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ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ: 
 

«Εναλλακηικές μορθές απαζχόληζης, από ηις παραδοζιακές 

ηεχνολογίες ζηα νέα επαγγέλμαηα» 
 

Η Αναπηςξιακή ύμππαξη  

«Απαζσόληζη και ανάπηςξη ζηην Αιηωλοακαπνανία» 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

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. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Η Πξάμε «Δναλλακηικέρ μοπθέρ απαζσόληζηρ, από ηιρ παπαδοζιακέρ ηεσνολογίερ ζηα νέα 

επαγγέλμαηα» ζέηεη ζην επίθεληξν ηελ εμσζηξέθεηα ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο απαζρφιεζεο. Πεξηιακβάλεη δξάζεηο ελεκέξσζεο, θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο, δηθηχσζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ζηνρεχεη ζηελ πποεηοιμαζία ηων ανέπγων με ηα καηάλληλα 

εθόδια για ηην ένηαξή ηοςρ ζηην αγοπά επγαζίαρ.  

Η ζεκαηηθή θαηεχζπλζε ηεο Πξάμεο αλαθέξεηαη ζηιρ μεθόδοςρ ανάπηςξηρ εξωζηπέθειαρ, ηην 

είζοδο ζε νέερ αγοπέρ, ηην καινοηομία και ηιρ νέερ ηεσνολογίερ ζηη λειηοςπγία ηων ηοπικών 

επισειπήζεων. 

Η Πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7 «Τνπηθά Σρέδηα γηα ηελ Απαζρφιεζε 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ Τνπηθψλ Αγνξψλ Δξγαζίαο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: 

«Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7: «Γηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ». 
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2. ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Η Πξάμε πινπνηείηαη απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Σχκπξαμε (ΑΣ) «Απαζσόληζη και ανάπηςξη ζηην 

Αιηωλοακαπνανία», ε νπνία ζπζηάζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013 απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο: 

Κένηπο Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ EUROTEAM A.E. (σσντονιστής εταίρος) 
Ππάξη: 
«Δναλλακηικέρ 
μοπθέρ 
απαζσόληζηρ, 
από ηιρ 
παπαδοζιακέρ 
ηεσνολογίερ ζηα 
νέα 
επαγγέλμαηα» 

Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ  

Data Research & Consulting - Α.Δ. Μελεηών και ςμβούλων 

ύλλογορ Υοιποηπόθων Αιηωλοακαπνανίαρ 

Γήμορ Θέπμος  

Πανεπιζηήμιο Γςηικήρ Δλλάδαρ  

Equal Society  

 

 

3. ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΓΟΤ 

Οη δξάζεηο ηεο Πξάμεο ζηνρεχνπλ ζηην πποεηοιμαζία ηων ανέπγων, πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (βι. ελφηεηα 4), γηα είζοδο ή επανένηαξή ηοςρ ζηην αγοπά επγαζίαρ. 

Σην πιαίζην απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ: 

ΓΡΑΔΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ & 
ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

ΓΡΑΔΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΓΙΚΣΤΩΗ 
ΓΡΑΔΙ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ 

 Δπηδνηνχκελα 
πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο 88 σξψλ ζηα 
αθφινπζα ζεκαηηθά 
πεδία: 

Α) Τππνπνίεζε θαη 
πξνψζεζε γεσξγηθψλ 
θαη θηελνηξνθηθψλ 
πξντφλησλ. 

Β) Δμαγσγηθφ 
Μάξθεηηλγθ & 
Γηαδηθαζίεο εμαγσγψλ.  

 Δπηκνξθσηηθά 
ζεκηλάξηα ζηηο 
ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

Α) Κνηλσληθή νηθνλνκία 
θαη θνηλσληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Β) Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
θαη θαηλνηνκία. 

 

 Γεκηνπξγία portal σο θεληξηθνχ θφκβνπ 
πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

 Γεκηνπξγία ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγηθή 
δξαζηεξηφηεηα ησλ ηνπηθψλ 
επηρεηξήζεσλ. 

 Τνπηθά Σχκθσλα ζπλεξγαζίαο 
θνξέσλ/ππεξεζηψλ. 

 Γηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ θαη 
δηεμαγσγή ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

 Σπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο θαη εκεξίδεο 
πξνψζεζεο ηεο ηνπηθήο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Γηεμαγσγή επηζθέςεσλ κειέηεο ζε 
ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Γηνξγάλσζε Έθζεζεο ηνπηθψλ 
πξντφλησλ  

 

 

 

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

 Δθπφλεζε 
business plan γηα 
ηνπο 
σθεινχκελνπο 
πνπ ζα 
πξνρσξήζνπλ ζηε 
δεκηνπξγία ηεο 
δηθήο ηνπο 
επηρείξεζεο.  
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4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Σηηο παξαπάλσ δξάζεηο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο άλεξγνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξψα 

Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη απαζρνινχκελνπο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε ρακειά αηνκηθά 

εηζνδήκαηα. Η Πξάμε αθνξά ζε 80 σθεινχκελνπο. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ έρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη/εο πνπ πιεξνχλ αζξνηζηηθά 

ηηο θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο:  

 λα είλαη άλεξγνη (εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ). 

 ειηθηαθά λα είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ  

 λα έρεη γίλεη εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε θαη λα έρεη ζπληαρζεί Αηνκηθφ Σρέδην Γξάζεο,  

 λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη λα ζέινπλ λα κπνπλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο (θξίλεηαη απφ ην Αηνκηθφ Σρέδην Γξάζεο, ηε ζπλέληεπμε θαη ηα ηεζη 

πξνζσπηθφηεηαο),  

ή 

 λα είλαη Αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, κε αηνκηθφ εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηηο 3.000 € γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, ην δε αηνκηθφ πξαγκαηηθφ, ή αληηθεηκεληθφ 

εηζφδεκά ηνπο απφ ηηο ινηπέο πεγέο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 9.000,00€. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ αλά θαηεγνξία ηα φξηα ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 

Σηα θξηηήξηα επηινγήο ζα ιεθζεί ππφςε ε επηζπκία θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ππνςεθίσλ γηα έληαμε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Τα παξαπάλσ ζα αμηνινγεζνχλ βάζε πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δπηινγήο ηεο ΑΣ θαη ζπκπιήξσζεο ηεζη ελδηαθεξφλησλ. 

 

5. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΑΝΔΡΓΟΙ ΔΓΓΡΔΓΡΑΜΔΝΟΙ ΣΑ ΜΗΣΡΩΑ ΑΝΔΡΓΙΑ ΣΟΤ ΟΑΔΓ 

Τα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο γηα ηνπο σθεινχκελνπο είλαη : 

1. Σπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε αίηεζε ζπκκεηνρήο κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ 

(παξαιακβάλεηαη απφ ην γξαθείν ελεκέξσζεο). 

2. Φσηνηππία δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ ππνςεθίνπ. 

3. Κάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ.  

4. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ νηθείν δήκν ή ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 

ηνπ ππνςεθίνπ. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ηνλ νηθείν δήκν ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

Ν.1599/86 ηνπ ππνςεθίνπ. 

6. Αληίγξαθν ηνπ πιένλ πξφζθαηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο εθνξίαο (γηα ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2013, γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2012 έσο 31/12/2012, ή γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2012, γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2011 έσο 

31/12/2011). 

7. Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ. 

8. Αληίγξαθν ηπρφλ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

9. Αλαγλψξηζε ηίηινπ ζπνπδψλ απφ ην ΓΟΑΤΑΠ (γηα ηνπο πηπρηνχρνπο αιινδαπήο). 

10. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο μέλσλ γισζζψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ). 

11. Βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο (εθφζνλ ππάξρνπλ). 
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6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη ηνλ νδεγφ ελεκέξσζεο γηα ηηο δξάζεηο ηεο Πξάμεο, 

ηηο αλαιπηηθέο πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο απφ: 

 Τν Γξαθείν Δλεκέξσζεο | Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο | T: 2641074503 | Παπαζηξαηνπ 

θαη Σκχξλεο 1  | Αγξίλην | www.epimetol.gr. 

 Τνλ ζπληνληζηή εηαίξν ηεο Αλαπηπμηαθήο Σχκπξαμεο | EUROTEAM KEK | T: 2641025019 | 

Αλαπαχζεσο 14  | Αγξίλην | www.euroteamkek.gr. 

Τν Γπαθείο Δνημέπωζηρ (info-desk) εμππεξεηεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα πιεξνθνξίεο, αηηήζεηο 

θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο έληππα (νδεγφο, εξσηεκαηνιφγην, αλαθνηλψζεηο) 

καθημεπινά 10.00 – 13.30.  

 

7. ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο απηνπξνζψπσο, ή κέζσ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ (απαηηείηαη ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή σο πξνο ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο εμνπζηνδφηεζε) ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ ή ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή. Οι αιηήζειρ γίνονηαι δεκηέρ από ηο Γπαθείο Δνημέπωζηρ καθημεπινά από 

29/11/2013 έωρ 20/12/2013, ώπερ: 10:00-13:30. 

Πξνζνρή: Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δε 

ιακβάλεηαη ππφςε. Όζεο αηηήζεηο ππνβιεζνχλ ηαρπδξνκηθά, ζα ζεσξεζνχλ εκπξφζεζκεο κφλν αλ 

παξαιεθζνχλ θαη πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ σο άλσ εκέξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΝΗΜΔΡΩΗ – ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ 
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΔΣΑΙΡΟ – EUROTEAM KEK 

Παπαζηξάηνπ θαη Σκχξλεο 1 , 30100 Αγξίλην Αλαπαχζεσο 14, 30100, Αγξίλην 

Τ: 2641074503 Τ: 2641025019 

M: contact@epimetol.gr M: agrinio@euroteamkek.gr 

 


