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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΔΙΑΣ" διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» που υλοποιείται στα πλαίσιο της δράσης "Τοπικά 
Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών" (ΤΟΠΣΑ) που  θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, στις13:00 μ.μ. στα Γραφεία της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε», στην αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου στο κτίριο του 
(πρώην) Δημαρχείου, στην Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου του Δήμου Αγρινίου. 

Στην  Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετέχουν: η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.» 
ως συντονιστής , η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 
Αιτωλοακαρνανίας, το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΜΩΝ Α.Ε., η Εταιρεία 
Έρευνας και Επικοινωνίας – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε., Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ . 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους κατοίκους του νέου Καλλικρατικού Δήμου Αγρινίου  και συγκεκριμένα 
σε :  

 Ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και 
τις γυναίκες,  

 Νέους Επιστήμονες  

 και Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ με χαμηλό εισόδημα  

Το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη σε όσους επιλεγούν για εύρεση εργασίας ή για δημιουργία δικής τους 
επιχείρησης. Συγκεκριμένα στους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν θα παρασχεθεί συμβουλευτική 
υποστήριξη, θα παρακολουθήσουν σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια θα 
προωθηθούν σε επιχειρήσεις για απασχόληση ή θα υποστηριχθούν για να συστήσουν τις δικές τους 
επιχειρήσεις. 

Οι τομείς που έχουν επιλεγεί είναι η γεωργία, ο τουρισμός και η παροχή υπηρεσιών.  

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που αποτελούν το 
νέο θεσμό της Κοινωνικής οικονομίας.  

Για κάθε ωφελούμενο που θα προωθεί στην απασχόληση θα δημιουργηθεί ένα Ατομικό Σχέδιο Δράσης 
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του  ενώ για κάθε επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα παρέχονται 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες (πχ αίτηση υπαγωγής σε πρόγραμμα χρηματοδότησης κλπ) 

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, παρέχουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ/ ώρα (μεικτά) 
και αφορούν τους τομείς: Κατάρτιση Στελεχών Επιχειρήσεων Πωλήσεων & Υπηρεσιών (25 άτομα), 
Επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα (25άτομα), επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού – 
πολιτισμού (25 άτομα), επιχειρηματικότητα στον τομέα Υπηρεσιών (25 άτομα). 
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Οι αιτήσεις συμμετοχής των ωφελούμενων  στο πρόγραμμα υποβάλλονται  μέχρι 17/01/2014 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία  του Εκπαιδευτικού 
Οργανισμού ΑΚΜΩΝ Α.Ε . 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ της Α.Σ 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ 

 

 


