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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΠΡΟ ΓΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ:
«ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ
ΓΙΑ ΙΔ ΔΤΚΑΙΡΙΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΑΡΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟY»

1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ Πξάμε «Γίθηπν Αλαπηπμηαθήο θαη Κνηλωληθήο πλεξγαζίαο γηα ίζεο επθαηξίεο απαζρόιεζεο θαη
άξζε ηνπ θνηλωληθνύ απνθιεηζκνύ» πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο 3: «Τνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο
έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013, κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν).
Ο πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο είλαη 535.000 € θαη ε δηάξθεηα πινπνίεζεο 2 ρξφληα (1-7-2012 έσο 30-6-2014).
ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο είλαη ε Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «πλεξγαζία» πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε
κνξθή ηεο Αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ 10 Δηαίξνη:
1) Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Δ ΟΤΑ (Σπληνληζηήο Δηαίξνο)
2) Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ
3) Γήκνο Ηεξάπεηξαο
4) Γήκνο Σεηείαο
5) Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ
6) Δπηκειεηήξην Λαζηζίνπ
7) Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Λαζηζίνπ
8) Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Αλάπηπμε Κξήηεο
9) Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Τερληθή Δθπαηδεπηηθή
10) Πνιηηηζηηθφο Σχλδεζκνο Αιβαλψλ δηακελφλησλ ζην Ννκφ Λαζηζίνπ
Ζ Αλαπηπμηαθή Σχκπξαμε «Σπλεξγαζία» ζηεγάδεηαη ζηα Γξαθεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Δ ΟΤΑ
(Αξγπξνπνχινπ 3 - 72100 Αγηνο Νηθφιανο - Τει: 28410 91110 - Fax: 28410 91120 - E-mail:
synergasia@anlas.gr - Website: www.synergasia-anlas.gr).
ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λαζηζίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο
Αγίνπ Νηθνιάνπ, Ιεξάπεηξαο, εηείαο θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.
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ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ
Ωθεινχκελνη ηεο Πξάμεο ζα είλαη 100 άηνκα πνπ είλαη άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Αλεξγίαο ηνπ
ΟΑΔΓ ή ζε εηδηθφ θαηάινγν ηνπ ΟΑΔΓ, εθηφο Μεηξψνπ αλεξγίαο θαη αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ εππαζείο
θνηλσληθά νκάδεο (νκάδεο ζηφρνπ):
 Μαθξνρξφληα άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ κε ρακειά ηππηθά πξνζφληα .
 Άηνκα επξηζθφκελα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο/απεηινχκελα απφ θηψρεηα.
 Γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
 Απνθπιαθηζζέληεο.
 Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, πξφζθπγεο.
Απφ ηνπο 100 σθεινχκελνπο, ηνπιάρηζηνλ ην 50% ζα είλαη γπλαίθεο θαη ηνπιάρηζηνλ ην 25% ζα είλαη λένη
θάησ ησλ 25 εηψλ.
ΣΟΥΟ
Ζ Πξάμε απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ έρεη ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή
ελζσκάησζε ζηελ εξγαζία 100 αηφκσλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ βάζεη δηαγλσζκέλσλ αλαγθψλ ησλ
ηδίσλ αιιά θαη ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη σθεινχκελνη πνπ ζα επηιεγνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ζα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια
κέζα απφ ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, ππνζηήξημεο θαη θαηάξηηζεο έηζη ψζηε:
 νη σθεινχκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια ψζηε λα
θαιχπηνπλ πξαγκαηηθέο θαη δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
 νη σθεινχκελνη πνπ ζα πξνσζεζνχλ γηα επηδφηεζε/επηρνξήγεζε απφ άιια πξνγξάκκαηα ζα
πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ έληαμε ηνπο ζην αληίζηνηρν πξφγξακκα.
 νη σθεινχκελνη πνπ ζα ζπζηήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε ζα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια ψζηε νη
επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηδξπζνχλ λα θαιχπηνπλ δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη λα
βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο.
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ
1) Πιεξνθόξεζε - πκβνπιεπηηθή - Τπνζηήξημε
Γηα ηνπο σθεινχκελνπο ζα πινπνηεζνχλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο - ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο:
 Σπκβνπιεπηηθή (20 αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεδξίεο) γηα ηνπο σθεινχκελνπο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε
ζέζεηο απαζρφιεζεο (πξφζιεςε απφ επηρεηξήζεηο ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο κήλεο θαη γηα ηνπο λένπο θάησ
ησλ 25 εηψλ αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 3986/2011 γηα απφθηεζε εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο).
 Σπκβνπιεπηηθή (20 αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεδξίεο) γηα ηνπο σθεινχκελνπο πνπ ζα αλαπηχμνπλ
αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
 Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Σρεδίσλ (Business plan) γηα ηνπο σθεινχκελνπο πνπ ζα ηδξχζνπλ αηνκηθέο ή
ζπιινγηθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
 Παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε φισλ ησλ σθεινπκέλσλ θαηά ηνπο 3 πξψηνπο κήλεο είηε κεηά ηε
ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο είηε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ
ηνπο επηρεηξήζεσλ.
2) Καηάξηηζε
Γηα ηνπο σθεινχκελνπο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 5 επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο δηάξθεηαο 135
σξψλ θαη γηα 20 σθεινχκελνπο ην θάζε έλα, κε ζέκαηα θαηάξηηζεο:
 Δμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο Ζ/Υ, κε πηζηνπνίεζε κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ πηζηνπνίεζεο.
 Δπεμεξγαζία ηππνπνίεζε θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ.
 Καηάξηηζε ζηειερψλ θαη΄ νίθνλ θξνληίδαο αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ βνήζεηα.
 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ.
 Τερλίηεο θαηαζθεπψλ κε παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαη πιηθά.
Σηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πξνβιέπεηαη επίδνκα γηα ηνπο θαηαξηηδόκελνπο 6 € αλά ώξα.
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Δπίζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Πξάμεο ζα πινπνηεζνχλ θαη νη παξαθάησ δξάζεηο:
Σπκβνπιεπηηθή θαη ζεκαηηθά εξγαζηήξηα γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ ζα πξνζιάβνπλ σθεινχκελνπο.
Μειέηε αγνξάο εξγαζίαο ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο.
Σπληνληζκφο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο.
Γεκνζηφηεηα-Δπαηζζεηνπνίεζε: (γξαθείν ηχπνπ, έληππν πιηθφ ελεκέξσζεο-πιεξνθφξεζεο, εκεξίδεο,
ζπλεληεχμεηο ηχπνπ, αλαθνηλψζεηο θαη δειηία ηχπνπ ζηα Μ.Μ.Δλεκέξσζεο, θ.ιπ).
 Γηθηχσζε (δηθηχσζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Σχκπξαμεο κε ηνπηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο θαη δηθηχσζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Σχκπξαμεο κε άιιεο Αλαπηπμηαθέο Σπκπξάμεηο ζε
Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν).
 Γηαθξαηηθή ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Κχπξνπ (νκάδα εξγαζίαο θαη εξγαζηήξην κε ζέκα:
«Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζε Γεκνζίνπο Φνξείο» θαη εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα «Δηαηξηθή
Κνηλσληθή Δπζχλε θαη Γεκφζηεο Σπκβάζεηο»).





2. ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ - ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Ζ Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «πλεξγαζία» πξνζθαιεί ηνπο ωθεινύκελνπο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηε Πξάμε ππνβάιινληαο αίηεζε
ζπκκεηνρήο κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ
Οη σθεινχκελνη ηεο Πξάμεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο:
α) Να είλαη άλεξγνη/εο, εγγεγξακκέλνη/εο ζηα Μεηξώα Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, κε θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ
ή ζε εηδηθό θαηάινγν ηνπ ΟΑΔΓ, εθηόο Μεηξώνπ αλεξγίαο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ αθνινπζήζεη θαη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο
απφ Δξγαζηαθφ Σχκβνπιν θαη λα εθνδηαζηνχλ απφ ηελ Τνπηθή Υπεξεζία ή ην Κέληξν Πξνψζεζεο
Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) ηνπ ΟΑΔΓ ηεο πεξηνρήο φπνπ είλαη γξακκέλνη, κε «εηδηθφ παξαπεκπηηθφ» ην νπνίν
ζα θαηαζέζνπλ καδί κε ηππνπνηεκέλε αίηεζε.
β) Να είλαη κόληκνη θάηνηθνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λαζηζίνπ (Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ,
Ιεξάπεηξαο, εηείαο θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ).
γ) Να αλήθνπλ ζε κηα από ηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο εππαζώλ θνηλωληθά νκάδωλ.
 Μαθξνρξόληα άλεξγνη άλω ηωλ 45 εηώλ κε ρακειά ηππηθά πξνζόληα.
Ωο άλεξγνη λννχληαη ηα άηνκα πνπ δελ απαζρνινχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο.
Ωο καθξνρξφληα άλεξγνη, ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία (άλσ ησλ 45 εηψλ) λννχληαη ηα άηνκα πνπ
παξακέλνπλ άλεξγνη γηα δηάζηεκα πεξηζζφηεξν ησλ 12 κελψλ.
 Άηνκα επξηζθόκελα ζε θαηάζηαζε θηώρεηαο/απεηινύκελα από θηώρεηα.
Νννχληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ εηήζην εηζφδεκα ρακειφηεξν απφ ην θαη’ έηνο εθάζηνηε εθηηκψκελν φξην
ηεο θηψρεηαο ζηελ Διιάδα, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΤΑΤ).
Καη’ απηήλ, ην ζεκεξηλφ ρξεκαηηθφ φξην ηεο θηψρεηαο (ηνπ έηνπο 2010 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2009)
αλέξρεηαη ζην εηήζην πνζφ:
- Δηζφδεκα ελφο ελήιηθα 7.178 επξψ.
- Δηζφδεκα δχν ελειίθσλ 10.767 επξψ.
- Δηζφδεκα δεπγαξηνχ κε έλα παηδί κέρξη 14 εηψλ 12.920 επξψ.
- Δηζφδεκα δεπγαξηνχ κε δχν παηδηά ειηθίαο κέρξη 14 εηψλ ζηα 15.073 επξψ.
- Δηζφδεκα δεπγαξηνχ κε ηξία παηδηά ειηθίαο κέρξη 14 εηψλ ζηα 17.227 επξψ.
- Δηζφδεκα δεπγαξηνχ κε ηέζζεξα παηδηά κέρξη 14 εηψλ ζηα 19.380 επξψ.
 Γπλαίθεο ζύκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
Νννχληαη άηνκα πνπ παξαπέκπνληαη - θηινμελνχληαη ζε αλαγλσξηζκέλεο δνκέο ππνζηήξημεο ζπκάησλ
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
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 Απνθπιαθηζζέληεο.
Γηα ηελ νκάδα απηή απαηηείηαη απνθπιαθηζηήξην κε ρξνλνινγία απνθπιάθηζεο απφ 1-1-2008 θαη κεηά.
Δίλαη δπλαηή ε ππαγσγή ζην πξφγξακκα αηφκσλ πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ απνθπιαθηζηήξην απφ ρψξεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Δπηπιένλ απαηηείηαη εηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Κνηλσληθήο Υπεξεζίαο ή ηνπ Γ/ληή ηνπ Σσθξνληζηηθνχ
θαηαζηήκαηνο, φηη ην άηνκν έρεη αλάγθε θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαη πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζην
ελ ιφγσ πξφγξακκα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη: ηα άηνκα πνπ ζα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα έρνπλ εθηίζεη ζπλερή
θπιάθηζε έμη (6) κελψλ ηνπιάρηζηνλ.
 Μεηαλάζηεο, παιηλλνζηνύληεο, πξόζθπγεο.
 Μεηαλάζηεο.
Σηελ νκάδα απηή λννχληαη ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα ππφ θαζεζηψο “νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο”.
Ζ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ κεηαλάζηε πεξηιακβάλεη ηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί ζηελ Διιεληθή
επηθξάηεηα πξνεξρφκελνη απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο ησλ 27 θξαηψλ κειψλ. Γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο απαηηείηαη άδεηα παξακνλήο ζε ηζρχ.
 Παιιηλνζηνύληεο.
Τα άηνκα πνπ θέξνπλ ειιεληθή ηαπηφηεηα ή άιιε βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή πνπ έρεη απνθαλζεί γηα
ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ηνπ αηφκνπ θαη πξνέξρνληαη απφ καθξφρξνλε παξακνλή ζε ρψξα εθηφο Διιάδνο
(θπξίσο απφ ηελ πξψελ ΔΣΣΓ ή άιιε αλαηνιηθή ρψξα).
Οη ζπκκεηέρνληεο ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο ΔΚΤ πνπ θέξνπλ ειιεληθή ηαπηφηεηα ή άιιε
βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή πνπ έρεη απνθαλζεί γηα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ηνπ αηφκνπ θαη πξνέξρνληαη
απφ καθξφρξνλε παξακνλή ζε ρψξα εθηφο Διιάδνο (θπξίσο απφ ηελ πξψελ ΔΣΣΓ ή άιιε αλαηνιηθή
ρψξα).
 Πξόζθπγεο.
Νννχληαη ηα άηνκα εθείλα πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο,
θπιεηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο ή ιφγνπο εζληθφηεηαο θαη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζε απηή δηφηη
απεηινχληαη κε δησγκφ. Τα άηνκα ηεο ελ ιφγσ νκάδαο ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαγλσξηζκέλε πξνζθπγηθή
ηδηφηεηα.
Σεκεηψλεηαη φηη ζηε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλήθεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο
εππαζνχο θνηλσληθήο νκάδαο, ηφηε θαηαρσξείηαη ζηε δξάζε κε ηελ ηδηφηεηα πνπ δειψζεθε ζηελ έλαξμε
απηήο.
ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο (ζα δηαηίζεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο).
2. Αληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο ΟΑΔΓ ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζην εηδηθφ Μεηξψν ηνπ ΟΑΔΓ.
3. Έγγξαθν πηζηνπνίεζεο ηφπνπ δηακνλήο ή ζρεηηθή Υπεχζπλε δήισζε.
4. Αληίγξαθνπ κηζζσηεξίνπ θαηνηθίαο αλ ππάξρεη.
5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
6. Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ή Αληίγξαθν Γηαβαηεξίνπ.
7. Δθθαζαξηζηηθφ Τειεπηαίνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο (2012) απφ ηελ Δθνξία.
(Γηα ηε πεξίπησζε πνπ ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε ιφγσ ρακεινχ
εηζνδήκαηνο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ, φηη λνκίκσο
δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε, ελψ ζε πεξίπησζε απνξίαο, ν/ε ελδηαθεξφκελνο/ε ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη βηβιηάξην απνξίαο απφ ηε Πξφλνηα).
8. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ.
9. Πηζηνπνηεηηθά γλψζεο: μέλεο γιψζζαο, ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ εάλ ππάξρνπλ.
10. Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο ππνςεθίνπ ζε εππαζή θνηλσληθή νκάδα:
 Γηα ηελ νκάδα «Θχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο Βίαο»
Παξαπεκπηηθφ θηινμελίαο απφ αλαγλσξηζκέλεο δνκέο ππνζηήξημεο Θπκάησλ Δλδννηθνγελεηαθήο
Βίαο.
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 Γηα ηελ νκάδα «Απνθπιαθηζζέληεο»
Απνθπιαθηζηήξην κε ρξνλνινγία απνθπιάθηζεο απφ 01-01-2008 θαη κεηά. Δίλαη δπλαηή ε ππαγσγή
ζην πξφγξακκα ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ απνθπιαθηζηήξην απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ.
Δπηπιένλ απαηηείηαη εηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Κνηλσληθήο Υπεξεζίαο ή ηνπ Γ/ληή ηνπ Σσθξνληζηηθνχ
θαηαζηήκαηνο, φηη ην άηνκν έρεη αλάγθε θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαη πξνηείλεηαη λα εληαρζεί
ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη: ηα άηνκα πνπ ζα ππαρζνχλ ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα έρνπλ εθηίζεη ζπλερή
θπιάθηζε έμη (6) κελψλ ηνπιάρηζηνλ.
 Γηα ηελ νκάδα «Μεηαλάζηεο»
Άδεηα Παξακνλήο.
 Γηα ηελ νκάδα «Παιιηλνζηνχληεο»
Διιεληθή ηαπηφηεηα ή άιιε βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή πνπ έρεη απνθαλζεί γηα ηελ ειιεληθή
ηζαγέλεηα ηνπ αηφκνπ θαη πξνέξρεηαη απφ καθξφρξνλε παξακνλή ζε ρψξα εθηφο Διιάδνο.
 Γηα ηελ νκάδα «Πξφζθπγεο»
Βεβαίσζε Πξνζθπγηθήο Ηδηφηεηαο.
Οη άλεξγνη πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ απφ ην ΚΠΑ/ΥΑ ηνπ
ΟΑΔΓ φπνπ είλαη γξακκέλνη, ην εηδηθφ παξαπεκπηηθφ, ην νπνίν ζα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ αίηεζε.
Οη άλεξγνη πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε, ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο
θάξηαο αλεξγίαο ηνπο, κέρξη λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα δξάζε.
Αληηθαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ή δηόξζωζε απηήο ή ζπκπιήξωζε ηπρόλ ειιεηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ
επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ.

3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ηεο θάζε θάζεο ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ
πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα:
 Έιεγρνο πιεξφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ αλά θαηεγνξία εππαζνχο θνηλσληθά νκάδαο / ππνςεθίσλ πνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο (απφξξηςε αηηήζεσλ φζσλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηε πξφζθιεζε).
 Γηελέξγεηα Σπλεληεχμεσλ απφ ηα ζηειέρε ζπκβνπιεπηηθήο κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ πιεξνχλ ηηο βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο.
 Ζ 5κειήο Δπηηξνπή Δπηινγήο Ωθεινπκέλσλ, ζπλεδξηάδεη, ειέγρεη θαη ζπκπιεξψλεη ην βαζκνιφγην θάζε
ππνςήθηνπ. Σπληάζζεη πέληε (5) θαηαιφγνπο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη πξνηεηλφκελνη πξνο ζπκκεηνρή
αλά νκάδα ζηφρν. Οη θαηάινγνη απηνί ζα πεξηιακβάλνπλ ηα νλφκαηα ησλ σθεινπκέλσλ θαη κηα εηζεγεηηθή
έθζεζε γηα ηνλ θάζε σθεινχκελν. Ο θαηάινγνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο αηηήζεηο θαη ηα ζπκπιεξσκέλα
έληππα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σπληάζζνληαη ηα πξαθηηθά ησλ πξνηεηλφκελσλ επηηπρφλησλ, επηιαρφλησλ θαη
απνξξηπηέσλ σθεινπκέλσλ. Ο θάζε θαηάινγνο ζα δηακνξθσζεί θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζε ζρέζε κε ην
ζπλνιηθφ βαζκφ θάζε ππνςήθηνπ-σθεινχκελνπ θαη παξάδνζε απηψλ ζηνλ Σπληνληζηή Δηαίξν.
 Τειηθή επηινγή σθεινπκέλσλ απφ ην Γ.Σ ηεο Αλαπηπμηαθήο Σχκπξαμεο «Σπλεξγαζία». Σχληαμε ηειηθψλ
θαηαιφγσλ επηηπρφλησλ, επηιαρφλησλ θαη απνξξηπηέσλ.
 Κνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ α) ζηα Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο / Τνπηθέο Υπεξεζίεο (ΚΠΑ/ΤΥ)
ηνπ ΟΑΔΓ, β) ζηνλ Υπεχζπλν Σπκβνπιεπηηθήο θαη γ) ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Ζ Αλαπηπμηαθή Σχκπξαμε «Σπλεξγαζία» δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξήζεη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ
Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλεξγεηψλ Καηάξηηζεο (ΔΣΓΔΚ) γηα κε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ
σθεινπκέλσλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΤ θαη γη απηφ ζα πξνβεί ζε θσδηθνπνίεζε
ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε
δηαθάλεηα θαηά ηε δηαδηθαζία απηή, κε ηε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο, αληί
ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ εθάζηνπ σθεινπκέλνπ.
Δπίζεο ζα ππάξμεη πιήξεο εθαξκνγή απνθάζεσλ, θαλφλσλ θαη δηαηάμεσλ γηα ηελ απφιπηε πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θάζε ππνςήθηνπ σθεινχκελνπ.
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηε Πξάμε, λα παξαιακβάλνπλ θαη λα ππνβάινπλ ηηο
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνπο παξαθάησ Φνξείο.
ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ (νδφο Αξγπξνπνχινπ 3 - έλαληη ηνπ Γεκνηηθνχ Σηαδίνπ)
Υπεχζπλε: Καηεξίλα Μελεγάθε, Τειέθσλν: 28410 91110.
ΙΔΡΑΠΔΣΡΑ
Γήκνο Ιεξάπεηξαο - ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΣΙ.Α
νο

Κηίξην «Μειίλα Μεξθνχξε» - 2 φξνθνο (νδφο Γεκνθξαηίαο 31)
Υπεχζπλε: Σνθία Μαξθάθε, Τειέθσλν: 2842 340326, Ώξεο 12.00-14.00
ΗΣΔΙΑ
Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο εηείαο Α.Α.Δ. ΟΣΑ (νδφο Αλζέσλ 5)
Υπεχζπλε: Φαξά Λεζησηάθε, Τειέθσλν: 28430 23590.
ΟΡΟΠΔΓΙΟ ΛΑΙΘΙΟΤ
Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ (Γεκαξρείν - Τδεξκηάδσλ)
Τειέθσλν: 2844 340140
Δπίζεο, πιεξνθνξίεο γηα ηε Πξάμε, ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ε αίηεζε ζπκκεηνρήο έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Σ «Σπλεξγαζία»: www.synergasia-anlas.gr
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο από 6/11/2012 έωο 26/11/2012
(Α’ θάζε επηινγήο).
Σε πεξίπησζε κε θάιπςεο ηνπ αξηζκνχ ησλ σθεινχκελσλ (100) ζα αθνινπζήζεη ε Β’ θάζε επηινγήο θαη ζηε
ζπλέρεηα ε Γ’ θάζε επηινγήο.
Αλαιπηηθφηεξα νη εκεξνκελίεο θαη ησλ 3 θάζεσλ επηινγήο είλαη νη αθφινπζεο:
Α’ θάζε επηινγήο (ππνβνιή αηηήζεσλ απφ 6/11/2012 έσο 26/11/2012).
Β’ θάζε επηινγήο (ππνβνιή αηηήζεσλ απφ 27/11/2012 έσο 21/12/2012).
Γ’ θάζε επηινγήο (ππνβνιή αηηήζεσλ απφ 27/12/2012 έσο 8/2/2013).

Γηα ηελ Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «πλεξγαζία»
Γεκήηξεο Κνπλελάθεο
Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ
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