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2Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ:
«ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ»
(ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ)

1. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ
ΔΗΑΓΩΓΖ
Η Πξάμε «Οινθιεξωκέλν ρέδην - Αλνηθηνί Οξίδνληεο γηα ηελ Απαζρόιεζε» πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα
ηεο Γξάζεο 7: «Τνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ
εξγαζίαο» (ΤΟΠΣΑ) ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο» ηνπ Θεκαηηθνχ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3: «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν).
ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.
ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο είλαη ε Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «Αλνηθηνί Οξίδνληεο» πνπ ιεηηνπξγεί κε
ηε κνξθή ηεο Αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ 8 Δηαίξνη:
1) Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Δ ΟΤΑ (Σπληνληζηήο Δηαίξνο)
2) Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ
3) Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ
4) Δπηκειεηήξην Λαζηζίνπ
5) Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Λαζηζίνπ
6) Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Αλάπηπμε Κξήηεο
7) Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Τερληθή Δθπαηδεπηηθή
8) Σχλδεζκνο Ξελνδφρσλ Λαζηζίνπ
Η Αλαπηπμηαθή Σχκπξαμε «Αλνηθηνί Οξίδνληεο» ζηεγάδεηαη ζηα Γξαθεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Δ
ΟΤΑ (Αξγπξνπνχινπ 3 - 72100 Αγηνο Νηθφιανο - Τει: 28410 91110 - Fax: 28410 91120 - E-mail:
anoiktoiorizontes@anlas.gr - Website: www.anoiktoiorizontes-anlas.gr).
ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΗ
Ωθεινχκελνη ηεο Πξάμεο ζα είλαη 100 άηνκα, κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ
Λαζηζίνπ, πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
 Άλεξγνη κε θάξηαο αλεξγίαο ζε ηζρχ.
 Νένη επηζηήκνλεο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2 παξαθάησ.
 Αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2 παξαθάησ.
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Απφ ηα 100 σθεινχκελα άηνκα ηνπιάρηζηνλ ην 50% ζα είλαη γπλαίθεο θαη ηνπιάρηζηνλ ην 20% ζα είλαη λένη
θάησ ησλ 25 εηψλ.
ΣΟΥΟ
Η Πξάμε απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ, πνπ έρεη ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή
ελζσκάησζε ζηελ εξγαζία 100 αλέξγσλ, εγγεγξακκέλσλ ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ ΟΑΔΓ, λέσλ επηζηεκφλσλ
θαη αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ, 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 πνπ ζα ηνπο πξνζιάβνπλ.
νη σθεινχκελνη πνπ ζα πξνσζεζνχλ γηα επηδφηεζε/επηρνξήγεζε απφ άιια πξνγξάκκαηα ζα
πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην αληίζηνηρν πξφγξακκα
νη σθεινχκελνη πνπ ζα ζπζηήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε ζα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια ψζηε λα
ηδξχζνπλ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ζα
βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο.
ΓΡΑΔΗ
Σηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο ζα πινπνηεζνχλ Γξάζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ:
Μειέηεο
 Μειέηε αγνξάο εξγαζίαο ζηε πεξηνρή παξέκβαζεο.
 Μειέηε γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ζηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ απφ θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ηεο
πεξηνρήο παξέκβαζεο
πληνληζκόο θαη δηαρείξηζε ηεο Πξάμεο
 Δλέξγεηεο ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηεο Πξάμεο
Πιεξνθόξεζε - πκβνπιεπηηθή - Τπνζηήξημε
 Σπκβνπιεπηηθή γηα ηνπο σθεινχκελνπο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζεηο απαζρφιεζεο ή πνπ ζα
αλαπηχμνπλ αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
 Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Σρεδίσλ γηα ηνπο σθεινχκελνπο πνπ ζα ηδξχζνπλ αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο
επηρεηξήζεηο.
 Υπνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ σθεινπκέλσλ θαηά ηνπο 3 πξψηνπο κήλεο κεηά ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπο ζε πάζεο θχζεσο ζέζεηο απαζρφιεζεο.
 Σπκβνπιεπηηθή εξγνδνηψλ.
Καηάξηηζε
Γηα ηνπο σθεινχκελνπο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 4 επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο δηάξθεηαο 150
σξψλ θαη γηα 25 σθεινχκελνπο ην θάζε έλα, κε ζέκαηα θαηάξηηζεο:
 Παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε παξαδνζηαθψλ γιπθψλ θαη εδεζκάησλ.
 Τππνπνίεζε - επεμεξγαζία θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
 Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία.
 Καηάξηηζε ζηειερψλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.
Σηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πξνβιέπεηαη κηθηφ εθπαηδεπηηθφ επίδνκα 5 € αλά ψξα θαη κεηά ηε ιήμε ησλ
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο νη σθεινχκελνη ζα ιάβνπλ Βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο.
Δλεκέξωζε-Δπαηζζεηνπνίεζε
Θα πινπνηεζνχλ ελέξγεηεο ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο (γξαθείν ηχπνπ, έληππν πιηθφ ελεκέξσζεοπιεξνθφξεζεο, εκεξίδεο, ζπλεληεχμεηο ηχπνπ, αλαθνηλψζεηο θαη δειηία ηχπνπ ζηα Μ.Μ.Δλεκέξσζεο, θ.ιπ)
κε ζηφρν ηε πξνβνιή ηεο Πξάμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ
δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
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Γηθηύωζε
 Γηθηχσζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Σχκπξαμεο κε ηνπηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο.
 Γηθηχσζε ηεο Αλαπηπμηαθήο Σχκπξαμεο κε άιιεο Αλαπηπμηαθέο Σπκπξάμεηο ζε Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν).

2. ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ - ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Η Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «Αλνηθηνί Οξίδνληεο» πξνζθαιεί ηνπο ωθεινύκελνπο πνπ πιεξνχλ ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ππνβάιινληαο αίηεζε ζπκκεηνρήο κε ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ
Οη σθεινχκελνη ηεο Πξάμεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο:
1) Να είλαη κόληκνη θάηνηθνη ηωλ Γήκωλ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.
2) Να αλήθνπλ ζε κηα από ηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο:
Α. Άλεξγνη.
Οη άλεξγνη ζα πξέπεη λα έρνπλ θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρύ.
Β. Νένη επηζηήκνλεο.
Θεσξνχληαη νη: ηαηξνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί πνπ είλαη απφθνηηνη
Παλεπηζηεκηαθψλ, Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
1. Να έρνπλ θάλεη έλαξμε επηηεδεχκαηνο (ζηελ αξκφδηα ΓΟΥ) ππνρξεσηηθά απφ ηελ 02/01/2011 θαη κεηά.
2. Γχλαληαη λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα θαη φζνη έρνπλ πξνβεί ζε έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ
01/01/2010 θαη κεηά, δειψλνληαο σο έδξα ηελ νηθία ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηελ 02/01/2011 θαη
κεηά, έρνπλ πξνβεί ζε πξψηε κεηαβνιή έδξαο ζε αλεμάξηεην επαγγεικαηηθφ ρψξν. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο
ζα ζεσξείηαη ε πξψηε κεηαβνιή.
3. Να κελ έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, κεγαιχηεξν
ησλ έμη (6) εηψλ απφ ην ρξφλν θηήζεο ηνπ πηπρίνπ ηνπο (γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο) ή ηεο απφθηεζεο ηεο
εηδηθφηεηαο ηνπο (γηα ηνπο ηαηξνχο). Όηαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) εηψλ πεξηιακβάλεηαη ρξφλνο
παξαθνινχζεζεο θχθινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ν ρξφλνο απηφο παξαηείλεη αληίζηνηρα ην φξην ησλ έμη (6)
εηψλ. Η αλσηέξσ ξχζκηζε δελ αθνξά ζηνπο ηαηξνχο. Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο αιινδαπήο ην δηάζηεκα ησλ έμη
(6) εηψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ ην ΓΟΑΤΑΠ. Γηα ηα πηπρία πνπ έρνπλ
απνθηεζεί ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δελ απαηηείηαη αλαγλψξηζε απφ ην ΓΟΑΤΑΠ ην δηάζηεκα
ησλ έμη (6) εηψλ, ππνινγίδεηαη απφ ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ.
4. Να έρνπλ ειηθία κέρξη 34 εηψλ, (έσο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο) πιελ ησλ ηαηξψλ
θαη ησλ γπλαηθψλ λέσλ επηζηεκφλσλ, κεηέξσλ ελφο ηνπιάρηζηνλ αλήιηθνπ ηέθλνπ θαη αλεμαξηήησο
εηδηθφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ειηθία κέρξη 42 εηψλ. Γηα φζνπο έρνπλ απνθηήζεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν
ζπνπδψλ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ 34 εηψλ, ην φξην απηφ παξαηείλεηαη αληίζηνηρα θαηά
ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπ
σθεινχκελνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηξηαθνζηή πξψηε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο γελλήζεσο ηνπ. Οη
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εμσηεξηθνχ ιακβάλνληαη ππφςε εθφζνλ ππάξρεη αλαγλψξηζε ηνπο απφ ην ΓΟΑΤΑΠ.
5. Σην εθθαζαξηζηηθφ ηνπο ζεκείσκα απφ ηελ νηθεία ΓΟΥ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηάο
ηνπο, ην αηνκηθφ εηζφδεκά ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 12.000,00 €.
Δηδηθά γηα ηηο θαηεγνξίεο λέσλ επηζηεκφλσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη πξαθηηθή άζθεζε γηα ηελ απφθηεζε
εηδηθφηεηαο ή άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (φπσο ηαηξνί, δηθεγφξνη θ.α.), ε ακνηβή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δελ ππνινγίδεηαη σο εηζφδεκα πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα.
6. Να έρνπλ ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ ππεθνφηεηα άιινπ Κξάηνπο - Μέινπο ηεο Δ.Δ. ή είλαη νκνγελείο
ή ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο θαη είλαη λφκηκνη
θάηνηθνη απηήο.
7. Να δηαζέηνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ).
8. Να έρνπλ εθπιεξψζεη ή λφκηκα απαιιαρζεί απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (νη άλδξεο
ππνςήθηνη).
Σηνπο σθεινχκελνπο δελ εληάζζνληαη φζνη έρνπλ ηδξχζεη ηηο θάησζη κνξθέο εηαηξεηψλ:
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1. Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ).
2. Αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο.
3. Όζνη είραλ άιιε επηρείξεζε πξηλ απφ ηε λέα έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηε ΓΟΥ, εθηφο ηεο έλαξμεο
δξαζηεξηφηεηαο ηαηξνχ άλεπ εηδηθφηεηαο, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη, ζε θακία πεξίπησζε, ηνπο δψδεθα (12)
κήλεο.
Γ. Αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ.
Αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, κε αηνκηθφ εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο
3.000 € γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, ην δε αηνκηθφ πξαγκαηηθφ, ή αληηθεηκεληθφ εηζφδεκά ηνπο απφ ηηο ινηπέο
πεγέο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 9.000 €. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ αλά θαηεγνξία ηα
φξηα ηνπ εηζνδήκαηνο.
Οη άλεξγνη πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεζε, ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηε δηαδηθαζία αλαλέωζεο
ηεο θάξηαο αλεξγίαο ηνπο, κέρξη λα εληαρζνύλ ζε θάπνην πξόγξακκα θαηάξηηζεο.
ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο (ζα δηαηίζεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο).
2. Έγγξαθν πηζηνπνίεζεο ηφπνπ δηακνλήο ή ζρεηηθή Υπεχζπλε Γήισζε.
3. Αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ θαηνηθίαο (εάλ ππάξρεη).
4. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
5. Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ή Αληίγξαθν Γηαβαηεξίνπ.
6. Δθθαζαξηζηηθφ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2011 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 ΓΟΥ, φηη λνκίκσο
δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε).
7. Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ.
8. Πηζηνπνηεηηθά γλψζεο: μέλεο γιψζζαο, ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (εάλ ππάξρνπλ).
9. Δπηπιένλ γηα ηνπο αλέξγνπο: Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο ΟΑΔΓ.
10. Δπηπιένλ γηα ηνπο λένπο/εο επηζηήκνλεο:
- Θεσξεκέλν αληίγξαθν έλαξμεο επηηεδεχκαηνο ή κεηαβνιή έδξαο απφ νηθία ζε αλεμάξηεην ρψξν απφ
02.11.2011 θαη κεηά.
- Δθθαζαξηζηηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο.
- Φσηνηππία πηζηνπνηεηηθνχ ζηξαηνινγίαο ηχπνπ Α’.
Αληηθαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ή δηόξζωζε απηήο, ή ζπκπιήξωζε ηπρόλ ειιεηπόληωλ δηθαηνινγεηηθώλ
επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ.

3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ πεξηιακβάλεη ηα
παξαθάησ ζηάδηα:
Έιεγρνο πιεξφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο (απφξξηςε
αηηήζεσλ φζσλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε).
Γηελέξγεηα Σπλεληεχμεσλ απφ ηα Σηειέρε Σπκβνπιεπηηθήο κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ πιεξνχλ ηηο βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο.
Αμηνιφγεζε σθεινπκέλσλ απφ Πεληακειή Δπηηξνπή Δπηινγήο Ωθεινπκέλσλ.
Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ επηιεγκέλσλ, επηιαρφλησλ θαη απνξξηπηέσλ.
Τειηθή επηινγή σθεινπκέλσλ απφ ην Γ.Σ ηεο Αλαπηπμηαθήο Σχκπξαμεο «Αλνηθηνί Οξίδνληεο».
Κνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ α) ζηνλ θνξέα Σπκβνπιεπηηθήο, β) ζην Σπληνληζηή Φνξέα θαη γ) ζηελ
Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Κξήηεο.
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Η Αλαπηπμηαθή Σχκπξαμε «Αλνηθηνί Οξίδνληεο» 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.

4. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηε Πξάμε, λα παξαιακβάλνπλ θαη λα ππνβάινπλ ηηο
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνπο παξαθάησ Φνξείο.
ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ
Γηεχζπλζε: Αξγπξνπνχινπ 3 (έλαληη Γεκνηηθνχ Σηαδίνπ)
Πιεξνθνξίεο: Μηράιεο Κνπηάληνο - Τειέθσλν: 28410 91110
ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΛΑΗΘΗΟΤ
Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ
Γεκαξρείν - Τδεξκηάδσλ
Πιεξνθνξίεο: Μαλφιηα Κνληνγηάλλε - Τειέθσλα: 2844 340140 & 2844 340144
Δπίζεο, πιεξνθνξίεο γηα ηε Πξάμε, ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ε αίηεζε ζπκκεηνρήο έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Σ «Αλνηθηνί Οξίδνληεο»: www.anoiktoiorizontes-anlas.gr
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο κέρξη ηηο 28 Ηνπλίνπ 2013.

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