Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή
στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης (Πράξη)
’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ’

Στοιχεία πρόσκλησης
Στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»
της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση 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», υλοποιείται το Σχέδιο Απόφασης με ίδια μέσα της πράξης
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ» προϋπολογισμού 530.000,00 €, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα
Ρεθύμνου από την «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν.Ρεθύμνου : Δίκτυο Αλληλεγγύης» που
απαρτίζεται από 12 εταίρους , με Συντονιστή Εταίρο το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. .
Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι εξής :
1. ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α (συντονιστής
εταίρος)
2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
4. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
5. ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
6. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
8. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
9. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
10. ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ
11. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΕΚΑΠΕΡ–
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)
12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
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Στόχος του Προγράμματος: Η πράξη 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 που είναι η περιοχή εντός των
γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
Σύμφωνα με τα παραπάνω :
Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
Καλεί


Άνεργους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες Ευάλωτων Κοινωνικών
Ομάδων :


Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια



Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών



Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες



Άτομα με αναπηρία



Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

να συμμετάσχουν στο Τοπικό Σχέδιο δράσης (πράξη) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»,
Η Πράξη έχει ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων
με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας 100 ωφελουμένων με :
α) Την προετοιμασία και προώθηση μέρους ωφελούμενων της πράξης σε θέσεις απασχόλησης
τουλάχιστον για 3 μήνες.
β) Την προετοιμασία και την βήμα – βήμα στήριξη μέρους των ωφελούμενων της πράξης για
έναρξη ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (με προτεραιότητα την
κοινωνική οικονομία).

Στο πλαίσιο αυτό :
Ι. Για την Ίδρυση κάθε Νέας επιχείρησης (ατομικής ή συλλογικής) από τους
ωφελούμενους θα παρέχονται σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και θα εκπονείται
business plan γεγονός που συμβάλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοϊδρυθέντων
επιχειρήσεων της πράξης.
ΙΙ. Για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο
αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ,Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ) θα
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εκπονείται από στελέχη της πράξης το business plan των επιχειρήσεων που ιδρύουν οι
ωφελούμενοι
και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η αίτηση υπαγωγής για
χρηματοδότηση στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
ΙΙΙ. Μέρος των ωφελούμενων που θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα με την παροχή
σχετικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης, θα προσληφθεί από επιχειρήσεις
ενώ για τους νέους κάτω των 25 ετών θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα του άρθρου 43 του
νόμου 3986/2011 για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
IV. Όλοι οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης. Θα
υλοποιηθούν 5 προγράμματα 145 ωρών το καθένα (116 ώρες θεωρία+29 ώρες πρακτική).
Στα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα και είναι τα εξής:





2 προγράμματα κατάρτισης με θέμα «Εξειδικευμένες Δεξιότητες Η/Υ», 145 ωρών για
20 ωφελούμενους το καθένα, με πιστοποίηση μέσω αναγνωρισμένων προτύπων
πιστοποίησης (ΟΕΕΚ).
«Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία», 145 ωρών για 20
ωφελούμενους.
«Κατάρτιση Στελεχών κατ΄ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθεια», 145
ωρών για 20 ωφελούμενους.
«Συντηρητές Κήπων και Αστικού Πρασίνου» 145 ωρών για 20 ωφελούμενους.

Για την εξυπηρέτηση του στόχου του Σχεδίου θα υλοποιηθούν και ενέργειες
Δημοσιότητας-Ευαισθητοποίησης, ενέργειες Δικτύωσης τοπικών και περιφερειακών
φορέων για στήριξη των ωφελουμένων ενώ θα υπάρξει διακρατική συνεργασία με φορείς
της Ιταλίας για μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Προϋποθέσεις συμμετοχής- Ειδικά χαρακτηριστικά
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει:
α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με
κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας .
β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε έναν από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνης.
γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα και
με το Άρθρο 10 του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια : νοούνται τα
άτομα εκείνα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ΄ έτος εκάστοτε
εκτιμώμενο όριο της φτώχιας στην Ελλάδα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απαιτείται η προσκόμιση
εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να
υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο
ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας)
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Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο
ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την
ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην
κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου
παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα
απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
Μετανάστες : Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς
“οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα
άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες
εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται
άδεια παραμονής σε ισχύ.
Πρόσφυγες : Τα άτομα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για λόγους
πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι δεν μπορούν
να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται με διωγμό. Τα άτομα της εν λόγω ομάδας θα
πρέπει να έχουν αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα.
Παλλινοστούντες : Τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από
αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και
προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την πρώην
ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα).
Άτομα με αναπηρία.
Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό
αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην
εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα
άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με
ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ,
απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το
ποσοστό αναπηρίας του, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν
γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το
άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης.
Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα
άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.
Τέλος σημειώνεται ότι στη περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες ανήκει σε
περισσότερες της μίας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, τότε καταχωρείται στη δράση με την
ιδιότητα που δηλώθηκε στην έναρξη αυτής.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ:
Τον Φεβρουάριο του 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των 100 ωφελούμενων και
έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης. Επειδή στην πορεία υλοποίησης
της πράξης προέκυψαν αποχωρήσεις ωφελουμένων, η παρούσα πρόσκληση αφορά την
κάλυψη μιας τουλάχιστον θέσης για τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία δεν έχουν
υλοποιηθεί ακόμα και συγκεκριμένα εκείνα με θέμα «Εξειδικευμένες Δεξιότητες Η/Υ», 145
ωρών για 20 ωφελούμενους το καθένα, με πιστοποίηση μέσω αναγνωρισμένων προτύπων
πιστοποίησης (ΟΕΕΚ).
Η συμμετοχή των επιλεγέντων από την παρούσα πρόσκληση στις υπόλοιπες δράσεις του
προγράμματος (πράξης), θα έχει το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο όπως και για τους υπόλοιπους
ωφελούμενους που έχουν ήδη ενταχθεί στην πράξη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Υποβολή αίτησης από τους δυνητικά ωφελούμενους
2. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί η επιλογή των
ωφελουμένων από «Πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων» η οποία έχει
συσταθεί από το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα και τα άτομα που πληρούν τις βασικές
προϋποθέσεις θα καλούνται για συνέντευξη από τα Στελέχη Συμβουλευτικής.

Στο δεύτερο στάδιο θα αξιολογηθούν οι ωφελούμενοι βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ν.
Ρεθύμνου Δίκτυο Αλληλεγγύης.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνης : Δίκτυο Αλληλεγγύης, δεσμεύεται ότι θα τηρήσει
τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων
στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι’ αυτό θα προβεί σε
κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται,
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού
πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.
Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη
προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.
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Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Πρόσφατη φωτογραφία
3. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ
4. Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας με επισύναψη αντίγραφου
κατοικίας αν υπάρχει.

μισθωτηρίου

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
7. Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους.
8. Δικαιολογητικά ένταξης υποψηφίου σε Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα της Πράξης.
9. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
10. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών εάν υπάρχουν
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση, καθώς και την
αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί από :
 Το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης α) στο Πάνορμο β) στο Ρέθυμνο, Μ. Πορτάλιου 5-7 , 2ος
όροφος, τηλ. 2831029560
 Τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
 Το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. , στα Ανώγεια
 Την ιστοσελίδα www.topeko.akomm.gr
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 25 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30, στα
εξής σημεία :
 KEK ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, α) Πάνορμο Ρεθύμνου (τηλέφωνο : 2834051237), β) στο
Ρέθυμνο, Μ. Πορτάλιου 5-7 , 2ος όροφος, (τηλ. 2831029560)
 Στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ , στα Ανώγεια (τηλ. 2834031402)

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (συντονιστής εταίρος)
ΑΝΩΓΕΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ : 2834031793
ΦΑΞ : 2834031058
EMAIL : topeko@akomm.gr
WEBSITE : www.topeko.akomm.gr
Υπεύθυνη για πληροφορίες : κα Εύη Βρέντζου
Για την Α.Σ. Ν. Ρεθύμνου : Δίκτυο Αλληλεγγύης
Η Πρόεδρος του ΔΣ
Λιονή Μαρία

