
 

 

Σε αυτό το τεύχος 

 

Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ;         σελ. 02 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»                                                                                  σελ. 03 

Στόχος και Δράσεις προγράμματος                                                                    σελ. 04 

Προώθηση στην Απασχόληση                                                                    σελ. 05 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος            σελ. 06 

Συνέντευξη Τύπου                                                     σελ. 07 

Ενημερωτικό φυλλάδιο   _______________________________________________________________σελ. 08 

Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων                                            σελ. 09 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων                    σελ. 10 

 

 

 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η  Τ Η Σ   
Α . Σ .  « Δ Ι Κ Τ Υ Ο  Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ  »  
Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 3 ,  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1   

 

 
Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια Ρεθύμνου,  Τ.Κ 74051 
http://www.topeko.akomm.gr E-mail: topeko@akomm.gr 
Τ +30 28340 31793 F +30 28340 31058 
Επιμέλεια σύνταξης:  Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνης  

 



 

 

2 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 

Οκτώβριος 2012 – Μάρτιος 2013, Τεύχος 1 

 

Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  το οποίο σχεδίασε 
και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης 
για ευάλωτες ομάδες» (ΤΟΠΕΚΟ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψης και αντιμετώπισης του 
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: 
«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Αντικείμενό τους  είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την 
εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως 
αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές. 
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 Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΕΚΟ  είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο 
αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην 
οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
(Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό 
αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης.  Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν συντονιστή 
εταίρο, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης. 

Για τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» συνεργάστηκαν 
διάφοροι φορείς και όρισαν ως συντονιστή εταίρο το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
ΟΤΑ . Με αυτό το σχήμα υπέβαλαν τοπικό σχέδιο δράσης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ». Αναλυτικά, την Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελούν ο 
ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Α.Ε Ο.ΤΑ, οι δήμοι Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου, 
Ρεθύμνου, το σωματείο ΑΜΕΑ Ρεθύμνου, ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εναλλακτικού Τουρισμού, το 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, το Κέντρο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ) και ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Αλληλεγγύης» 
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Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά 
ευάλωτων ομάδων στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου» αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση 
ενεργειών και δράσεων που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων  
ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς 
εργασίας της περιοχής παρέμβασης, η οποία είναι ο Νομός Ρεθύμνου που αποτελεί διοικητικά την 
Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης. 

Σύντομη περιγραφή δράσεων: 

 Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης 

 Μελέτη τοπικής αγοράς εργασίας 

 Επιλογή ωφελουμένων  

  Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη 

 Επαγγελματική κατάρτιση 

  Επαγγελματική κατάρτιση όλων των ωφελουμένων με βάση τον ΕΣΔΕΚ. Θα υλοποιηθούν 5 
προγράμματα κατάρτισης 140 ωρών το καθένα (112 ώρες θεωρία και 28 ώρες πρακτική) 

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής : 

1. Εξειδικευμένες δεξιότητες H/Y 

2. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική οικονομία 

3. Κατάρτιση στελεχών κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας 

4. Συντηρητές κήπων και Αστικού πρασίνου 

5. Οροφοκόμοι 

 Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση 

 Δικτύωση 

Στόχος και Δράσεις του Προγράμματος 
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Οι 100 ωφελούμενοι της περιοχής παρέμβασης επιμερίζονται ως εξής στις παρακάτω ομάδες : 

 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (45  άτομα) 
 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (10 άτομα) 
 Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες (10 άτομα) 
 ΑΜΕΑ (10 άτομα) 
 Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (25 άτομα) 

Στο πλαίσιο του προγράμματος : 

35 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση  
 
65 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις και 20 ωφελούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις 
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα   

80 ωφελούμενοι θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα   
 
5 Επιχειρήσεις Κοινωνικής οικονομίας θα δημιουργηθούν, που θα απασχολήσουν 25 ωφελούμενους 

80 θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν σε δυναμικούς κλάδους 
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Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στις 08/10/2012 στην 
ιστοσελίδα της Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (http://www.topeko.akomm.gr). Ακολούθησε η 
ανάρτηση της αναλυτικής πρόσκλησης στις ιστοσελίδες των εταίρων της Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». 

Η πρόσκληση έχει αποσταλεί από την Α.Σ. και στα τοπικά παραρτήματα του ΟΑΕΔ. Περίληψη 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε στις τοπικές εφημερίδες «Ρεθεμνιώτικα 
Νέα», «Κρητική Επιθεώρηση», «Νέα Κρήτη», «Ρέθεμνος». Για την ενημέρωση των εν δυνάμει 
ωφελουμένων, στάλθηκαν Δελτία Τύπου σχετικά με το πρόγραμμα  σε τοπικές εφημερίδες, 
ενημερωτικά site, ενώ έγιναν ηλεκτρονικές καταχωρήσεις σε τοπικά site και δημιουργήθηκε 
ραδιοφωνικό σποτ που έπαιζε σε τοπικά ραδιόφωνα για την ενημέρωση των ωφελουμένων.  

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα εδώ : 
http://topeko.akomm.gr/media/editor/File/1hProsklisi/analytikh_prosk_diktyo_all.pdf 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 22/10/2012, σύμφωνα όμως με απόφαση του Δ.Σ. δόθηκαν 
δύο παρατάσεις (18/10/2013 και 06/11/2012), με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 23/11/2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος     
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Συνέντευξη Τύπου για το πρόγραμμα δόθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2012 στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Η πρόεδρος της Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» κα. Λιονή Μαρία αναφέρθηκε στο ΤΟΠΕΚΟ, ενώ παρόντες ήταν εκπρόσωποι των 
εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς και στελέχη του συντονιστή εταίρου ΑΚΟΜΜ-
Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ. 

Στη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου αναφέρθηκε ότι  σκοπός του προγράμματος είναι να 
βοηθηθεί η τοπική κοινωνία και τα μέλη της  που έχουν ανάγκη να βρουν εργασία. Ειδικότερα, στις 
δηλώσεις της η  κα.  Λιονή τόνισε ότι «στόχος είναι η εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης για ανέργους 
οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες». 

Σχετικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την Συνέντευξη Τύπου μπορείτε να δείτε εδώ : 
https://www.youtube.com/watch?v=OSCiStEfs4M&feature=youtu.be 

 

 

 

Στιγμιότυπο από τη Συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 

 

Συνέντευξη Τύπου  
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Για τις ανάγκες της Πράξης, σχεδιάστηκε και διανεμήθηκε στους ενδιαφερόμενους φυλλάδιο με 
όλες τις βασικές πληροφορίες για την Δράση και τους στόχους της, καθώς και για την Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη που την υλοποιεί. 

 

 

Το ενημερωτικό φυλλάδιο που διανεμήθηκε στους ενδιαφερόμενους 

Ενημερωτικό φυλλάδιο 
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ακολούθησε η διαδικασία επιλογής των 
ωφελουμένων, που έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια: 

 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών ανά κατηγορία υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στην 
διαδικασία επιλογής (απόρριψη αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στην προκήρυξη). 

 Διενέργεια Συνεντεύξεων από τα Στελέχη Συμβουλευτικής με τους υποψηφίους που πληρούν τις 
βασικές προϋποθέσεις . 

 Η Πενταμελής Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων,  συνεδριάζει, ελέγχει και συμπληρώνει το 
βαθμολόγιο κάθε υποψήφιου. Στην συνέχεια συντάσσει καταλόγους, όπου θα αναφέρονται οι 
προτεινόμενοι προς συμμετοχή ανά ομάδα στόχο. Οι κατάλογοι αυτοί θα περιλαμβάνουν τα 
ονόματα των ωφελουμένων, και μια εισηγητική έκθεση για τον κάθε ωφελούμενο. Ο κατάλογος 
θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις και τα συμπληρωμένα έντυπα των συνεντεύξεων.  
Συντάσσονται τα πρακτικά των  προτεινόμενων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων 
ωφελουμένων. Ο κάθε κατάλογος θα διαμορφωθεί κατά φθίνουσα σειρά σε σχέση με το 
συνολικό βαθμό κάθε υποψήφιου-ωφελούμενο και παράδοση αυτών στον Συντονιστή εταίρο. 

 Τελική επιλογή ωφελουμένων από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». Σύνταξη τελικών καταλόγων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων. 

 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων α) στον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και β) στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 

 

 

 

Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων  
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Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων, 
επιλαχόντων και απορριφθέντων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες δράσεις για την 
ένταξη στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου» που 
υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». 

Συνολικά 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 υπήρξε κάλυψη όλων των ομάδων στόχου σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη, στην 
κατηγορία «Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια», επιλέχτηκαν 65 
άτομα αντί των 45 που ήταν ο αρχικός στόχος, ενώ υπήρξαν και 80 επιλαχόντες. Στις υπόλοιπες 
κατηγορίες επιλέχτηκαν όλοι οι ωφελούμενοι που είχαν έγκυρες αιτήσεις. Συγκεκριμένα στην 
κατηγορία «Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών» επιλέχτηκαν 10 άτομα, στην κατηγορία «Μετανάστες, 
παλιννοστούντες, πρόσφυγες» επιλέχτηκαν 3 άτομα, στην κατηγορία «Άτομα με αναπηρία» 
επιλέχτηκαν 6 άτομα και στην κατηγορία «Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά 
προσόντα» επιλέχτηκαν 16 άτομα. Από το σύνολο των 100 επιτυχόντων οι 75 είναι γυναίκες και οι 25 
άνδρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα από την ιστοσελίδα 
http://www.topeko.akomm.gr , χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. 

 

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων 


