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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΞΗ:
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
από το Δικαιούχο/Α.Σ
«ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 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 Ηρακλείου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
1. ΑΝΕΡΓΟΥΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 4.
2. ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
σελίδα 4-5.
3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
σελίδα 5.

«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
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Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πράξη
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ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» απαρτίζεται από επτά (7) τοπικούς
φορείς, με Συντονιστή Εταίρο το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ.
Μέλη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» είναι οι παρακάτω φορείς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΈΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ Α.Ε.
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Το Έργο υλοποιείται εντός γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου 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. Ανέργοι-εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, νέοι
επιστημόνες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ βάσει διαγνωσμένων αναγκών των
ίδιων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης, που
είναι η περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου.
Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών
φορέων με στόχο:
 Την προετοιμασία και προώθηση μέρους των 100 ωφελούμενων της
πράξης σε θέσεις απασχόλησης τουλάχιστον για 3 μήνες.
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 Την προετοιμασία και την βήμα – βήμα στήριξη μέρους των υπόλοιπων
100 ωφελούμενων της πράξης για έναρξη ατομικής ή συλλογικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας (με αιχμή την κοινωνική οικονομία).
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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.

•

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:
Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Αριθμός Διάρκεια
Ατόμων σε ώρες

Μικτό
Εκπαιδευτικό
επίδομα/ώρα

1. Στελέχη μαγειρικής και
ζαχαροπλαστικής τέχνης

25

150

5,00€

2. Τυποποίηση και επεξεργασία
τοπικών προϊόντων

25

150

5,00€

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

25

150

5,00€

4. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
στην κοινωνική οικονομίa

25

150

5,00€

Σελίδα9

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ο ωφελούμενος
παραλαμβάνει Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.
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•

Εξειδικευμένη επιμόρφωση στα εξής αντικείμενα:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΝΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αριθμό
Διάρκει
ς
α σε
Ατόμω
ώρες
ν

1. Εξειδικευμένη επιμόρφωση στο
ηλεκτρονικό εμπόριο

30

40

2. Εξειδικευμένη επιμόρφωση στον τομέα
της οργάνωσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων

30

40

•

Ειδικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής προς εργοδότες του Δ. Ηρακλείου 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 θα πρέπει να 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 θα πρέπει να υπάρχει η εξής επισήμανση:

1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά
από την 02.01. 2011 και μετά.
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Α. Νέοι επιστήμονες θεωρούνται οι: ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι,
φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών,
Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
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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 €.

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.
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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.
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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 θα πρέπει να υπάρχει η εξής επισήμανση:
Β. 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 Ηρακλείου.
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

2. Πρόσφατη Φωτογραφία
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1. Αίτηση συμμετοχής
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3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
4. Αντίγραφο μισθωτηρίου κατοικίας (εάν υπάρχει)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
7. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους (2011) από την Εφορία
(Για τη 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).
8. Αντίγραφα τίτλων σπουδών όπου θα φαίνεται η ημερομηνία κτήσης ή η
απόκτηση της ειδικότητας (για πτυχία εξωτερικού απαιτείται
αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)
9. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών (εάν
υπάρχουν)
10. Επιπλέον για τους νέους/ες επιστήμονες


Θεωρημένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος ή Μεταβολή έδρας
από οικία σε ανεξάρτητο χώρο από 02.11.2011 και μετά



Εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους της έναρξης δραστηριότητας



Φωτοτυπία πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’

11. Επιπλέον για τους άνεργους


Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση και
την αίτηση συμμετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 www.kek-anaptixi-kritis.gr
 http://topsa.kek-anaptixi-kritis.gr
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Καθώς και στα σημεία:
 ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, Βενεράτο, Δήμου Ηρακλείου τηλ. 2810-792119
 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 14, 4ος όροφος. Τηλ. 2810-331280

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ»
ΠΡΑΞΗ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΟ ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 14, 4ος
ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ: 9:00 – 15:00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες
ακολούθως:

μπορούν

να

υποβάλλουν

τις

αιτήσεις

τους

ως

Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 06/03/2013
Ημερομηνία λήξης υποβολής: 20/03/2013

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

•

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 «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ»

•

Δημιουργία καταλόγου επιλεγμένων, επιλαχόντων και απορριπτέων.

•

Τελική επιλογή ωφελουμένων από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
«ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ».

•

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων α) στον φορέα Συμβουλευτικής και β) στο
Συντονιστή Φορέα γ)στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας
Κρήτης.
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η διαδικασία επιλογής των
ωφελουμένων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ»
ΠΡΑΞΗ: ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» 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:
ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ
Βενεράτο, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ.: 2810- 792119
Ηλ/νική Διεύθυνση: www.kek-anaptixi-kritis.gr,
http://topsa.kek-anaptixi-kritis.gr
κα. Καλλέργη Φανή
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ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 14, 4ος όροφος, Ηράκλειο
Τηλ: 2810-331280
κα. Ψαλτάκη Ειρήνη

