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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την εύρεση των τριάντα (30) ωφελούμενων του τοπικού σχεδίου δράσης με τίτλο «Αρχή
Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας» και κωδικό MIS 380062 που
έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ», 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 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Πράξη
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εύρεση ωφελούμενων:


ανέργων



ή νέων επιστημόνων (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι,
μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), που έχουν
έναρξη δραστηριότητας από 02/01/2011 και μετά



ή ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

και η υποστήριξή τους μέσω συμβουλευτικής και προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου
να ανοίξουν τη δική τους τουριστική επιχείρηση1 ή να απασχοληθούν σε τουριστικές
επιχειρήσεις ή να υποβάλλουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε κάποιο χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα.
1

Σύμφωνα με το N. 3717/1993 τουριστικές επιχειρήσεις νοούνται τα τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις
ειδικής τουριστικής υποδομής (θαλάσσιος, αγροτικός, πολιτιστικός, θεραπευτικός, ιππικός κ.α. τουρισμός),
τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτ/των, τουριστικά καταστήματα (πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης,
φωτογραφικών ειδών, αρχαιοπωλεία, ανθοπωλεία, κουρεία και κομμωτήρια) και οποιαδήποτε επιχείρηση
είναι δυνατό να παρέχει εξυπηρέτηση σε ταξιδιώτες και περιηγητές.
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Χρονική Διάρκεια Έργου: Το προτεινόμενο τοπικό σχέδιο δράσης είναι διετές
Επιθυμητά (αλλά όχι απαραίτητα) χαρακτηριστικά των ωφελούμενων που θα
επιλεγούν ώστε να έχει επιτυχία η υλοποίηση του συγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης
είναι: α) να έχουν ηλικία από 18 έως 40 ετών, β) να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, γ) να έχουν επικοινωνιακές ικανότητες και δ) να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα.
Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή εκπαίδευση (π.χ. πτυχίο) στον
τομέα του τουρισμού.
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά την εξέταση των βιογραφικών των υποψηφίων (τα οποία
θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά / αποδεικτικά) και την τυχόν
συνέντευξη/συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από δύο (2) αντίγραφα
του βιογραφικού σημειώματος και δύο (2) αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών /
αποδεικτικών (απολυτήρια-πτυχία, εμπειρία, διακρίσεις, κ.λπ.), έως 07 Μαΐου 2013 σε
εσώκλειστο φάκελο και να τον καταθέσουν στο γραφείο της Α.Σ. «ΑΡΤΤΑΑ» που βρίσκεται στη
διεύθυνση Παπαβασιλείου 9, ΤΚ 47100, Άρτα.
Για την e-Leaders Συμβουλευτική Εταιρεία

Αιμιλία Κοκκινέλη
Νόμιμος Εκπρόσωπος Α.Σ. «ΑΡΤΤΑΑ»

Δ1-07-Ε1

Έκδοση: 01

16/05/2012

Σελίδα 2 από 2

