
 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Η Α.Σ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ : Δίκτυο Αλληλεγγύης  ανακοινώνει ότι το Δ.Σ με την 27-2-2013 

απόφαση του, κατάρτισε τους καταλόγους επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων 

των δυνητικά ωφελουμένων που υπέβαλλαν αίτηση για την πράξη «Ολοκληρωμένες 

Δράσεις για την Ένταξη στην Αγορά Εργασίας Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου» , έπειτα από την εισήγηση της πενταμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης . Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Σ : 

www.topeko.akomm.gr.  

 Πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της πράξης δεν επιτρέπεται η 

δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελουμένων. Για αυτό τον λόγο τα 

αποτελέσματα θα έχουν ως διακριτό στοιχείο μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης 

του ωφελούμενου, ενώ  οι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικώς.  

Στην συγκεκριμένη πράξη υπέβαλλαν αίτηση 227 άτομα. Δεν προχώρησαν στην διαδικασία 

αξιολόγησης 47 αιτήσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις αιτήσεις δεν πληρούσαν τα 

κριτήρια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος ενώ ορισμένες αφορούσαν αιτούντες που 

αποχώρησαν για διάφορους λόγους.  

 Οι αιτήσεις που βαθμολογήθηκαν κατατάχτηκαν με φθίνουσα σειρά σε καταλόγους ανά 

ομάδα στόχου. Οι τελικοί κατάλογοι προήλθαν έπειτα από την απαραίτητη προσαρμογή 

σύμφωνα με το σχέδιο δράσης ώστε το 50% να είναι Γυναίκες και το 25% νέοι κάτω των 25 

ετών.  

Επειδή δεν υπήρχε κάλυψη όλων των ομάδων στόχου σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη, 

στην κατηγορία  «Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια», 

επιλέγονται 65 άτομα αντί των 45 που ήταν ο αρχικός στόχος ενώ υπάρχουν και 80 

επιλαχόντες. Στις υπόλοιπες κατηγορίες επιλέγονται όλοι οι ωφελούμενοι που είχαν 

έγκυρες αιτήσεις.  

 Συγκεκριμένα στην κατηγορία «Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών» επιλέγονται 10 άτομα, 

στην κατηγορία «Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες» επιλέγονται 3 άτομα, στην 

κατηγορία «Άτομα με αναπηρία» επιλέγονται 6 άτομα και στην κατηγορία «Μακροχρόνια 

άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα» επιλέγονται 16 άτομα. Από το 

σύνολο των 100 επιτυχόντων  οι 75 είναι γυναίκες και οι 25 άνδρες. 

 Για πληρέστερη ενημέρωση ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα 

:  2831040054,2834031402,2834031793, 2834051237. 

 Η Πρόεδρος του ΔΣ 

 Λιονή Μαρία 
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