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∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

 

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ΙΑΣ» 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

τους/τις ενδιαφερόµενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (βλ. ενότητα 4) 

για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στις δράσεις ενηµέρωσης, κατάρτισης, 

επιµόρφωσης και συµβουλευτικής υποστήριξης. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Πράξη «Εναλλακτικές µορφές απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα 

επαγγέλµατα» θέτει στο επίκεντρο την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση 

της απασχόλησης. Περιλαµβάνει δράσεις ενηµέρωσης, κατάρτισης, επιµόρφωσης, δικτύωσης και 

συµβουλευτικής υποστήριξης και στοχεύει στην προετοιµασία των ανέργων µε τα κατάλληλα 

εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Η θεµατική κατεύθυνση της Πράξης αναφέρεται στις µεθόδους ανάπτυξης εξωστρέφειας, την 

είσοδο σε νέες αγορές, την καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες στη λειτουργία των τοπικών 

επιχειρήσεων. 

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της ∆ράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

προσαρµοσµένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: 

«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «∆ιευκόλυνση της 

πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού». 

 

2. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η Πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη (ΑΣ) «Απασχόληση και ανάπτυξη στην 

Αιτωλοακαρνανία», η οποία συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2013 από τους παρακάτω φορείς: 

• Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ «ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε.» 

• Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αγρινίου 

• Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ 

• Οµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας 

• Εκπαιδευτικός Οργανισµός ΑΚΜΩΝ Α.Ε. 



  
   

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

• Εταιρεία Έρευνας και Επικοινωνίας – Κ.Ε.Κ. Α.Ε. 

• ∆. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

 

3. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

Οι δράσεις της Πράξης στοχεύουν στην προετοιµασία των ανέργων, που πληρούν τις 

προϋποθέσεις συµµετοχής (βλ. ενότητα 4), για είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγµατοποιηθούν: 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 87 ωρών µε τίτλο: 

1. Κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων Πωλήσεων και Υπηρεσιών 

2. Επιχειρηµατικότητα στον Πρωτογενή Τοµέα  

3. Επιχειρηµατικότητα στον τοµέα Τουρισµού-Πολιτισµού 

4. Επιχειρηµατικότητα στον τοµέα Υπηρεσιών 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 

− ∆ηµιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

− Ενηµερωτικές συναντήσεις µε µεγάλες επιχειρήσεις 

− Τοπικά Σύµφωνα συνεργασίας φορέων/υπηρεσιών. 

− ∆ιοργάνωση θεµατικών εκδηλώσεων και διεξαγωγή θεµατικών εργαστηρίων. 

− Συµµετοχή σε εκδηλώσεις και ηµερίδες προώθησης της τοπικής επιχειρηµατικότητας. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

− Εξατοµικευµένη ενηµέρωση και υποστήριξη για θέµατα συµβουλευτικής σταδιοδροµίας, ανάπτυξης 
εργασιακών σχέσεων, ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης, κ.α.  

− Εκπόνηση business plan για τους ωφελούµενους που θα προχωρήσουν στη δηµιουργία της δικής τους 
επιχείρησης 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στις παραπάνω δράσεις έχουν δικαίωµα συµµετοχής άνεργους εγγεγραµµένους στα Μητρώα 

Ανεργίας του ΟΑΕ∆, καθώς και απασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα µε χαµηλά ατοµικά 

εισοδήµατα. Η Πράξη αφορά σε 100 ωφελούµενους. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις του Έργου έχουν οι ενδιαφερόµενοι/ες που πληρούν αθροιστικά 

τις κατωτέρω προϋποθέσεις:  

� να είναι άνεργοι (εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆). 

� ηλικιακά να είναι άνω των 18 ετών  

� να έχει γίνει εξατοµικευµένη παρέµβαση και να έχει συνταχθεί Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης,  

� να έχουν αποδεδειγµένα ενδιαφέρον για το αντικείµενο του έργου και να θέλουν να µπουν στην 

αγορά εργασίας (κρίνεται από το Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης, τη συνέντευξη και τα τεστ 

προσωπικότητας),  

ή 

� να είναι Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν 

υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονοµικό έτος 2011, το δε ατοµικό πραγµατικό, ή αντικειµενικό 

εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισηµαίνεται ότι 

δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήµατος. 
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Στα κριτήρια επιλογής θα ληφθεί υπόψη η επιθυµία και το ενδιαφέρον των υποψηφίων για ένταξη 

στην αγορά εργασίας. Τα παραπάνω θα αξιολογηθούν βάση προσωπικής συνέντευξης από την 

Επιτροπή Επιλογής της ΑΣ και συµπλήρωσης τεστ ενδιαφερόντων. 

 

5. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΓΓΡΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής για τους ωφελούµενους είναι : 

1. Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη αίτηση συµµετοχής µε τα στοιχεία του υποψηφίου 

(παραλαµβάνεται από το γραφείο ενηµέρωσης). 

2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου. 

3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.  

4. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον οικείο δήµο ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 

του υποψηφίου. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήµο ή υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/86 του υποψηφίου. 

6. Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας (για το οικονοµικό 

έτος 2013, για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012, ή για το 

οικονοµικό έτος 2012, για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 

31/12/2011). 

7. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. 

8. Αντίγραφο τυχόν µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

9. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ∆ΟΑΤΑΠ (για τους πτυχιούχους αλλοδαπής). 

10. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν). 

11. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν). 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

1. Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη αίτηση συµµετοχής µε τα στοιχεία του υποψηφίου 

(παραλαµβάνεται από το γραφείο ενηµέρωσης). 

2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου. 

3. Βεβαίωση καταβολής εισφορών στον ΟΓΑ (έτους 2012) 

4. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον οικείο δήµο ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 

του υποψηφίου. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήµο ή υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/86 του υποψηφίου. 

6. Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος (από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.) και τυχόν µεταβολές. 

7. Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας (για το οικονοµικό 

έτος 2013, για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012, ή για το 

οικονοµικό έτος 2012, για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 

31/12/2011). 

8. Αντίγραφο τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν). 

9. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν). 

10. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν). 
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6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται τον οδηγό ενηµέρωσης για τις δράσεις της Πράξης, 

τις αναλυτικές προϋποθέσεις καθώς και την αίτηση συµµετοχής καθηµερινά 10.00 – 13.30 από : 

− Τον συντονιστή εταίρο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης : ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α Α.Ε. - Tηλ.: 2641039007, Πλ. ∆ηµαρχείου, 

∆ηµοτική Κοινότητα Καινούργιου, ∆ήµου  Αγρίνιου, www.trihonida.gr. 

− Τον εταίρο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης : Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Αγρινίο-Τηλ.:2641055655, ∆αγκλή 

27, στο Αγρίνιο 

− Τον εταίρο της Αναπτυξιακής Σύµπραξης : Οµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας-

Τηλ.:2641022713, Μπαϊµπά 27, στο Αγρίνιο. 

 

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής αυτοπροσώπως, ή µέσω 

εξουσιοδοτηµένου προσώπου (απαιτείται θεωρηµένη από δηµόσια αρχή ως προς το γνήσιο της 

υπογραφής εξουσιοδότηση) ή µε υπηρεσία ταχυµεταφορών ή ταχυδροµικώς µε συστηµένη 

επιστολή. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές καθηµερινά από τα παραπάνω γραφεία έως 31/01/2014, 

ώρες: 10:00-13:30. 

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δε 

λαµβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδροµικά, θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες µόνο αν 

παραληφθούν και πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. 

 

 

 

 


