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ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ν.ΚΑΒΑΛΑ 
Μέλος ηης Δθνικής σνομοζπονδίας Αηόμων με Αναπηρία-Δ..Α.με Α. 

 
 

 

Ημερομηνία:08/08/2018 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

 

Ο Νομαπσιακψρ Σωλλογορ ΑΜΔΑ Ν. Καβάλαρ ζςμμεηέσει υρ εηαίπορ, ζωμθυνα με ηην ςπ. 

απιθμ. B2.9c.02 - 31/10/2017 Σωμβαζη ηος επικεθαλήρ εηαίπος “International Initiatives for 

Cooperation” και ηηρ Γιασειπιζηικήρ Απσήρ ηος Ππογπάμμαηορ ”INTERREG V-A Δλλάδα-

Βοςλγαπία 2014-2020”, ζηο έπγο με ηίηλο "Handicrafts and socialeconomy: A driver for 

sociallyinclusivegrowth in the CB region" και ακπυνωμιο "SocialCrafts", ηος άξονα 

πποηεπαιψηηηαρ 4. “A SociallyInclusive Cross-BorderArea”, ηηρ επενδςηικήρ πποηεπαιψηηηαρ 9c 

“Providingsupport for the socialenterprises” και ζςγσπημαηοδοηείηαι με πψποςρ ηος Δςπυπαφκοω 

Ταμείος Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (85% ΔΤΠΑ) και ηηρ Δλλάδαρ (15% Δθνική Σςμμεηοσή) ζηο 

Ππψγπαμμα "INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020".  

 

Ο Νομαπσιακψρ Σωλλογορ ΑΜΔΑ Νομοω Καβάλαρ ζηο πλαίζιο ηος έπγος "SocialCrafts”, 

πποκηπωζζει ηην ππψζλητη έκηακηος πποζυπικοω (1 άηομο) για ηην παποσή ςπηπεζιϊν με 

Σωμβαζη Δπγαζίαρ Οπιζμένος Φπψνος (ΔΟΦ) μεπικήρ απαζσψληζηρ για ηην ςλοποίηζη ηυν 

παπακάηυ ςποδπάζευν (WP). Σςγκεκπιμένα:  

1) ((WP1 Project Management & Coordination) (Απ. Παπαδοηέος D1.2.2)  ςπεωθςνορ για ηη 

διασείπιζη και ηον ζςνηονιζμψ ηος έπγος (αναθοπέρ, παπακολοωθηζη, κλπ.) – μεπικήρ 

απαζσψληζηρ  

2) (WP3 Capacitybuildingamongvulnerablegroups) ςπεωθςνορ διασείπιζηρ και ζςνηονιζμοω 

ηυν ηεσνικϊν ζςνανηήζευν ηυν εηαίπυν ηος έπγος (projectmeetings) ζσεηικά με ηη 

δημιοςπγία και ανάπηςξη ικανοηήηυν ζε υθελοωμενοςρ απψ εςπαθείρ ομάδερ πληθςζμοω 

μέζυ ηηρ δημιοςπγίαρ πιλοηικοω ππογπάμμαηορ (Απ. Παπαδοηέος D3.2.4) για ειζαγυγή και 

ενζυμάηυζη ηυν υθελοωμενυν με ηην ςποζηήπιξη ηεσνικήρ ή/και επιζηημονικήρ 

εξειδίκεςζηρ.  

 

 

 
 

 
 

 
 



Γιεύθσνζη : Δθν. Ανηιζηάζεως 20, Σ.Κ 65110  Καβάλα  *  Σηλ&Fax : 2513503218 
Δ - mail : amea_nkav@hotmail.gr*Web :  amea.kavala.gr *Facebook : Νομαρτιακός ύλλογος ΑμεΑν.Καβάλας 

 

Οι ενδιαθεπψμενοι θα ππέπει να πληποων ηιρ κάηυθι γενικέρ πποχποθέζειρ: 

 Να είναι κάηοσοι πηςσίος ΠΔ/ΤΔ 

 Να είναι εγγεγπαμμένοι ζηα Μηηπϊα Ανέπγυν ηος ΟΑΔΓ, ανεξαπηήηυρ αν λαμβάνοςν 

επίδομα ανεπγίαρ ή ψσι 

 Να είναι κάηοσοι πηςσίος Η/Υ (ECDL,κ.α.) 

 Να έσοςν, ηοςλάσιζηον, καλή γνϊζη Αγγλικϊν (FirstCertificateinEnglish, πιζηοποιηηικψ 

γλυζζομάθειαρ Β2, κηλ) 

 

Το σπονικψ διάζηημα πος θα απαζσοληθεί  ο ςποτήθιορ πος θα επιλεγεί είναι απψ ηην 

ςπογπαθή ηηρ ζωμβαζηρ και μέσπι ηην λήξη ηος έπγος, ζηιρ 21/09/2019.  

 

Οι ενδιαθεπψμενοι ππέπει να ςποβάλλοςν ηασςδπομικϊρ ή αςηοπποζϊπυρ ζηα γπαθεία ηος 

Σςλλψγος (Δθνικήρ Ανηιζηάζευρ 20, η.κ. 654 03 Καβάλα), θάκελο με ηα δικαιολογηηικά 

ηεκμηπίυζηρ ηυν πποζψνηυν ηοςρ, ψπυρ πεπιγπάθονηαι ζηην ππψζκληζη, ϊζηε να 

πιζηοποιήζοςν ηα ψζα δηλϊνοςν ζηην αίηηζη ηοςρ και να ολοκληπυθεί η αξιολψγηζη και 

καηάηαξή ηοςρ. Καηαληκηική ημερομηνία παραλαβής ηων είναι η Σεηάρηη 22 Ασγούζηοσ 

2018 και ώρα 14:00.Πληποθοπίερ θα δίνονηαι απψ ηην Γ. Γπαμμαηέα ηος Σςλλψγος,Μαμαλιά 

Γέζποινα,ζηο ηηλέθυνο: 2513503218. 

 
 

 

 

 

Ο Νψμιμορ Δκππψζυπορ ηος ζςλλψγος, 

 

 

 

 

Σμάπαγδορ Κπεμωδαρ 
 

 


