
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

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/ες, 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 στην αναλυτική 

πρόσκληση 

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

που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι 

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

Ρεθύμνης 

 

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.  

 

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 ενημερώνονται τηλεφωνικά και 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. 

 

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής – Αναλυτικής Πρόσκλησης 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης, την 

αναλυτική πρόσκληση καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της Α.Σ 

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

 

 

 

  

 

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


 

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 Τετάρτη 3 Απριλίου έως την Παρασκευή 10 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 

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. 

 

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. 

 

Η παρούσα πρόσκληση είναι περίληψη της αναλυτικής πρόσκλησης και 

δημοσιοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 5/28-3-2013 απόφαση του Δ.Σ της 

Α.Σ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». 

   

   



 

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 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

 Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης 
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