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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ 
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» 

 
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη  "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" στα 
πλαίσια της ∆ράσης 7, της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης, του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της 
πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, συγχρηµατοδοτούµενων από το 

ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα 
Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας την Πράξη µε τίτλο: 
«ΤΟΠΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ 
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»  και 
 

                      ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
τους/τις ενδιαφερόµενους / ες  των ακόλουθων  κοινωνικών  οµάδων: 

• Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ 

• Νέοι επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, 
δικηγόροι, µηχανικοί), εφόσον πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις 
που τίθενται από την πρόσκληση 75/1796/21-03-2012 

• Αγρότες και αγρότισσες µε χαµηλό εισόδηµα 
 
1. Στόχοι / αναµενόµενα αποτελέσµατα από την υλοποίηση της 

πράξης: 

 
Η Προτεινόμενη Πράξη διεκδικεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη μέσα 

από ένα πλέγμα υποστηρικτικών και άλλων δράσεων 120 

ωφελουμένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Ειδικότεροι στόχοι της Προτεινόμενης Πράξης είναι:  

���� Υποστήριξη και ενσωμάτωση στην Απασχόληση των 120 

ωφελουμένων, 

���� Μείωση της Ανεργίας,  

���� Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ωφελουμένων και των 

οικογενειών τους,  

���� Ανάπτυξη της Τοπικής Οικονομίας,  

���� Ενεργοποίηση του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων, 

���� Εφαρμογή καινοτομικών διαδικασιών,  

���� Άμεση διασύνδεση της μεταποίησης με τον πρωτογενή τομέα για 

την υποστήριξη βελτίωσης διαδικασιών και ποιότητας και στους 

δύο τομείς.  
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2. Οφέλη από την συµµετοχή και αντικείµενο της πράξης  

 

Η επίτευξη των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων της Πράξης θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω ενός πλέγµατος επιµέρους δράσεων, που θα 
υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούµενους και οι οποίες µεταξύ άλλων 
περιλαµβάνουν : 

 
-Συµβουλευτική  υποστήριξη που θα αναγνωρίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά 
του κάθε ανέργου και θα τον κατευθύνει επαγγελµατικά  
 
-Στοχευµένη ενηµέρωση και εξειδικευµένη κατάρτιση  στα ακόλουθα 
αντικείµενα κατάρτισης: 
 

o Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση (on the job training) σε 
Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τοµέα της ΕΑΣ Καβάλας. 

      25 Ωφελούµενοι  
o Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (on the job 

training) του Τοµέα της Μεταποίησης 25 Ωφελούµενοι  
o Κατάρτιση  στην ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας για 

την ίδρυση  επιχειρήσεων. 20 Ωφελούµενοι  
o Κατάρτιση στην επιχειρηµατικότητα και Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα  20  Ωφελούµενοι  
o Κατάρτιση σε τεχνικές πωλήσεων και marketing  
      20  Ωφελούµενοι  

 
-Εξειδικευµένη τεχνική υποστήριξη σε όσους ενδιαφέρονται να 
δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά. 

 
Τα οφέλη από την συγκεκριµένη δράση συνοψίζονται σε: 

 
Κλάδος (Τοµέας) Αριθµός Ωφελουµένων 

Μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων 

Ίδρυση 22 νέων επιχειρήσεων 
Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ): 55 

Μεταποίηση λοιπών αγαθών 
του πρωτογενούς τοµέα 

Ίδρυση 3 νέων επιχειρήσεων 
Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ): 15 

Κοινωνική Οικονοµία στη 
µεταποίηση αγροτικών 

προϊόντων 

Ιδρύσεις συναφών επιχειρήσεων από 5 
ωφελουµένους 
Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ): 10 

- 
10 ωφελούµενοι θα προετοιµαστούν για ένταξη 
σε άλλο πρόγραµµα. 

 

Ο αριθµός των προβλεπόµενων θέσεων ανά τοµέα παρέµβασης 
εµφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα, ο οποίος µπορεί να µεταβληθεί µε 
απόφαση του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Σύµπραξης σε περίπτωση που ο 
αριθµός των αιτήσεων συµµετοχής είναι µικρότερος από τον αριθµό των 
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προβλεπόµενων θέσεων σε κάποιο τοµέα. 

 

3.  Φορείς Υλοποίησης  - Εταίροι: 

 
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη  "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" 

απαρτίζεται από δώδεκα (12) τοπικούς φορείς, µε Συντονιστή  Εταίρο την 
Αναπτυξιακή Νέστου  Α.Ε. –ΟΤΑ.   

Συγκεκριµένα στην Α.Σ. συµµετέχουν οι ακόλουθοι φορείς: 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΝΕΣΤΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ (ΑΝΚΑ ΑΕ) 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΑΜΘ) 

• «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

• «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α,Ν. (ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ) 

• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

• ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΜΘ 

• ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΕΠΕ ( ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) 

• ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
4. ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

 

∆ικαίωµα   συµµετοχής  στην  πρόσκληση  εκδήλωσης  
ενδιαφέροντος  της  Πράξης  έχουν  οι ενδιαφερόµενοι/ες που 
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ 

• Νέοι επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, 
δικηγόροι, µηχανικοί), εφόσον πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις 
που τίθενται από την πρόσκληση 75/1796/21-03-2012 

• Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές 
δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονοµικό έτος 
2011, το δε πραγµατικό ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές 
πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000€ 

 

Ο ωφελούµενος που δεν καλύπτει κάποια από τις προαναφερόµενες 
προϋποθέσεις αποκλείεται από τη συµµετοχή του στις δράσεις της 
Πράξης. 
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5.  ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

 
1.  Συµπληρωµένη αίτηση συµµετοχής 
2.  Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
3.  Κάρτα ανεργίας σε ισχύ 
4.  Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ 
5.  Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας  
6.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7.  Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τελευταίου οικονοµικού 
έτους 
8.   Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σηµειώµατος οικονοµικού έτους 2011 
9.  Φωτοτυπία τίτλου σπουδών 

10.  Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραµµάτων κατάρτισης (εάν 
υπάρχουν) 
11. Υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης για την τήρηση και επεξεργασία των 
προσωπικών δεδοµένων των ωφελουµένων. 
       Οι δυνητικοί ωφελούµενοι της κατηγορίας Νέοι Επιστήµονες θα πρέπει να 
προσκοµίσουν επί πλέον: 

- Έναρξη Επαγγέλµατος και τυχών µεταβολές  
- Εκκαθαριστικό Οικονοµικού έτους  έναρξης δραστηριότητας 
- Υπεύθυνη δήλωση για µη ίδρυση: 

α. Ανώνυµης Εταιρείας 
β. Αστικής µη Κερδοσκοπικής εταιρείας 
γ.  Άλλης επιχείρησης πριν από την νέα έναρξη επιτηδεύµατος 
στη ∆ΟΥ, εκτός της έναρξη δραστηριότητας ιατρού άνευ 
ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τους 
δώδεκα(12) µήνες. 

                  -   Επί πλέον οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
εκπληρώσει τις    στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και αυτό να αναφέρεται 
στην υπεύθυνη δήλωση 
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6. Παραλαβή αιτήσεων Συµµετοχής και υποβολής δικαιολογητικών 
 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων* 
και να υποβάλλουν τις αιτήσεις, στις παρακάτω διευθύνσεις : 

 

Επωνυµία Εταίρου ∆ιεύθυνση Πόλη Τ.Κ. Τηλέφωνο Fax 

Αναπτυξιακή Νέστου-
Αναπτυξιακή ΑΕ  ΟΤΑ 

Οδός Πρεµετής 
Στο ∆ηµαρχείο 
Χρυσούπολης 

Χρυσούπο
λη 

642 00 2591350117 2591023700 

Αναπτυξιακή Καβάλας – 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη 
Εταιρία ΟΤΑ 

 
Ύδρας – 10 

 
Καβάλα 

 
65302 

 
2510620459 

 
2510620429 

 

 

(*) Υπόδειγµα της αίτησης είναι αναρτηµένο στις ιστοσελίδες, 

  www.ankavala.gr ,    www.nestos.gr  και  www.anestou.gr 

 

 

7.  Προθεσµία Υποβολής Αιτήσεων Συµµετοχής 

 

Οι   ενδιαφερόµενοι   µπορούν   να   ζητούν   διευκρινίσεις   στα   γραφεία 
της Αναπτυξιακής Σύµπραξης: Βιώσιµη Ανάπτυξη Απασχόλησης,  
στην οδό Πρεµετής στο ∆ηµαρχείο Χρυσούπολης, ΤΚ 64200 Χρυσούπολη, 
τηλ 2591350117, καθώς και στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καβάλας-
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, Υδρας 10, ΤΚ 65302 Καβάλα, τηλ. 
2510620459  και να υποβάλλουν τις αιτήσεις στα ανωτέρω σηµεία, έως 
τις   20/12/2013, καθηµερινά από τις 9:00 έως τις 15:00, ή ακόµη και µε 
συστηµένη ταχυδροµική επιστολή µε σφραγίδα ταχυδροµείου έως την 
καταληκτική ηµεροµηνία. 

 


