
 
Ρέθυμνο, 03/07/2013 

Αρ. Πρωτ.: 27 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ  

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

 

ΠΡΑΞΗ: 

«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» υλοποιεί 

την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»  στο πλαίσιο της δράσης 7: 

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» 

(ΤοπΣΑ) 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», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο Δήμο ΡΕΘΎΜΝΗΣ. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. ΑΝΕΡΓΟΥΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 5. 

2. ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 5-6. 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 7. 

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πράξη 

«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 



Στην Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης», συμμετέχουν 6 τοπικοί φορείς: 

Συντονιστής: 

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «ΕΝΩΣΗ Α.Σ.Ρ.» 

Μέλη σύμπραξης: 

2. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

4. ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

6. Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Το Έργο υλοποιείται εντός γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :  

Η πράξη αυτή αποτελεί  μια Ολοκληρωμένη Παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την 

αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ωφελουμένων. α)Ανέργοι-εγγεγραμμένοι στους 

καταλόγους του ΟΑΕΔ, β) νέοι επιστημόνες και γ) Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά 

εισοδήματα βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ίδιων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής 

παρέμβασης, που είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης. 

Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο: 

1. Την προετοιμασία και προώθηση μέρους των 100 ωφελούμενων της πράξης σε θέσεις 

απασχόλησης τουλάχιστον για 3 μήνες. 

2. Την προετοιμασία και την βήμα – βήμα στήριξη μέρους των υπόλοιπων από τους 100  

ωφελούμενους  της πράξης, για έναρξη ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 

(με αιχμή την Κοινωνική Οικονομία). 

Ο βαθμός επίτευξης του στόχου της πράξης βεβαιώνεται ως εξής:  

1. για ίδρυση νέας επιχείρησης, με τη σύνταξη business plan και με τη βεβαίωση έναρξης επιχείρησης από 

την εφορία. 



2. για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, με την αναγγελία πρόσληψης. 

3. για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα εκτός 

προγραμμάτων του ΟΑΕ∆ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος, κλπ), με τη σύνταξη 

business plan και με την αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος. 

4. για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με τη 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:  

1. 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. 

2. 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. 

3. με την αναγγελία πρόσληψης για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις,  

4. 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), 

5. με τη σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Για την επίτευξη του στόχου της Πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους Δράσεις οι οποίες μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνουν: 

• Μελέτες: 



√ Μελέτη τοπικής αγοράς εργασίας. Στόχος ήταν η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της 

αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης. 

√ Μελέτη εντοπισμού "κοιτασμάτων" ίδρυσης και ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων 

με τη χρήση δημοτικής περιουσίας. Η µελέτη θα εκπονηθεί στον ∆ήµο Ρεθύµνης τόσο εντός 

του αστικού ιστού όσο και στην ενδοχώρα του. Θα εξετάσει την υφιστάµενη κατάσταση 

και  τους τρόπους αξιοποίησης της ∆ηµοτικής Περιουσίας από υπάρχουσες ή εν δυνάµει 

Κοινωνικές Επιχειρήσεις της Περιοχής. 

√ Μελέτη προσδιορισμού τομέων παροχής υπηρεσιών σε φορείς και κατοίκους, από τις 

επιχειρήσεις Κοινωνικής οικονομίας της περιοχές παρέμβασης. Σκοπός της µελέτης είναι να 

εντοπιστούν, να  καταγραφούν και να παρουσιαστούν  οι δυνητικές υπηρεσίες  που 

µπορεί να παρασχεθούν από κοινωνικές επιχειρήσεις προς φορείς και κατοίκους  της 

περιοχής. 

• Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη στους ωφελούμενους της Πράξης με απώτερο σκοπό 

την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κάθε 

ωφελούμενος θα συμμετάσχει σε συνεδρίες ατομικές και ομαδικές. 

• Κατάρτιση ωφελουμένων στα εξής αντικείμενα:  

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Αριθμός 

Ατόμων 

Διάρκεια 

σε ώρες 

Εκπαιδευτικό 

επίδομα/ώρα 

(μεικτά) 

Κατάρτιση Στελεχών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων 25 150 5,00€ 

Τυποποίηση και Επεξεργασία Τοπικών 

Αγροτικών Προϊόντων 
25 150 5,00€ 

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική 

Οικονομία 
25 150 5,00€ 

Κατάρτιση Στελεχών Κατ οίκον Φροντίδας 

ατόμων που χρήζουν βοήθειας 
25 150 5,00€ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ο ωφελούμενος παραλαμβάνει Βεβαίωση 

παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης. 



• Ειδικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής προς εργοδότες του Δ. Ρεθύμνης, με βασικούς στόχους την 

προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την καταπολέμηση  διακρίσεων των δύο 

φύλων στην απασχόληση και τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. 

• Δικτύωση: με σκοπό την δημιουργία διασυνδέσεων και συμμαχιών σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο που θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την στήριξη των ωφελουμένων. 

• Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης με βασικό στόχο την προβολή των δράσεων της πράξης, 

την ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελουμένων και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας  για το 

αντικείμενο και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Για τους άνεργους ωφελούμενους υπάρχει η εξής επισήμανση:  

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης αποτελεί το να είναι άνεργοι, με 

κάρτα ανεργίας σε ισχύ. 

Για τους νέους επιστήμονες υπάρχει η εξής επισήμανση:  

Νέοι επιστήμονες θεωρούνται οι: ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που 

είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

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 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: 

1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.). 

2. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. 

3. 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. 



Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ υπάρχει η εξής επισήμανση:  

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που 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. 

Επίσης στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν οι ωφελούμενοι συμπεριλαμβάνεται ο τόπος 

διαμονής του υποψηφίου που θα πρέπει να ανήκει στο Δήμο Ρεθύμνης. 

 

ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 

1ΟΟ Άτομα 

Από τα 100 ωφελούμενα άτομα  τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 20% θα είναι 

νέοι κάτω των 25 ετών. 

 

Οι άνεργοι  που θα υποβάλλουν  αίτηση, θα πρέπει  να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία 

ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης.   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ  

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 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) 

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)  

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  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα αναλυτική πρόσκληση καθώς και την 

αίτηση συμμετοχής, από το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης στην Λ. Πορτάλιου 5-7, Καλλιθέα, 2
ος

 όροφος και στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις α) www.kek-anaptixi-kritis.gr, β) www.topsa-rethymno.gr 

και  να υποβάλλουν τις αιτήσεις ως ακολούθως: 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 03/07/2013 

Ημερομηνία λήξης υποβολής:               30/07/2013 



 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ  

ΣΤΟ ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ, Λ. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 5-7, 2
ος

 ΟΡΟΦΟΣ, 

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ: 9:30 – 15:00 

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων περιλαμβάνει 

τα παρακάτω στάδια: 

• Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών 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.  

• Αξιολόγηση ωφελουμένων από Πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, η οποία έχει οριστεί 

από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

• Δημιουργία καταλόγου επιλεγμένων, επιλαχόντων και απορριπτέων. 

• Τελική επιλογή ωφελουμένων από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

• Κοινοποίηση αποτελεσμάτων α) στον φορέα Συμβουλευτικής και β) στο Συντονιστή Φορέα γ)στην 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης. 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 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. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Κ.Ε.Κ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ, Λ. Πορτάλιου 5-7, Καλλιθέα, 2
ος

 όροφος 

Ηλ/νική Διεύθυνση: www.kek-anaptixi-kritis.gr 

τηλ.: 2831029560, φαξ: 2831029566 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «ΕΝΩΣΗ Α.Σ.Ρ.», Τρία Μοναστήρια Ρεθύμνης 

Ηλ/νική Διεύθυνση: www.easreth.gr 

τηλ.: 2831086170, φαξ: 2831086172  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.topsa-rethymno.gr,   email:topsarethymno@gmail.com 

 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιοποιείται σύμφωνα με την  υπ’ αριθμό 4/01-03-2013 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ. «Δίκτυο για την απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης. 

 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης 

 


