ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/12/2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 364
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ̟ρος δυνητικά ωφελούµενους
για συµµετοχή στην ̟ράξη

«ΤΟΠΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
(Τρίτη φάση συλλογής αιτήσεων)
Ανα̟τυξιακή Σύµ̟ραξη:

«∆ΙΑΥΛΟΣ Α̟ασχόλησης ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η Ανα̟τυξιακή Σύµ̟ραξη «∆ΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», στο
̟λαίσιο της δράσης 3: «Το̟ικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της
κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώ̟ιση του κοινωνικού α̟οκλεισµού
ευ̟αθών οµάδων του ̟ληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης
ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώ̟ινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών»,
του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού» 2007-2013»,
υλο̟οιεί στο ∆ήµο Ηρακλείου την ̟ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ
ΕΥΑΛΩΤΕΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ
∆ΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
̟ου
συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Άνεργους ̟ου ανήκουν στις ̟αρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Οµάδες:
Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/α̟ειλούµενα α̟ό
φτώχεια*
Άτοµα µε Ψυχική Ανα̟ηρία
Μετανάστες, Πρόσφυγες, Παλιννοστούντες

Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών *

Σελίδα

Άτοµα ̟ου βρίσκονται υ̟ό το καθεστώς του “αιτούντος ασύλου”

1

Πρώην Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών

* για τις οµάδες Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/α̟ειλούµενα α̟ό
φτώχεια και Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, ο αριθµός υ̟οψηφίων
ωφελουµένων έχει καλυφθεί στην 1η και 2η φάση υ̟οβολής αιτήσεων.
Να υ̟οβάλλουν αίτηση συµµετοχής στην ̟αρα̟άνω Πράξη.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΌΠΟΙΗΣΗΣ:
Η Ανα̟τυξιακή Σύµ̟ραξη «∆ΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
α̟αρτίζεται α̟ό έξι (6) το̟ικούς φορείς, µε Συντονιστή Εταίρο το ΚΕΚ Ανά̟τυξη
Κρήτης. Συγκεκριµένα:
1. ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ
2. ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ Α.Ε
6.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ "ΚΡΙΚΟΣ"

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ̟ράξη αυτή α̟οτελεί µια Ολοκληρωµένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, ̟ου στόχο
έχει την α̟οτελεσµατική ενσωµάτωση στην εργασία 100 ατόµων ευ̟αθών κοινωνικά
οµάδων βάσει διαγνωσµένων αναγκών των ιδίων αλλά και της το̟ικής αγοράς εργασίας
της ̟εριοχής ̟αρέµβασης ̟ου είναι η ̟εριοχή εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ηµου
Ηρακλειου.
Η ̟ράξη έχει ως αντικείµενο την ενεργο̟οίηση και κινητο̟οίηση των το̟ικών φορέων
µε στόχο:

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
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•

Την ̟ροετοιµασία και ̟ροώθηση µέρους των 100 ωφελούµενων της ̟ράξης σε
θέσεις α̟ασχόλησης τουλάχιστον για 3 µήνες.
Την ̟ροετοιµασία και την βήµα – βήµα στήριξη µέρους των υ̟όλοι̟ων 100
ωφελούµενων της ̟ράξης για έναρξη ατοµικής ή συλλογικής ε̟ιχειρηµατικής
δραστηριότητας (µε αιχµή την κοινωνική οικονοµία).

Σελίδα

•

Για την ε̟ίτευξη του στόχου της Πράξης θα υλο̟οιηθούν ε̟ιµέρους ∆ράσεις οι ο̟οίες
µεταξύ άλλων ̟εριλαµβάνουν:
o

Πληροφόρηση – Συµβουλευτική – Υ̟οστήριξη στους ωφελούµενος της Πράξης µε
α̟ώτερο σκο̟ό την ̟ροώθησή τους σε θέσεις α̟ασχόλησης ή τη δηµιουργία νέων
ε̟ιχειρήσεων
Αναλυτικότερα:
Ι. Για την Ίδρυση κάθε Νέας ε̟ιχείρησης (ατοµικής ή συλλογικής) α̟ό τους
ωφελούµενους θα ̟αρέχονται σχετικές Συµβουλευτικές Υ̟ηρεσίες και θα εκ̟ονείται
business plan γεγονός ̟ου συµβάλει στην ενίσχυση της βιωσιµότητας των
νεοϊδρυθέντων ε̟ιχειρήσεων της ̟ράξης.
ΙΙ. Για την ένταξη των ωφελούµενων σε ̟ρογράµµατα ε̟ιχορήγησης, ε̟ιδότησης ή
άλλο ανα̟τυξιακό ̟ρόγραµµα (ΕΠΑΕ,Ε.Π Αγροτικής Ανά̟τυξης, Ε̟ενδυτικός
Νόµος κλ̟) θα εκ̟ονείται α̟ό στελέχη της ̟ράξης το business plan των
ε̟ιχειρήσεων ̟ου ιδρύουν οι ωφελούµενοι και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η
αίτηση υ̟αγωγής για χρηµατοδότηση στο αντίστοιχο ̟ρόγραµµα.
ΙΙΙ. Μέρος των ωφελούµενων ̟ου θα έχει ̟ροετοιµαστεί κατάλληλα µε την ̟αροχή
και σχετικών Συµβουλευτικών Υ̟ηρεσιών Υ̟οστήριξης, θα ̟ροωθηθούν για
̟ρόσληψη α̟ό ε̟ιχειρήσεις, ενώ για τους νέους κάτω των 25 ετών θα αξιο̟οιηθεί η
δυνατότητα του άρθρου 43 του νόµου 3986/2011 για α̟όκτηση εργασιακής
εµ̟ειρίας.
Κατάρτιση ωφελουµένων στα εξής αντικείµενα:
Αριθµός ∆ιάρκεια
Ατόµων σε ώρες

Εκ̟αιδευτικό
ε̟ίδοµα/ώρα

1.

Στελέχη Μαγειρικής και Ζαχαρο̟λαστικής
τέχνης

20

135

6,00€

2.

Ε̟εξεργασία Τυ̟ο̟οίηση και Προώθηση
Το̟ικών Προϊόντων

20

135

6,00€

3.

Συντηρητές κή̟ων και Αστικού Πρασίνου

20

135

6,00€

4.

Ανά̟τυξη Ε̟ιχειρηµατικότητας στην
Κοινωνική Οικονοµία

20

135

6,00€

5.

Κατάρτιση Στελεχών Κατ’ οίκον Φροντίδας
ατόµων ̟ου χρήζουν βοήθειας

20

135

6,00€
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Τίτλος Προγράµµατος Κατάρτισης
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o

o

Ειδικές Υ̟ηρεσίες Συµβουλευτικής ̟ρος εργοδότες του ∆. Ηρακλείου µε βασικούς
στόχους την ̟ροώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη
βελτίωση και ανά̟τυξη των ε̟ιχειρήσεών τους

o

∆ικτύωση των το̟ικών και ̟εριφερειακών φορέων για στήριξη των ωφελουµένων
ενώ θα υ̟άρξει και διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Κύ̟ρου-Ιταλίας για
µεταφορά τεχνογνωσίας στην ανά̟τυξη κοινωνικών ε̟ιχειρήσεων.

o

Ενηµέρωση – Ευαισθητο̟οίηση µε βασικούς στόχους την ̟ροβολή των δράσεων της
̟ράξης, την ενηµέρωση των εν δυνάµει ωφελουµένων καθώς και την
ευαισθητο̟οίηση της το̟ικής κοινωνίας για το αντικείµενο και τα ε̟ιδιωκόµενα
α̟οτελέσµατα της ̟αρέµβασης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι ωφελούµενοι της ̟ράξης ̟ρέ̟ει:
α) να είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ και µε
κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ∆, εκτός Μητρώου ανεργίας .
β) να είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Ηρακλείου.
γ) να ανήκουν σε µια α̟ό τις ̟αρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων οµάδων, σύµφωνα και
µε το Άρθρο 10 του Κανονισµού για το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο:
Άτοµα µε Ψυχική ανα̟ηρία νοούνται οι συµµετέχοντες ̟ου α̟οδεδειγµένα
εµφανίζουν α̟ό θεσµοθετηµένο για το σκο̟ό αυτό όργανο, ̟ιστο̟οιηµένο
̟οσοστό ανα̟ηρίας 50% και άνω, µε ικανότητα άσκησης βιο̟οριστικής
εργασίας.
Μετανάστες, ̟αλιννοστούντες, ̟ρόσφυγες

Σελίδα

Πρόσφυγες: Τα άτοµα εκείνα ̟ου εγκατέλειψαν τη χώρα ̟ροέλευσής τους για
λόγους ̟ολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι
ο̟οίοι δεν µ̟ορούν να ε̟ιστρέψουν σε αυτή διότι α̟ειλούνται µε διωγµό. Τα
άτοµα της εν λόγω οµάδας θα ̟ρέ̟ει να έχουν αναγνωρισµένη ̟ροσφυγική
ιδιότητα.
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Μετανάστες : Στην εν λόγω οµάδα νοούνται τα άτοµα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό
χώρες µη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και οι ο̟οίοι βρίσκονται στην Ελλάδα
υ̟ό καθεστώς “οικονοµικής µετανάστευσης”. Η έννοια του οικονοµικού
µετανάστη ̟εριλαµβάνει τα άτοµα εκείνα ̟ου έχουν µετακινηθεί στην Ελληνική
ε̟ικράτεια ̟ροερχόµενοι α̟ό χώρες εκτός της Ευρω̟αϊκής Ζώνης των 27 κρατών
µελών. Για τη συµµετοχή τους α̟αιτείται άδεια ̟αραµονής σε ισχύ.

Παλιννοστούντες: Τα άτοµα ̟ου φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση
α̟ό αρµόδια αρχή ̟ου έχει α̟οφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόµου
και ̟ροέρχονται α̟ό µακρόχρονη ̟αραµονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως
α̟ό την ̟ρώην ΕΣΣ∆ ή άλλη ανατολική χώρα).
Πρώην Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών: Άτοµα ̟ρώην χρήστες
εξαρτησιογόνων ουσιών ̟ου φέρουν βεβαίωση α̟ό ε̟ίσηµο φορέα ή άλλο
θερα̟ευτικό ίδρυµα ότι διατέλεσαν στο ̟αρελθόν χρήστες ναρκωτικών ή άλλων
ουσιών.
Άτοµα ̟ου βρίσκονται υ̟ό το καθεστώς του “αιτούντος ασύλου”: νοούνται τα
άτοµα ̟ου έχουν υ̟οβάλλει αίτηση για αναγνώριση ̟ροσφυγικής ιδιότητας.
Τέλος σηµειώνεται ότι στη ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιος α̟ό τους συµµετέχοντες ανήκει σε
̟ερισσότερες της µίας ευάλωτης κοινωνικής οµάδας, τότε καταχωρείται στη δράση µε την
ιδιότητα ̟ου δηλώθηκε στην έναρξη αυτής.

ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ:
•

55 Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/ α̟ειλούµενα α̟ό φτώχεια

•

10 άτοµα Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών

•

10 άτοµα Μετανάστες, ̟αλιννοστούντες, ̟ρόσφυγες

•

10 άτοµα µε ψυχική ανα̟ηρία

•

10 άτοµα Πρώην χρήστες ουσιών

•

5 άτοµα αιτούντες άσυλο

Α̟ό τα 100 άτοµα τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 25% θα
είναι νέοι κάτω των 25 ετών.
Οι άνεργοι ̟ου θα υ̟οβάλλουν αίτηση, θα ̟ρέ̟ει να συνεχίσουν κανονικά τη
διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, µέχρι να ενταχθούν σε κά̟οια δράση.

Αίτηση συµµετοχής

2.

Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕ∆ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕ∆

3.

Έγγραφο ̟ιστο̟οίησης τό̟ου διαµονής ή σχετική Υ̟εύθυνη δήλωση.

4.

Αντίγραφου µισθωτηρίου κατοικίας αν υ̟άρχει

5.

Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης

6.

Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο ∆ιαβατηρίου

Σελίδα

1.
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.

Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονοµικού Έτους (2012) α̟ό την Εφορία
( Για τη ̟ερί̟τωση ̟ου ο/η ενδιαφερόµενος/η δεν υ̟οβάλλει φορολογική δήλωση
λόγω χαµηλού εισοδήµατος θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί υ̟εύθυνη δήλωση θεωρηµένη α̟ό
την αρµόδια ∆.Ο.Υ., ότι νοµίµως δεν υ̟οβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε
̟ερί̟τωση α̟ορίας, ο/η ενδιαφερόµενος/η υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει βιβλιάριο α̟ορίας
α̟ό τη Πρόνοια).

8.

Αντίγραφα τίτλων σ̟ουδών

9.

Πιστο̟οιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υ̟ολογιστών εάν υ̟άρχουν

10.

∆ικαιολογητικά ένταξης υ̟οψηφίου σε Ευ̟αθή Κοινωνική Οµάδα της Πράξης:
•

Για την οµάδα άτοµα µε ψυχική ανα̟ηρία:

Πιστο̟οιητικό α̟ό θεσµοθετηµένο για το σκο̟ό αυτό όργανο, µε το ο̟οίο να
̟ιστο̟οιείται το ̟οσοστό ανα̟ηρίας τους, το ο̟οίο α̟αραίτητα θα ̟ρέ̟ει να είναι 50%
και άνω µε ικανότητα άσκησης βιο̟οριστικής εργασίας.
•

Για την οµάδα Μετανάστες

Άδεια Παραµονής
•

Για την οµάδα Πρόσφυγες

Βεβαίωση Προσφυγικής Ιδιότητας
•

Για την οµάδα Παλλινοστούντες

Ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση α̟ό αρµόδια αρχή ̟ου έχει α̟οφανθεί για την
ελληνική ιθαγένεια του ατόµου και ̟ροέρχονται α̟ό µακρόχρονη ̟αραµονή σε χώρα
εκτός Ελλάδος)
•

Για την οµάδα Πρώην χρήστες Εξαρτησιογόνων ουσιών

Α̟οδεικτικό α̟εξάρτησης / βεβαίωση α̟ό θεσµοθετηµένο για το σκο̟ό αυτό ∆ηµόσιο ή
ιδιωτικό φορέα (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή α̟ό θερα̟ευτικές κοινότητες αυτού στις ο̟οίες
έχει χορηγηθεί η ̟ροβλε̟όµενη άδεια λειτουργίας α̟ό το Υ̟ουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτοµο ολοκλήρωσε ̟ρόγραµµα α̟εξάρτησης α̟ό
εξαρτησιογόνες ουσίες α̟ό το 2006 και ότι βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής
Ε̟ανένταξης ή Βεβαίωση α̟εξάρτησης α̟ό φορείς χωρών της Ε.Ε. µε την ̟ροϋ̟όθεση
ότι ο φορέας ̟ου εκδίδει την βεβαίωση αυτή να έχει άδεια λειτουργίας α̟ό ∆ηµόσια Αρχή
της χώρας αυτής
•

Για την οµάδα Άτοµα Αιτούντες Άσυλο

Προσωρινή Άδεια Παραµονής και εργασίας

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µ̟ορούν να ̟ροµηθευτούν την αναλυτική ̟ρόσκληση και την
αίτηση συµµετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Σελίδα
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

www.kek-anaptixi-kritis.gr
http://topeko.kek-anaptixi-kritis.gr

Καθώς και στα σηµεία:
•
•

ΚΕΚ Ανά̟τυξη Κρήτης, Βενεράτο, ∆ήµου Ηρακλείου τηλ 2810-792119
ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Ε̟ιµελητηρίου, Κορωναίου 14, 4ος όροφος τηλ 2810-331590

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΟ ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ: 9:00 –
15:00

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι/ες µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν τις αιτήσεις τους α̟ό 06/11/2012 έως
26/11/2012 (Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ). Σε ̟ερί̟τωση µη κάλυψης του αριθµού των
ωφελουµένων (100) θα ακολουθήσει η Β΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ και στη συνέχεια η Γ΄ ΦΑΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Αναλυτικότερα οι ηµεροµηνίες και των 3 Φάσεων Ε̟ιλογής είναι οι
ακόλουθες:

06/11/2012
26/11/2012
27/11/2012
21/12/2012

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συµ̟λήρωση τυχόν ελλει̟όντων
δικαιολογητικών ε̟ιτρέ̟εται µόνο µέχρι τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των
αιτήσεων της κάθε Φάσης διαφορετικά θα λαµβάνεται υ̟όψη στην ε̟όµενη Φάση
Ε̟ιλογής
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27/12/2012
08/02/2013
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Α΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ηµεροµηνία έναρξης υ̟οβολής:
Ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής:
Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ηµεροµηνία έναρξης υ̟οβολής:
Ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής:
Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ηµεροµηνία έναρξης υ̟οβολής:
Ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής:

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μετά τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής αιτήσεων της κάθε φάσης η διαδικασία ε̟ιλογής
των ωφελουµένων ̟εριλαµβάνει τα ̟αρακάτω στάδια:
•

Έλεγχος ̟ληρότητας δικαιολογητικών ανά κατηγορία ευάλωτης οµάδας/ υ̟οψηφίων ̟ου
θα συµµετάσχουν στην διαδικασία ε̟ιλογής (α̟όρριψη αιτήσεων όσων δεν ̟ληρούν τις
̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζονται στην ̟ροκήρυξη).

•

∆ιενέργεια Συνεντεύξεων α̟ό τα Στελέχη Συµβουλευτικής µε τους υ̟οψηφίους ̟ου
̟ληρούν τις βασικές ̟ροϋ̟οθέσεις

•

Η 5µελής ε̟ιτρο̟ή Ε̟ιλογής Ωφελουµένων, συνεδριάζει, ελέγχει και συµ̟ληρώνει το
βαθµολόγιο κάθε υ̟οψήφιου. Συντάσσει έξι(6) καταλόγους, ό̟ου θα αναφέρονται οι
̟ροτεινόµενοι ̟ρος συµµετοχή ανά οµάδα στόχο. Οι κατάλογοι αυτοί θα ̟εριλαµβάνουν τα
ονόµατα των ωφελουµένων, και µια εισηγητική έκθεση για τον κάθε ωφελούµενο. Ο
κατάλογος θα συνοδεύεται α̟ό τις αιτήσεις και τα
συµ̟ληρωµένα έντυ̟α των
συνεντεύξεων. Συντάσσονται τα ̟ρακτικά των ̟ροτεινόµενων ε̟ιτυχόντων, ε̟ιλαχόντων
και α̟ορρι̟τέων ωφελουµένων. Ο κάθε κατάλογος θα διαµορφωθεί κατά φθίνουσα σειρά
σε σχέση µε το συνολικό βαθµό κάθε υ̟οψήφιου-ωφελούµενο και παράδοση αυτών στον

Συντονιστή εταίρο.
•

Τελική ε̟ιλογή ωφελουµένων α̟ό το ∆.Σ. της Ανα̟τυξιακής Σύµ̟ραξης «∆ΙΑΥΛΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Σύνταξη τελικών καταλόγων ε̟ιτυχόντων,
ε̟ιλαχόντων και α̟ορρι̟τέων.

•

Κοινοποίηση αποτελεσµάτων α) στα ΚΠΑ/ΤΥ β) στον Υπεύθυνο Συµβουλευτικής και
γ) στην Αναθέτουσα Αρχή.

Η Ανα̟τυξιακή Σύµ̟ραξη « ∆ΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
δεσµεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣ∆ΕΚ για µη δηµοσιο̟οίηση των
ονοµάτων των ωφελουµένων στις ενέργειες ̟ου συγχρηµατοδοτούνται α̟ό το ΕΚΤ, και
γι αυτό θα ̟ροβεί σε κωδικο̟οίηση της δηµοσιο̟οίησης των α̟οτελεσµάτων ε̟ιλογής,
ό̟ου αυτό α̟αιτείται, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή,
µε τη χρήση του αριθµού ̟ρωτοκόλλου της υ̟οβληθείσας αίτησης, αντί του
ονοµατε̟ώνυµου εκάστου ωφελουµένου.
Ε̟ίσης θα υ̟άρξει ̟λήρης εφαρµογή α̟οφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την
α̟όλυτη ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων κάθε υ̟οψήφιου ωφελούµενου.

ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ
Βενεράτο, ∆ήµος Ηρακλείου
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ.: 2810- 792119
Ηλ/νική ∆ιεύθυνση: www.kek-anaptixi-kritis.gr, http://topeko.kek-anaptixi-kritis.gr
κα. Καστελλιανάκη Ειρήνη
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ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Κορωναίου 14, 4ος όροφος, ∆ήµος Ηρακλείου, Τηλ: 2810-331590

