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Ομάδες Στόχου
Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: 

• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ 
• ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες 
που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00€ 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€ 
• νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 
μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) εφόσον 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

> Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από 
την 02-01-2011 και μετά
> Δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη 
επιτηδεύματος από την 01-01-2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, 
με την προϋπόθεση ότι από την 02-01-2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη 
μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα 
θεωρείται η πρώτη μεταβολή
> Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης 
δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου 
τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους 
ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος 
παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει 
αντίστοιχα το όριο των (6) ετών. Η ανωτέρα ρύθμιση δεν αφορά τους ιατρούς
> Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από 
την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ
Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν 
απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται 
από την λήψη του πτυχίου

• Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας 
τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός 
τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν 
ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 
μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται 
αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. 
Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η 
τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές 
εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ 

• Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος 
της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει 
το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες 
απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης 
επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα
• Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – 
Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα 
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής 
• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και   • Να έχουν εκπληρώσει ή 
νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι). 

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές 
εταιρειών:
> Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.)
> Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
> Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη 
Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν 
υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους (12) μήνες

ΣΚΟΠΟΣ: 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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Περιοχή Παρέμβασης 
Περιοχή παρέμβασης της Πράξης αποτελούν οι Δήμοι Ναυπακτίας, Ι.Π. 
Μεσολογγίου και Θέρμου. Η περιοχή αποτελεί τμήμα της περιφερειακής ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Τομείς Παρέμβασης

Τομείς Παρέμβασης Στόχος

Τουριστικός τομέας

Κλάδος μεταποίησης/
τυποποίησης

Τομέας κοινωνικής 
οικονομίας

Τομέας διαδικτυακής 
οικονομίας

Ενίσχυση τουριστικού τομέα / τοποθέτηση 
25 ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας

Ενίσχυση κλάδου μεταποίησης-τυποποίησης/ 
τοποθέτηση 25 ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας

Ανάπτυξη τομέα κοινωνικής οικονομίας/δημιουργία 
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων / 
απασχόληση 20 ωφελούμενων
 σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

Ανάπτυξη τομέα διαδικτυακής οικονομίας / 
δημιουργία e-shops από 50 ωφελούμενους

Η συγκρότηση Δικτύου Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία, θα 
εφαρμόσει τοπική στρατηγική για την απασχόληση ανέργων, νέων επιστημόνων 
και αγροτών, με κύρια χαρακτηριστικά της τοπικής στρατηγικής: τον συντονισμό 
των φορέων και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, την αξιοποίηση 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, τη συνέργεια παρεμβάσεων 
και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών 
πεδίων. 
Βασικό στοιχείο της Πράξης αποτελεί αφενός η παράλληλη προσέγγιση 
και υποστήριξη ωφελούμενων και επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις 
υποστήριξης των ωφελούμενων να αναπτύσσονται λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο δράσης και 
ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς 
τους (business driven networking) και αφετέρου η αξιοποίηση νέων και 
καινοτομικών επιχειρηματικών πεδίων (κοινωνικές επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό 
επιχειρείν).

Κύρια στάδια (δράσεις) πράξης 

1.  Ενημέρωση, πληροφόρηση, υποβολή αιτήσεων. Οι φορείς της Α.Σ. 
ενημερώνουν τους εν δυνάμει ωφελούμενους για την Πράξη και τα οφέλη που 
μπορούν να έχουν απ’ αυτή και ο Συντονιστής εταίρος υποστηρίζει τους εν 
δυνάμει ωφελούμενους στην συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής και στην 
υποβολή τους

2. Διάγνωση αναγκών – επιλογή. Εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής, στο 
πλαίσιο εξατομικευμένης προσέγγισης, όπου ο κάθε υποψήφιος συμμετέχει σε 
τρεις συνεδρίες, διαγνώσκουν τις ανάγκες των ωφελούμενων, ώστε αυτοί που 
θα επιλεχθούν να λάβουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες και την απαιτούμενη 
υποστήριξη από τις δράσεις της Πράξης και τους συμμετέχοντες φορείς στο 
Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης

3. Δομή Συμβουλευτικής, Υποστήριξης και Προώθησης της Απασχόλησης. 
Αφορά την οργάνωση και λειτουργία δομής για την παροχή υπηρεσιών 
πληροφόρησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης. Τα στελέχη της δομής 
θα παράσχουν υπηρεσίες, όπως:

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους

•Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργοδότες που απασχολούν 
ωφελούμενους

•Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση διεκπαιρέωσης σε θέματα νομικά, 
εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά κ.α. 

• Αναζήτηση θέσεων εργασίας για ωφελούμενους

• Υποστήριξη/ενίσχυση για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

• Αναζήτηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

• Υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά το 1ο στάδιο λειτουργίας τους
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4. Επιμόρφωση/κατάρτιση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
διάγνωσης των αναγκών των ωφελουμένων και τον επιλεγμένο τομέα 
παρέμβασης, οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε δράσεις επιμόρφωσης ή/και 
κατάρτισης και η συμμετοχή τους στις σχετικές δράσεις αξιολογείται από τα 
στελέχη των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση των δράσεων επιμόρφωσης 
και κατάρτισης. Με την ολοκλήρωση κάθε δράσης συντάσσεται έκθεση 
αξιολόγησης για κάθε ωφελούμενο, με τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για 
την βελτίωση της επαγγελματικής ανταγωνιστικότητας των ωφελούμενων και την 
παροχή περαιτέρω υπηρεσιών είτε από την Δομή Συμβουλευτικής, Υποστήριξης 
και Προώθησης της Απασχόλησης είτε από τους φορείς του Δικτύου Προώθησης 
της Απασχόλησης

Δράσεις Κατάρτισης
Τουριστικός τομέας (εκπαιδευτική πρακτική άσκηση)
Μεταποίηση / τυποποίηση (εκπαιδευτική πρακτική άσκηση
Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων
Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία e-shop

Δράση Επιμόρφωσης
Χρήση ανοικτού λογισμικού σε εφαρμογές διαδικτύου και σε επεξεργασία 
πολυμέσων 

Υποστηρικτικές Δράσεις Πράξης 

•  Συντονισμός της Πράξης 
• Μελέτες Υποστήριξης της Πράξης
• Νομικό & φορολογικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας e-shop
• Προτυποποίηση e-shop
•Πεδία άσκησης και καλές πρακτικές επιχειρηματικής δραστηριότητας 
τύπου e-  shop - ανάλυση τοπικής αγοράς
•Ευαισθητοποίηση Εργοδοτών:  Μέσω της δράσης θα πραγματοποιηθούν 
ενέργειες για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματικών και εργοδοτικών φορέων 
και επιχειρηματιών ως προς τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
των παρεμβάσεων καθώς και για την υποστήριξη του σχεδίου δράσης ώστε να 
ωφεληθούν οι συμμετέχοντες αλλά και οι ίδιοι

•  Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο: Η δράση αφορά την υλοποίηση ενεργειών 
δικτύωσης για τη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των 
εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς φορείς, δημόσιες υπηρεσίες 
και τοπικές επιχειρήσεις, με σκοπό τη διαμόρφωση Δικτύου Προώθησης της 
Απασχόλησης, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη προς τους ωφελούμενους από 
τους φορείς που συμμετέχουν στο Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης, στην 
περίπτωση εξειδικευμένου θέματος ή θέματος που δεν καλύπτεται από τις 
δράσεις της Πράξης.

• Ηλεκτρονική δικτύωση: Η δράση αφορά τη δημιουργία και λειτουργία POR-
TAL για την επίτευξη ηλεκτρονικής δικτύωσης μεταξύ των μελών του Δικτύου 
Προώθησης της Απασχόλησης (φορείς της Α.Σ., φορείς εκτός της Α.Σ., δημόσιες 
υπηρεσίες, τοπικές επιχειρήσεις κλπ), των τοπικών επιχειρήσεων και των 
ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. 

Το PORTAL θα λειτουργεί ως μέσο:
1. άμεσης ανταλλαγής τεχνογνωσίας για την επίλυση κοινών προβλημάτων
2. από κοινού προώθησης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών ιδεών
3. ανάπτυξης κοινών δικτύων διανομής προϊόντων και υπηρεσιών
4. σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας
5. προβολής των μελών του Δικτύου Προώθησης της Απασχόλησης, καθώς επίσης 
και των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν
Διακρατική Συνεργασία
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤοπΣΑ «ΔΙΚΤΥΟ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΑ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΤΩΛΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Η εγκεκριμένη Πράξη «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία» 
συγχρηματοδοτείται από το   Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Ελλάδα 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» με συμμετέχοντες φορείς τους: ΑΙΤΩΛΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & 
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΛΚΥΟΝΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  “Η ΕΝΩΣΗ”, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ και ΚΕΚ  ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε.

καλεί τους κατοίκους των Δήμων Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Θέρμου 
που ανήκουν στις κάτωθι ομάδες στόχου:

• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ
•Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, 
δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) υπό 
προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 
πρόσκλησης.
• Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες 
που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00€ 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€ 
να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στις δράσεις της 

Πράξης στους τομείς του τουρισμού, μεταποίησης/τυποποίησης, κοινωνικής 
οικονομίας και διαδικτυακής οικονομίας. Κάθε υποψήφιος επιτρέπεται να 
υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε έως 2 εκ των 4 προαναφερόμενων τομέων.
Στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιούνται 18 δράσεις που εντάσσονται σε 7 
διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν: μελέτες, δικτύωση, 
ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, συντονισμό και διαχείριση 
πράξης, κατάρτιση/επιμόρφωση, συμβουλευτική/υποστήριξη/προώθηση της 
απασχόλησης και διακρατική συνεργασία. Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις 
εξής δράσεις:
1. Επαγγελματική κατάρτιση στους προαναφερόμενους τομείς 
2. Επιμόρφωση σε εξειδικευμένα θέματα χρήσης ελεύθερου λογισμικού
3. Συμβουλευτική υποστήριξη

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω της Πράξης για την ένταξη τους 
στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας.  Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες και θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης 
στην Πράξη:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ: Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας 

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα  

Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 

μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών): Τίτλος σπουδών, 

έναρξη επιτηδεύματος, απολυτήριο στρατού, αριθμός φορολογικού μητρώου 

(υπό προϋποθέσεις)

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
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Διαδικασία Επιλογής: Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί 
έλεγχος των στοιχείων κάθε αίτησης και κατόπιν οι υποψήφιοι θα κληθούν σε 
συνέντευξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε 
υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα κάνει την 
τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες. 
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της 
Αίτησης από τα γραφεία της: ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  Εθνική 
Οδό Αντιρρίου – Ναυπάκτου, 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου, τηλ.: 26340 38118, 
καθημερινά από τις 10:00-15:00, όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και 
στον ιστότοπο www.aitoliki.gr.  
Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: ΕΩΣ  17/01/2014 & ΩΡΑ 14:00

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ «ΑΙΤΩΛΙΑ» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βιογραφικό σημείωμα

Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών

Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης

Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το έτος 2012 (όπου βεβαιώνονται τα 

εισοδήματα του 2011) ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ 

(για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων δύναται να παραταθεί εφόσον δεν συμπληρωθεί 
ο απαιτούμενος αριθμός ωφελουμένων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΙΤΩΛΙΑ»
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση
Τηλέφωνο

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Εκπαιδευτικό επίπεδο (αναφέρετε τίτλο σπουδών)

Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης (αναφέρετε τομέα) 

Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης 
Γνώση ξένης γλώσσας  (αναφέρετε πτυχίο)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Χρόνος ανεργίας
Οικογενειακή κατάσταση
Προστατευόμενα μέλη
Οικονομική κατάσταση (ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Τομέας
Έτη

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (έως 2 επιλογές)
Τουρισμός  
Μεταποίηση / Τυποποίηση
Κοινωνική Οικονομία
Διαδικτυακή Οικονομία Υπογραφή 

Υποψήφιου Ωφελούμενου

Λογότυπο ή 
επωνυμία 
φορέα Α.Σ.
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Λογότυπο ή 
επωνυμία 
φορέα Α.Σ.
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Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ»

• ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

• ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ  

   ΕΛΛΑΔΑΣ

• ΑΛΚΥΟΝΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ    

   ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»

• ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

• ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

• ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου

(Κόμβος περιφερειακού) 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου

Τηλ: +30 26340 38110 – fax: +30 26340 38552 

www.aitoliki.gr, info@aitoliki.gr

Λογότυπο ή 
επωνυμία 
φορέα Α.Σ.
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