππάξηρ ζηοςρ ηομείρ ηος ηοςπιζμού, 
μεηαποίηζηρ/ηςποποίηζηρ, κοινυνικήρ οικονομίαρ και διαδικηςακήρ οικονομίαρ. Κάθε ςποτήθιορ επιηπέπεηαι να 
ςποβάλλει αίηηζη ζςμμεηοσήρ ζε έυρ 2 εκ ηυν 4 πποαναθεπόμενυν ηομέυν. 
 
ηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ ςλοποιοωνηαι 18 δπάζειρ πος ενηάζζονηαι ζε 7 διαθοπεηικέρ καηηγοπίερ οι οποίερ πεπιλαμβάνοςν: 
μελέηερ, δικηωυζη, ενέπγειερ δημοζιψηηηαρ και εςαιζθηηοποίηζηρ, ζςνηονιζμψ και διασείπιζη ππάξηρ, καηάπηιζη/επιμψπθυζη, 
ζςμβοςλεςηική/ςποζηήπιξη/πποϊθηζη ηηρ απαζσψληζηρ και διακπαηική ζςνεπγαζία. Οι υθελοωμενοι θα ζςμμεηάζσοςν ζηιρ εξήρ 
δπάζειρ: 

1. Επαγγελμαηική καηάπηιζη ζηοςρ πποαναθεπόμενοςρ ηομείρ  
2. Επιμόπθυζη ζε εξειδικεςμένα θέμαηα σπήζηρ ελεύθεπος λογιζμικού 
3. ςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη 

Οι υθελοωμενοι θα ςποζηηπισθοων μέζυ ηηρ Ππάξηρ για ηην ένηαξη ηοςρ ζηην αγοπά επγαζίαρ, ηην απψκηηζη επγαζιακήρ 
εμπειπίαρ και ηην ανάπηςξη επισειπημαηικψηηηαρ.  Οι ςποτήθιοι ενδιαθεπψμενοι θα ππέπει να πληποων ηιρ ακψλοςθερ 
πποχποθέζειρ, οι οποίερ και θα αποδεικνωονηαι με ηα ανηίζηοισα δικαιολογηηικά, πποκειμένος να ενηασθοων ζηη διαδικαζία 
επιλογήρ και ένηαξηρ ζηην Ππάξη: 
 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

1 Δγγεγπαμμένοι ζηα Μηηπϊα Ανεπγίαρ ηος ΟΑΔΓ: Φυηοηςπία κάπηαρ ανεπγίαρ 

2 Αζθαλιζμένοι ζηον ΟΓΑ: Βεβαίυζη αζθαλιζηικοω θοπέα  

3 

Νέοι επιζηήμονερ (ιαηποί, οδονηίαηποι, κηηνίαηποι, θαπμακοποιοί, δικηγψποι, μησανικοί, απψθοιηοι Πανεπιζηημιακϊν, 
Πολςηεσνικϊν σολϊν): Σίηλορ ζποςδϊν, έναπξη επιηηδεωμαηορ, απολςηήπιο ζηπαηοω, απιθμψρ θοπολογικοω μηηπϊος 
(ςπψ πποχποθέζειρ) 

ΚΟΗΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

1 Φυηοηςπία δεληίος αζηςνομικήρ ηαςηψηηηαρ ή θυηοηςπία διαβαηηπίος 

2 Πιζηοποιηηικψ οικογενειακήρ καηάζηαζηρ 

3 Βιογπαθικψ ζημείυμα 

4 Φυηοηςπία πηςσίυν ζποςδϊν / ξένυν γλυζζϊν 

5 Βεβαιϊζειρ παπακολοωθηζηρ ππογπαμμάηυν καηάπηιζηρ 

6 
Δκκαθαπιζηικψ ζημείυμα ηηρ εθοπίαρ για ηο έηορ 2012 (ψπος βεβαιϊνονηαι ηα ειζοδήμαηα ηος 2011 ή ςπεωθςνη δήλυζη 
θευπημένη απψ ηην απμψδια ΓΟΤ (για ηη νψμιμη μη ςποβολή θοπολογικήρ δήλυζηρ) 

Διαδικαζία Επιλογήρ: Έπειηα απψ ηην ζςλλογή ηυν αιηήζευν θα ππαγμαηοποιηθεί έλεγσορ ηυν ζηοισείυν κάθε αίηηζηρ και 
καηψπιν οι ςποτήθιοι θα κληθοων ζε ζςνένηεςξη απψ εξειδικεςμένο πποζυπικψ. Ζ αξιολψγηζη ηηρ αίηηζηρ κάθε ςποτηθίος θα 
ππαγμαηοποιηθεί απψ ηπιμελή επιηποπή η οποία θα κάνει ηην ηελική καηάηαξη ηυν ενδιαθεπομένυν ζε επιηςσψνηερ και 
επιλασψνηερ.  
Διαδικαζία Τποβολήρ Αιηήζευν: Οι ενδιαθεπψμενοι μποποων να πληποθοποωνηαι για ηα δικαιολογηηικά και να ππομηθεωονηαι 
ηο Ένηςπο ηηρ Αίηηζηρ απψ ηα γπαθεία ηηρ: ΑΗΣΩΛΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. Ο.Σ.Α.  Δθνική Οδψ Ανηιππίος – Ναςπάκηος, 30020 
Πλαηανίηηρ Ανηιππίος, ηηλ.: 26340 38118, καθημεπινά απψ ηιρ 10:00-15:00, ψπος και θα ςποβάλλοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ και ζηον 
ιζηψηοπο www.aitoliki.gr.   
Ημεπομηνία Τποβολήρ Αιηήζευν: ΕΩ  17/01/2014 & ΩΡΑ 14:00 

 ΓΙΑ ΣΗΝ Α «ΑΙΣΩΛΙΑ»  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ 
ΠΑΣΟΤΥΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

 


