
 

 

 

  

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης 
«∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ 

ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» 
 

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη  "∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" 
 
στα πλαίσια της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα 
στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας  Παρέµβασης  1:  
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού  
Προγράµµατος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  ∆υναµικού»  2007-2013», υλοποιεί στην 
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας την 
Πράξη µε τίτλο:  
« ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. 
ΚΑΒΑΛΑΣ »,  που  συγχρηµατοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
(ΕΚΤ),  

 
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: 

 

Μέσω  της  υλοποίησης  της  Πράξης  επιδιώκεται  η  προώθηση  στην  
απασχόληση  150 Ωφελουµένων των ανωτέρω κατηγοριών κοινωνικών 
οµάδων της  Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αξιοποιώντας τα 
πλεονεκτήµατα της περιοχής παρέµβασης. 

 
Ειδικότερα,  στόχος   είναι   οι   ωφελούµενοι   να   δηµιουργήσουν   επιχειρήσεις   
ατοµικές   ή κοινωνικές ή και να προωθηθούν στην αγορά εργασίας σε θέσεις 
σχετικές µε επιλεγµένους τοµείς και κλάδους  που παρουσιάζουν την µεγαλύτερη 
δυναµική στο Νοµό Καβάλας, και ειδικότερα στον Τουρισµό, στο Εµπόριο, την 
παροχή υπηρεσιών, τον Εναλλακτικό Τουρισµό και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν του 
Νοµού Καβάλας. 

 



 

 

 

  

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: 
 

- «Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κοινωνική οικονοµία & επιχειρηµατικότητα»  20 
Ωφελούµενοι  

- «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέµατα Πωλήσεων και Marketing  Επιχειρήσεων 
του Εµπορικού κλάδου». 20 Ωφελούµενοι  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δηµιουργία και την αποτελεσµατική διαχείριση e-
shop. 60 Ωφελούµενοι  

- «Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (on the job training) του 
τουριστικού τοµέα  σε Τουριστικές Επι/σεις της Θάσου». 25  Ωφελούµενοι  

- «Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις (on the job training) του 
τουριστικού τοµέα της Καβάλας». 25  Ωφελούµενοι  

 
-Εξειδικευµένη τεχνική υποστήριξη σε όσους ενδιαφέρονται να 
δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά ατοµικά ή συλλογικά και επιθυµούν να 

δηµιουργήσουν συµβατική ή κοινωνική επιχείρηση ή επιχείρηση στο 
ηλεκτρονικό επιχειρείν(e-shop) 
 
Τα οφέλη από την συγκεκριµένη δράση συνοψίζονται σε: 

 

Τοµέας παρέµβασης Αριθµός Ωφελουµένων 

Ξενοδοχειακός κλάδος και 
Εστίαση 

τοποθέτηση 50 ωφελούµενων σε θέσεις εργασίας 

Εναλλακτικός Τουρισµός τοποθέτηση 15 ωφελούµενων σε θέσεις εργασίας και 
ιδρύσεις  συναφών επιχειρήσεων από 15 ωφελουµένους 

Εµπόριο Υπηρεσίες τοποθέτηση 20 ωφελούµενων σε θέσεις εργασίας 

Τοµέας κοινωνικής 
οικονοµίας 

Ανάπτυξη τοµέα κοινωνικής οικονοµίας/δηµιουργία 5 
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων / απασχόληση 20 

ωφελούµενων σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 

Τοµέας διαδικτυακής 
οικονοµίας 

Ανάπτυξη τοµέα διαδικτυακής οικονοµίας / δηµιουργία e-
shops από 30 ωφελούµενους 

 

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 προβλεπόµενων θέσεων σε κάποιο τοµέα. 
 



 

 

 

  

3.  Φορείς Υλοποίησης  - Εταίροι: 
 

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 
απαρτίζεται από δεκαεπτά (17) τοπικούς φορείς, µε Συντονιστή  Εταίρο την 
Αναπτυξιακή Καβάλας  Α.Ε. – ΑΝΚΑ ΑΕ ΟΤΑ.   

Συγκεκριµένα στην Α.Σ. συµµετέχουν οι ακόλουθοι φορείς: 

- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ 

- ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
- ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ   
- «∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ   
- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  
- «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ∆ΗΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α,Ν. 
(ΦΩΤΟ∆ΡΟΜΗ) 

- ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

- ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

- ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

- ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΝΗΣΟΥ 
ΘΑΣΟΥ 

- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜΘ) 

- «ΠΝΟΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

- ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΕΠΕ ( ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) 

- ΚΕΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ( ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) 

- ∆ΕΣΜΟΙ LEADER+ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ν. 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. 

 



 

 

 

  

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.  Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής 
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 
 
 
6. Παραλαβή αιτήσεων Συµµετοχής και υποβολής δικαιολογητικών 

 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων* και να 
υποβάλλουν την αίτηση τους, στην παρακάτω διεύθυνση : 

 
Επωνυµία Εταίρου ∆ιεύθυνση Πόλη Τ.Κ. Τηλέφωνο Fax 

Αναπτυξιακή Καβάλας – 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ 

 
Υδρας – 10 

 
Καβάλα 

 
65302 

 
2510-

620459 

 
2510620429 

 

 

(*) Υπόδειγµα της αίτησης είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα ,  www.ankavala.gr 

 

7.  Προθεσµία Υποβολής Αιτήσεων Συµµετοχής 

 

Οι   ενδιαφερόµενοι   µπορούν   να   ζητούν   διευκρινίσεις   στα   γραφεία   της   
Αναπτυξιακής Σύµπραξης «∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», 
Υ∆ΡΑΣ 10 65302 ΚΑΒΑΛΑ, τηλ. 2510620459  και να υποβάλλουν τις αιτήσεις, 
έως τις   20/12/2013, καθηµερινά από τις 8:30 έως τις 14:30 η ακόµη και µε 
συστηµένη ταχυδροµική επιστολή µε σφραγίδα ταχυδροµείου έως  την 

καταληκτική ηµεροµηνία. 
 


