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1. Σύνοψη πρόσκλησης 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (ΕΠΙΜ.ΑΙΤΩΛ.) ως εγκεκριμένος δικαιούχος, 

υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Αιτωλική Φιλοξενία - Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς 

Πόλεως Μεσολογγίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην 

ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας», με Κωδικό ΟΠΣ 5041944, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα». 

  

Βασική στόχευση της πράξης είναι η υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ολοκλήρωσης 

θεματικών τουριστικών διαδρομών. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου θα 

αναπτυχθούν ψηφιακές υπηρεσίες διαμόρφωσης θεματικών τουριστικών 

διαδρομών στην περιοχή του Μεσολογγίου, οι οποίες θα διασυνδέουν τον επισκέπτη 

με το φυσικό περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα αγροδιατροφής, την 

επιχειρηματικότητα των τοπικών προϊόντων και την άυλη ιστορική και πολιτισμική 

κληρονομιά της περιοχής.  

 

Στόχος είναι η ανάδειξη της περιοχής και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 

βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών. Για το σκοπό αυτό θα διαμορφωθούν 

κατάλληλες ψηφιακές υπηρεσίες, που θα δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες στόχους 

(επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, τουριστικοί πράκτορες) να δημιουργούν και να 

διαχειρίζονται ψηφιακό περιεχόμενο και να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από 

διάφορα τεχνολογικά μέσα όπως Η/Υ, φορητές συσκευές (tablets, PDAs, κλπ.) και 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα. 

 

Στην τελική φάση της Πράξης και για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της, θα 

διοργανωθούν σεμινάρια εκπαίδευσης χρήσης & διαχείρισης της εφαρμογής 

«Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» σε 

διαφορετικές ομάδες στόχου. 
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2. Συνοπτική Περιγραφή της Πράξης – Όραμα. 
 

Το έργο «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα» είναι ένα νέο τουριστικό 

ψηφιακό εργαλείο ολιστικής προσέγγισης που υλοποιεί συνδυαστικά και 

υποστηρίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών σε τοπικό 

επίπεδο που στοχεύουν στην προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

του καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, τη βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης, την προώθηση της απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος 

σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.   

 

Η υλοποίηση του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του 

Τουρίστα» αφορά στην  ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-

Αιτωλικού, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους υγροβιότοπους της 

Μεσογείου. Η πανέμορφη αυτή περιοχή, έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο, έχει 

ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας της σύμβασης Ramsar, περιλαμβάνεται στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 και έχει χαρακτηριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας 

και Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Ως εκ τούτου, συνιστά ένα φυσικό τοπίο με ιδιαίτερη 

περιβαλλοντική σημασία, μέσα στο οποίο η φύση και η παραγωγική δραστηριότητα 

συνυπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια.  

Παράλληλα αποτελεί ένα τόπο με τεράστια πολυμορφική, πολιτιστική και 

περιβαλλοντικού κάλλους, κληρονομιά καθώς επίσης και τουριστικό πόρο της 

ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος δύναται να 

αξιοποιηθεί και να συμβάλει ουσιαστικά στο όραμα της Περιφερειακής και 

Τοπικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.  
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Σελίδα 5 από 13 

 

 

   

 

O Δρόμος του Άγ. Νικολάου  Αιτωλική φύση  

 

 

Βασικό σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση μιας συναντίληψης στη διαμόρφωση 

ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με στόχο την ολοκληρωμένη και ήπια τουριστική 

ανάπτυξη του καλλικρατικου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, την ανάδειξη 

του πολιτιστικού και περιβαλλοντολογικού πλούτου, του προφίλ και των προϊόντων 

του πρωτογενή τομέα και του γαστρονομικού τουρισμού.  

Το έργο «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα» θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματά της περιοχής, που επικεντρώνονται στο τετράπτυχο:   

 Φυσικό περιβάλλον (λιμνοθάλασσα, κλπ)  

 Τοπικά Προϊόντα αγροδιατροφής  

 Επιχειρηματικότητα τοπικών προϊόντων  

 Ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά. 

Στόχος του έργου «Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα» είναι η αξιοποίηση 

Τεχνολογιών και Επικοινωνιών για την ενσωμάτωση της χωρικής ανάπτυξης της 

περιοχής στον ψηφιακό κόσμο προσδίδοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προβολής 

και παρουσίασης του καλλικρατικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου διασυνδέοντας το 

δυνητικό επισκέπτη με συγκεκριμένες θεματικές τουριστικές διαδρομές.  

 Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν:  

https://portal.aetolianphiloxenia.gr/index.php/el/pages/103-orama/205-o
https://portal.aetolianphiloxenia.gr/index.php/el/pages/103-orama/204-2021-07-23-15-42-30
https://portal.aetolianphiloxenia.gr/index.php/el/pages/103-orama/205-o
https://portal.aetolianphiloxenia.gr/index.php/el/pages/103-orama/204-2021-07-23-15-42-30
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Σελίδα 6 από 13 

 

 ψηφιακές υπηρεσίες διαμόρφωσης θεματικών τουριστικών διαδρομών οι 

οποίες θα διασυνδέουν τον επισκέπτη με το φυσικό περιβάλλον, τα τοπικά 

προϊόντα αγροδιατροφής, την επιχειρηματικότητα των τοπικών προϊόντων, 

την γαστρονομία και την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής.  

Στόχος είναι η ανάδειξη της περιοχής και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 

βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών. Για το σκοπό αυτό θα διαμορφωθούν 

κατάλληλες ψηφιακές υπηρεσίες, που θα δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες 

στόχους (επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, τουριστικοί πράκτορες) 

να πληροφορούνται, να δημιουργούν, να διαχειρίζονται ψηφιακό περιεχόμενο και 

να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από διάφορα τεχνολογικά μέσα όπως Η/Υ, φορητές 

συσκευές (tablets, PDAs, κλπ.) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα.  

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν ψηφιακές 

υπηρεσίες πολυτροπικής προβολής θεματικών τουριστικών διαδρομών που θα 

διασυνδέουν:  

 Το Φυσικό περιβάλλον (λιμνοθάλασσα, κλπ)  

 Τα Τοπικά Προϊόντα αγροδιατροφής  

 Την Επιχειρηματικότητα των τοπικών προϊόντων  

 Την Ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά 

 Της θεματικές δραστηριότητες.  

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών, θα 

διοργανωθούν σεμινάρια εκπαίδευσης χρήσης & διαχείρισης της εφαρμογής 

«Αιτωλική Φιλοξενία – Το Σπίτι του Τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» σε 

διαφορετικές ομάδες στόχου και συγκεκριμένα: 

 

 Παραδοτέο 4.1: Διοργάνωση σεμιναρίου για 50 άτομα για ομάδα – στόχος 

δημόσιοι φορείς.  

 Παραδοτέο 4.2: Διοργάνωση σεμιναρίου για 50 άτομα για ομάδα – στόχος 

περιβαλλοντικοί φορείς.  

 Παραδοτέο 4.3: Διοργάνωση σεμιναρίου για 50 άτομα για ομάδα – στόχος 

πολιτιστικοί και πολιτισμικοί φορείς. 

 Παραδοτέο 4.4: Διοργάνωση σεμιναρίου για 50 άτομα για ομάδα – στόχος 

τουρισμός και εστίαση. 
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Σελίδα 7 από 13 

 

 Παραδοτέο 4.5: Διοργάνωση σεμιναρίου για 50 άτομα για ομάδα – στόχος 

επιχειρήσεις. 

 Παραδοτέο 4.6: Διοργάνωση σεμιναρίου για 50 άτομα για ομάδα – στόχος 

διαχειριστές περιεχομένου και υπηρεσιών. 

 

Παράλληλα θα δημιουργηθεί και ένας φυσικός χώρος πληροφόρησης με σκοπό να 

ενημερώνεται οι επιχειρηματίες για την χρήση των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών 

και το έργο και οι επισκέπτες για τις δραστηριότητες και τα δρώμενα, των 

κρυμμένων θησαυρών αυτού του τόπου δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

ζήσουν  αυθεντικές εμπειρίες, συνδέοντάς τον με την τοπική κοινότητα. 

 

 

3. Σεμινάρια Εκπαίδευσης  
 

Για την εκπαίδευση των ομάδων χρηστών θα πραγματοποιηθούν τα κάτωθι 

σεμινάρια: 

 

 Σεμινάριο για την ομάδα – στόχο «δημόσιοι φορείς» 

 Σεμινάριο για την ομάδα – στόχο «περιβαλλοντικοί φορείς» 

 Σεμινάριο για την ομάδα – στόχο «πολιτιστικοί και πολιτισμικοί φορείς» 

 Σεμινάριο για την ομάδα – στόχο «τουρισμός και εστίαση» 

 Σεμινάριο για την ομάδα – στόχο «επιχειρήσεις» 

 Σεμινάριο για την ομάδα – στόχο «διαχειριστές περιεχομένου και 

υπηρεσιών». 

 

Οι τίτλοι των αντικειμένων κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος 

έχει ως ακολούθως: 
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Σελίδα 8 από 13 

 

 

 ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

1 

Σεμινάριο Εκπαίδευσης 

για την ομάδα – στόχο 

«δημόσιοι φορείς 

Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

 
2,5 Χρήση Πλατφόρμας- Δημιουργία Φορέα 

Επίδειξη Πλατφόρμας 

2 

Σεμινάριο Εκπαίδευσης 
για την ομάδα – στόχο 

«περιβαλλοντικοί 
φορείς» 

 

Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

 

2,5 Χρήση Πλατφόρμας- Δημιουργία Φορέα 

Επίδειξη Πλατφόρμας 

3 

Σεμινάριο Εκπαίδευσης 
για την ομάδα – στόχο 

«πολιτιστικοί και 
πολιτισμικοί φορείς » 

 

Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

 

2,5 Χρήση Πλατφόρμας- Δημιουργία Φορέα 

Επίδειξη Πλατφόρμας 

4 

Σεμινάριο Εκπαίδευσης 
για την ομάδα – στόχο 

«τουρισμός και 
εστίαση» 

 

Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

 

2,5 Χρήση Πλατφόρμας- Δημιουργία Επιχείρησης 

Επίδειξη Πλατφόρμας 

5 

Σεμινάριο Εκπαίδευσης 
για την ομάδα – στόχο 

«επιχειρήσεις» 

 

Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

 

2,5 Χρήση Πλατφόρμας- Δημιουργία Επιχείρησης 

Επίδειξη Πλατφόρμας 

6 

Σεμινάριο Εκπαίδευσης 
για την ομάδα – στόχο 

«διαχειριστές 
περιεχομένου και 

υπηρεσιών». 

 

Σκοπός και Όραμα Αιτωλικής Φιλοξενίας 

 
2,5 

 

Χρήση CMS 
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Σελίδα 9 από 13 

 

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει από ένα (1) έως και έξι (6) από τα παραπάνω 

σεμινάρια εκπαίδευσης ομάδας στόχου ανάλογα με τους κωδικούς αντικειμένου 

δραστηριότητας της επιχειρήσεις του και την ατομική, επιχειρησιακή, ή θεσμική του  

ιδιότητα. Ενδεικτικά, οι σημαντικότεροι όροι υλοποίησης των σεμιναρίων 

εκπαίδευσης έχουν ως εξής: 

 

 Σύνολο ωρών εκπαιδευτικού σεμιναρίου:  3 ώρες. 

 Εκπαιδευτική μέθοδος:  Δια ζώσης εκπαίδευση ή Τηλεκπαίδευση (Σύγχρονη 

και Τηλεκπαίδευση) ή Μικτή Κατάρτιση (συνδυασμός ζωντανής/ δια ζώσης 

εκπαίδευσης  και Τηλεκπαίδευσης). 

 Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν θα υπερβαίνει τις δυο (2) ώρες.  

 Τα σεμινάρια εκπαίδευσης των ομάδων στόχων, Δημοσίων φορέων, 

περιβαλλοντολογικοί φορείς και διαχειριστές περιεχομένου και υπηρεσιών 

επιχειρηματιών, θα διενεργούνται χρονικά  εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας.  

 Τα σεμινάρια εκπαίδευσης των ομάδων στόχων τουρισμός και εστίαση, 

επιχειρήσεις, και πολιτιστικοί και πολιτισμικοί φορείς, θα διενεργούνται 

χρονικά  μόνο εκτός ωραρίου εργασίας.  

 Δύναται να συμμετέχουν και άνω του ενός εκπροσώπου ανά επιχείρηση, 

φορέα, οργανισμό, σύλλογο κ.λ.π.  

 Η εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.  

 Δεν επιτρέπεται η διενέργεια κανενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου κατά τις 

Κυριακές και τις επίσημες αργίες. 

 Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί το  κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πρόγραμμα σεμιναρίου, μπλοκ και στυλό που 

θα υποστηρίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

 Σε κάθε συμμετέχοντα που θα παρακολουθήσει το σεμινάριο της ομάδας 

στόχου του χορηγείται «Βεβαίωση παρακολούθησης». 

 Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στα σεμινάρια της ομάδας στόχου 

που ανήκει οφείλει να προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

συμπληρώνοντας τα  τυπικά χαρακτηριστικά, τα προσόντα και της δεξιότητές 

του. Όλες οι αιτήσεις θα πάρουν αύξοντα αριθμό και θα αξιολογηθούν βάση 

συγκεκριμένου συστήματος μοριοδότησης. 
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4. Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια εκπαίδευσης της Πράξης έχουν όλοι οι 

επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι των κλάδων του Τουρισμού, της Εστίασης, 

υπαίθριων δραστηριοτήτων,  της παραγωγής ή του εμπορίου προϊόντων του 

Αγροδιατροφικου τομέα, της πολιτιστικής βιομηχανίας, υπηρεσιών 

περιβάλλοντος,  μέλη ή εργαζόμενοι εταιρειών που ανήκουν στα μητρώα Κ.Α.Λ.Ο, 

εργαζόμενοι δημοσίων & περιβαλλοντολογικών φορέων και οργανισμών, μέλη και 

εργαζόμενοι πολιτιστικών και πολιτισμικών συλλόγων κ.λ.π.  

 

Μοναδική προϋπόθεση  δικαιώματος συμμετοχής, 

i. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.    

ii. Να δραστηριοποιούνται στον καλλικρατικό Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και σε 

όμορες περιοχές αρκεί η δραστηριότητά τους να καλύπτει ανάγκες και να 

παρέχει υπεραξία στους σκοπούς και τους στόχους του έργου «Αιτωλική 

Φιλοξενία». 

 

5. Μοριοδοτούμενα Κριτηρίων Επιλογής  

Στον πίνακα παρακάτω παρατίθεται η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής που 

βαθμολογούνται βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή 

τους αρχικά, καθώς και η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε κριτήριο. Αναλυτικότερα 

τα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής θα αφορούν στο εκπαιδευτικό επίπεδο 

καθώς και στην ηλικία των δυνητικά ωφελούμενων κατά την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης τους.  
 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1 
Εκπαιδευτικό 
Επίπεδο 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση ή  
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(Γενικό Λύκειο, Πρώην Εξατάξιο 
Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ) ή 

Μεταδευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (ΙΕΚ) 

10 
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Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  
(ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

8 

Μεταπτυχιακές Σπουδές  ή    
Κάτοχοι Διδακτορικού 

Διπλώματος 
6 

2 

Ηλικία κατά την 
ημερομηνία 
υποβολής της 
αίτησης 

18 – 29 ετών 6 

30 – 45 ετών 8 

46 ετών και άνω 10 

Συνολική 
Βαθμολογία 

(Κριτήριο Επιλογής 1) + (Κριτήριο Επιλογής 2) 

 

Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα σεμινάρια εκπαίδευσης 

ανεξαρτήτως ομάδας στόχου και η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε 

υποψήφιου, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων 

επιλογής, για την επιλογή στο σεμινάριο εκπαίδευσης για το οποίο θα υποβάλλει 

αίτηση συμμετοχής. 

 

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 20 μόρια.  

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται 

οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης. 

 

5. Υποβολή αίτησης  

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΣ). 

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής: Συμπλήρωση και 

υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά.  

 

Οι επιχειρήσεις, οι φορείς, οργανισμοί, τα φυσικά πρόσωπα κ.λ.π. που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στα σεμινάρια εκπαίδευσης καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον 

τους έως την Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59:59. συμπληρώνοντας την 

φόρμα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο σύνδεσμο που ακολουθεί:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFz-
EM38kl8u9tLTij0hDPnLHsGyqIuu1xikjL7-GqPVIUsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFz-EM38kl8u9tLTij0hDPnLHsGyqIuu1xikjL7-GqPVIUsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFz-EM38kl8u9tLTij0hDPnLHsGyqIuu1xikjL7-GqPVIUsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την Αίτηση του από 26/08/2021 έως 
15/09/2021 και ώρα 23:59:59.  
 
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε πάνω από ένα σεμινάριο 

εκπαίδευσης ανάλογα με τους κωδικούς αντικειμένου δραστηριότητας της 

επιχείρησής του και την ατομική, επιχειρησιακή, ή θεσμική του  ιδιότητα. 

Η τελική επιλογή σεμιναρίου εκπαίδευσης θα προκύψει από την τελική διαμόρφωση 

των τμημάτων μετά την αξιολόγηση και μοριοδοτηση, των αιτήσεων.   

Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερομένων στη συμπλήρωση όλων των 

απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. 

 

6. Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων  

Κάθε ενδιαφερόμενος εφόσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων και της 
διαδικασίας που περιγράφεται στη συνέχεια, εγγράφεται στον Πίνακα σεμιναρίου 
εκπαίδευσης της ομάδας στόχου που ανήκει. Όλοι οι Αιτούντες της Πράξης, μετά την 
αξιολόγηση και μοριοδότηση των Αιτήσεών τους, καταγράφονται με την ένδειξη 
“Επιτυχών” ή “Άκυρος”.  
 
Άκυρη θεωρείται μια Υποψηφιότητα εφόσον : Δεν πληροί τις προϋποθέσεις της 
παρούσας Πρόσκλησης.  
 
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά βάσει της 
μοριοδότησης τους.  
 

Η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων σεμιναρίων εκπαίδευσης, ακολουθεί μία 

σειρά από διαδικασίες και βήματα. Πιο αναλυτικά: 

Βήμα 1: Συλλογή των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 
Βήμα 2: Επεξεργασία - Ταξινόμηση Αιτήσεων ανά ομάδα στόχου σεμιναρίου. 

 Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση των Αιτήσεων, που έχουν συγκεντρωθεί και 
ταξινομηθεί βάσει της Μοριοδότησης των Κριτηρίων Επιλογής. 

 Συγκρότηση Πίνακα ανά ομάδα στόχου, των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά 
και των Απορριφθέντων Υποψήφιων ωφελούμενων, με τη Συνολική 
Βαθμολογία που θα προκύψει για τον καθένα. 

Βήμα 3: Συγκρότηση Τμημάτων σεμιναρίων εκπαίδευσης ομάδων στόχου. 

 Πρωταρχικό κριτήριο στη διαμόρφωση των Τμημάτων Εκπαίδευσης ομάδων 
στόχου αποτελεί η ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά ομάδα 
σεμιναρίου εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη Πρόσκληση. 
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 Θα ληφθούν υπόψη τα αντικείμενα εργασίας, οι κωδικοί αντικειμένου 
δραστηριότητας των επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών κ.λ.π και η ατομική, 
επιχειρησιακή, η θεσμική τους ιδιότητα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους 
ωφελούμενους στην αίτησή τους, με σειρά προτεραιότητας. 

 Τα τμήματα σεμιναρίων εκπαίδευσής ανά ομάδα στόχου θα συγκροτούνται 
αναλογικά με το πλήθος των αιτήσεων ανά αντικείμενο ομάδας στόχου.  

 

Σε περίπτωση που σύμφωνα τόσο με τον αριθμό των αιτήσεων και τον πίνακα 

επιτυχόντων όσο και με την ενδεικτική κατανομή των ωφελούμενων ανά ομάδα 

στόχου δεν συμπληρωθεί ο ζητούμενος αριθμός των 50 ωφελούμενων τμημάτων 

κατάρτισης, τότε οι διαθέσιμες θέσεις μπορούν να μεταφερθούν στα σεμινάρια 

ομάδας στόχου που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και να υλοποιηθεί με της ελάχιστα 

κατατεθειμένες εγκεκριμένες αιτήσεις. 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας θα αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα του Πρόσκληση Συμμετεχόντων (aetolianphiloxenia.gr) και στην 

ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο σύνδεσμο 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=78458&

articleid=78478 

 

7. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει 

στις 26/08/2021 έως 15/09/2021 και ώρα 23:59:59. 

 

https://portal.aetolianphiloxenia.gr/index.php/el/post-formats-5/post-formats-12/108-workshops/212-2021-07-16-04-45-462
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=78458&articleid=78478
http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=78458&articleid=78478

