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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : 

 

«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

 

η οποία εντάσσεται στην δράση 7 : «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας 

Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις παρακάτω  προϋποθέσεις για την 

υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη: 

 

α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα 

ανεργίας σε ισχύ  

 

β) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 

μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον 

πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελίδες 2-3. 

 

γ) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α , εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην σελίδα 3. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι 

των Δήμων Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου του Νομού 

Ρεθύμνης. 
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1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ β) και γ)  

β) Νέοι Επιστήμονες 

1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από 

την 02.01. 2011 και μετά. 

2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη 

επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, 

με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη 

μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα 

θεωρείται η πρώτη μεταβολή. 

3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης 

δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του 

πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους 

(για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται 

χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός 

παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά 

στους ιατρούς. 

Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από 

την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν 

απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται 

από την λήψη του πτυχίου. 

4. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της 

δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, 

μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που 

μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο 

αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις 

μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα 

λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι 

μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει 

αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 

5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος 

της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το 

ποσό των 12.000,00 €. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες 

απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης 

επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της 
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πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα. 

6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – 

Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα 

διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής. 

7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 

8. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι). 

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές 

εταιρειών: 

• Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), 

• Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, 

• όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., 

εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν 

υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες. 

γ) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ,  

Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για 

το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους 

από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος. 

2 Στόχος – Αναμενόμενα Αποτελέσματα  της Πράξης  

Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο 

έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ωφελουμένων. Από τους 

100 ωφελουμένους 50 ωφελούμενοι θα είναι γυναίκες και 20 ωφελούμενοι θα 

είναι νέοι κάτω των 25 ετών 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι : 

 25 ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις απασχόλησης 

(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας). 

 75 ωφελούμενοι θα αναπτύξουν ατομική η συλλογική επιχειρηματική 

δραστηριότητα  
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Ο βαθµός επίτευξης του στόχου της πράξης βεβαιώνεται ως εξής:  

i. για ίδρυση νέας επιχείρησης, η σύνταξη business plan και η βεβαίωση 

έναρξης επιχείρησης από την εφορία. 

ii. για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, η αναγγελία 

πρόσληψης, 

iii. για ένταξη σε πρόγραµµα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό 

πρόγραµµα εκτός προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόµος, κλπ) η σύνταξη business plan και η αίτηση 

υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του προγράµµατος, 

iv. για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας η σύµβαση απόκτησης εργασιακής 

εµπειρίας.   

Ειδικότερα για τους ωφελούµενους Νέους Επιστήµονες και Αγρότες, όπως αυτοί 

αναφέρονται στην παρούσα, o βαθµός επίτευξης του στόχου της πράξης  

βεβαιώνεται ως εξής:   

i. µε επέκταση των δραστηριοτήτων της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης του 

ωφελούµενου σε αντικείµενο σχετικό µε το επιχειρησιακό σχέδιο της 

πράξης. Η εν λόγω επέκταση θα αποδεικνύεται από την «βεβαίωση 

µεταβολής εργασιών επιτηδευµατία» που εκδίδεται από την αρµόδια ∆ΟΥ, 

µε την πρόσθεση τουλάχιστον µια δευτερεύουσας δραστηριότητας σχετικής 

µε το αντικείµενο της πράξης. Για την επιχείρηση του ωφελούµενου έτσι 

όπως αυτή διαµορφώνεται µε την επέκταση των νέων δραστηριοτήτων θα 

συνταχθεί το αντίστοιχο business plan. 

ii. Στην περίπτωση που οι εν λόγω ωφελούµενοι δεν προβούν σε επέκταση 

δευτερεύουσας δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους και διατηρήσουν τις 

ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες τους, ο βαθµός επίτευξης της πράξης θα 

βεβαιώνεται, µε την σύνταξη business plan και µε ανάληψη εκτέλεσης ενός 

τουλάχιστον έργου, σχετικού µε το αντικείµενο της πράξης, στο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους. Η ανάληψη του έργου αυτού θα 

αποδεικνύεται µε την έκδοση οριζόµενου από τον νόµο φορολογικού 

παραστατικού, όπως σχετική σύµβαση, ιδιωτικό συµφωνητικό κ.ά., και θα 

πρέπει να βεβαιώνεται εντός του τριµήνου από ολοκλήρωση των δράσεων 

προετοιµασίας του ωφελούµενου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχέδιο 

δράσης της πράξης. 

iii. µε την αναγγελία πρόσληψης για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε 

επιχειρήσεις,  

iv. µε τη σύνταξη business plan και την αίτηση υπαγωγής στο φορέα 

υλοποίησης του προγράµµατος για ένταξη σε πρόγραµµα επιχορήγησης, 

επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραµµα εκτός προγραµµάτων του 

ΟΑΕ∆ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόµος, κλπ), 

v. µε τη σύµβαση απόκτησης εργασιακής εµπειρίας.  
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3 Σύντομη Περιγραφή των δράσεων 

 

3.1 Μελέτες 

 

Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών : 

 

 Μελέτη τοπικής αγοράς εργασίας  

 Μελέτη εντοπισμού “κοιτασμάτων” ίδρυσης και ανάπτυξης βιώσιμων  

Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) με χρήση 

Δημοτικής περιουσίας 

 Μελέτη διερεύνησης βασικών χαρακτηριστικών των τομέων της Κοινωνικής 

Οικονομίας που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή  

 

3.2 Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης  

Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον συντονισμό όλων των 

επιμέρους δράσεων. Υπεύθυνος για αυτές τις ενέργειες είναι ο συντονιστής εταίρος 

της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Στην Α.Σ «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» ως 

συντονιστής εταίρος έχει οριστεί το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. 

 

3.3 Πληροφόρηση- Συμβουλευτική- Υποστήριξη  

 

Η δράση Περιλαμβάνει : 

 

α) τις απαραίτητες ενέργειες για την επιλογή των 100 ωφελουμένων του Σχεδίου. 

 

β) Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για ατομικό σχέδιο δράσης. 

Εξειδικευμένη νομική συμβουλευτική και συμβουλευτική τεχνικών ανεύρεσης 

εργασίας για 25 ωφελούμενους που τοποθετούνται σε επιδοτούμενες θέσεις 

απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας). 

 

γ) Εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία 

και εξειδικευμένη νομική, φορολογική υποστήριξη για 75 ωφελούμενους που 

αναπτύσσουν ατομική η συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα.  

 

δ) Εκπόνηση 30 Επιχειρησιακών σχεδίων: 23 για ατομικές ή συλλογικές 

επιχειρήσεις και 7 ακόμα σχεδίων για ίδρυση  7 Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων. 

 

ε) Προσέγγιση, καταγραφή και επιλογή επιχειρήσεων βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων που θα προσλάβουν ανέργους  

 

στ) Υποστήριξη και παρακολούθηση όλων των ωφελουμένων σε εβδομαδιαία βάση 

κατά τους 3 πρώτους μήνες μετά την τοποθέτηση τους σε πάσης φύσεως θέσεις 

απασχόλησης.  
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ζ) Θεματικό εργαστήρι για εταιρική κοινωνική ευθύνη για τους εργοδότες που θα 

προσλάβουν ωφελούμενους. 

 

η) Θεματικό εργαστήρι για καταπολέμηση των διακρίσεων των δύο φύλων στην 

απασχόληση  – ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόληση τους. 

 

3.4 Επαγγελματική κατάρτιση  

 

Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης 150 ώρες το καθένα (120 ώρες 

θεωρία+30 ώρες πρακτική) με 25 ωφελούμενους το καθένα. Τα προγράμματα 

είναι τα εξής : 

 

 Παραγωγή-τυποποίηση και εμπορία παραδοσιακών γλυκών και εδεσμάτων. 

 Τυποποίηση και προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων. 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία. 

 Κατάρτιση Στελεχών κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 

 

Ο κάθε ωφελούμενος θα πάρει εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο είναι 5 € (μικτά) 

ανά ώρα. 

 

Μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης ο ωφελούμενος παραλαμβάνει 

βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης. 

 

3.5 Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση  

 

Η δράση περιλαμβάνει:  

 

 Ενέργειες Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων-Οργάνωση όλων των 

Ενεργειών Πληροφόρησης & Δημοσιότητας  

 Ενέργειες Πληροφόρησης 

 Ενέργειες Προώθησης 

 Ενέργειες Δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ 

 

 

3.6 Δικτύωση  

 

Η δράση περιλαμβάνει :  

 

 Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς 

Φορείς της περιοχής παρέμβασης ως βασικό μοχλό προσέλκυσης και επιλογής 

επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους. 

 Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις 

σε Περιφερειακό επίπεδο.  
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4 Διαδικασία Υπαγωγής στο Σχέδιο 

 

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 και θα καταρτιστούν δύο κατάλογοι. 

Ο πρώτος θα περιλαμβάνει τους 100 ωφελούμενους, με την απαραίτητη 

προσαρμογή  ώστε να επιτυγχάνεται το 50% των επιλεγμένων να είναι γυναίκες 

και το 20% να είναι νέοι κάτω των 25 ετών. 

Ο δεύτερος θα περιλαμβάνει έναν αριθμό επιπλέον ατόμων, τα οποία θ’ αποτελούν 

μια «δεξαμενή επιλαχόντων» για αντικατάσταση ωφελουμένων σε περιπτώσεις 

αποχωρήσεων και οι οποίοι θα αποτελούν περίπου το 50% του συνόλου των 

ωφελουμένων του Σχεδίου.   

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 

«ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

 

5 Δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση 

 

1. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες 

 

1.1. Αίτηση  συμμετοχής  

1.2. Πρόσφατη φωτογραφία 

1.3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης 

κατοικίας με επισύναψη αντίγραφου  μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει.  

1.4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου 

1.5. Εκκαθαριστικό  Οικονομικού  Έτους 2012.  (Στην περίπτωση  που ο/η 

ενδιαφερόμενος/η  δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού 

εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί  υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από 

την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση) 

1.6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

 

2. Επιπλέον για τους άνεργους 

 

2.1. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ  

 

3. Επιπλέον για του Νέους Επιστήμονες 

 

3.1. Έναρξη Επιτηδεύματος  

3.2. Βεβαίωση Μεταβολής Έδρας (εάν απαιτείται)  
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3.3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν 

συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος  με θεώρηση 

από την ΔΟΥ Ρεθύμνου [να αναγράφεται και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε] 

3.4. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή 

συμμετείχατε σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη 

επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, με θεώρηση 

από την ΔΟΥ Ρεθύμνου [να αναγράφετε και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε] 

3.5. Εκκαθαριστικό Οικονομικού  Έτους που έγινε η έναρξη δραστηριότητας 

3.6. Αντίγραφα τίτλων  σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται).  

3.7. Αντίγραφο της άδειας Ιατρικής ειδικότητας. 

3.8. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (εάν υπάρχει) 

3.9. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άνδρες) 

 

4. Επιπλέον για του Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ 

 

4.1. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ  

4.2. Εκκαθαριστικό  Οικονομικού  Έτους 2011.  (Στην περίπτωση  που ο/η 

ενδιαφερόμενος/η  δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού 

εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί  υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από 

την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση) 

 

5. Προαιρετικά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες 

5.1. Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Υπολογιστών,  

5.2. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας 

5.3. Τίτλοι σπουδών  

 

6 Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής – Πληροφοριακού υλικού 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, την 

παρούσα πρόσκληση καθώς και πρόσθετες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Α.Σ : 

www.topsa.akomm.gr , καθώς και στα σημεία που θα υποβληθούν οι αιτήσεις.  

 

7 Υποβολή Αιτήσεων  

Όσοι/ες επιθυμούν να  συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή 

μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου - εφόσον η εξουσιοδότηση έχει 

θεωρηθεί ως προς το γνήσιο  της υπογραφής τους από δημόσια αρχή - να 

προσέρχονται στα παρακάτω σημεία και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής από την Δευτέρα 13 Μαΐου έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013. 

Οι ώρες υποβολής αναφέρονται για κάθε σημείο ξεχωριστά. 

 

1. Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αγίου Βασιλείου (Σπήλι). Υπεύθυνη κα Κλειδή 

Μαρία, τηλ. 2832340205. Ώρες υποβολής αιτήσεων 8.00-14.00 

2. Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αμαρίου (Αγία Φωτεινή). Υπεύθυνος  κος 

Λουτριανάκης Γιώργος, τηλ. 2833340217-8. Ώρες υποβολής αιτήσεων 

8.00-14.00 

http://www.topsa.akomm.gr/
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3. ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ, Πάνορμο. Υπεύθυνη κα Μαρία Καλλιγιάννη, τηλ. 

2834051237. Ώρες υποβολής αιτήσεων 9.30-15.30 

4. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε  ΟΤΑ, Ανώγεια. Υπεύθυνος κος 

Νίκος Σαρχιανάκης, τηλ. 2834031402. Ώρες υποβολής αιτήσεων 9.00-

15.30 

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Oσοι/ες  κατάθεσαν τις αιτήσεις τους 

έως την 10η Μαΐου 2013 μπορούν να αντικαταστήσουν ή να διορθώσουν 

την αίτηση τους καθώς και να συμπληρώσουν τυχόν ελλείποντα 

δικαιολογητικά έως την νέα καταληκτική ημερομηνία. 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 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. 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»  

740 51 ΑΝΩΓΕΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ  

ΤΗΛ : 2834031793, ΦΑΞ : 2834031058 

email : topsa@akomm.gr  

Ιστοσελίδα : www.topsa.akomm.gr  

Υπεύθυνος για πληροφορίες : κος Νίκος Σαρχιανάκης 

 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 6/11-5-2013 

απόφαση του Δ.Σ της Α.Σ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και αποτελεί 

παράταση της υπ’ αριθμό 5/28-3-2013 πρόσκλησης 

   

   

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

 Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης 

 

mailto:topsa@akomm.gr
http://www.topsa.akomm.gr/

