
                               ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «∆ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

                                       ΠΡΑΞΗ: ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

1

 

Αρχάνες, 16/07/2013 

Αρ. Πρωτ: 129 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», που υλοποιεί στους 

∆ήµους Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου, την πράξη 

«ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», 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: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013», που 

συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ),  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

• ανέργους , εγγεγραµµένους στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ∆ 

• νέους επιστήµονες, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας 

πρόσκλησης 

• ασφαλισµένους στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που 

δεν υπερβαίνει τις 3.000€ και από λοιπές πηγές που δεν υπερβαίνει τις 9.000€ για το 

οικονοµικό έτος 2012. 

 

 να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της παραπάνω πράξης.  

 

 ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» απαρτίζεται από 

εννιά (9) τοπικούς φορείς µε συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. 

Συγκεκριµένα, οι Φορείς – Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύµπραξης που υλοποιούν το σχέδιο 

είναι: 

1. Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

2. Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης «Ανάπτυξη Κρήτης» 

3. Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Τεχνικές Σχολές Επιµελητηρίου Ηρακλείου  

4. Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας Γενικής Συνοµοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδος  

5. Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών 

Εµπόρων  Ελλάδος 

6. Επιµελητήριο Ηρακλείου (ΕΒΕΗ) 

7. Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου  

8. Σύνδεσµος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νοµού Ηρακλείου 

9. Αλληλεγγύη Κρήτης, Σύµπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης, 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης     
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 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η πράξη υλοποιείται στους ∆ήµους:  

1. Αρχανών – Αστερουσίων 

2. Βιάννου 

3. Μινώα Πεδιάδας  και 

4. Χερσονήσου 

 

 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η πράξη «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» αποτελεί µια ολοκληρωµένη 

παρέµβαση ενεργειών και δράσεων η οποία στοχεύει στην αντιµετώπιση του 

προβλήµατος της επαγγελµατικής ένταξης ανέργων, νέων επιστηµόνων και 

ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, κατοίκων της περιοχής παρέµβασης, µέσα από την 

ενεργοποίηση και τη συνένωση δυνάµεων, γνώσεων και εµπειριών των τοπικών φορέων 

και υπηρεσιών.  

 

 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Για την επίτευξη του στόχου της πράξης θα υλοποιηθούν επιµέρους δράσεις οι οποίες 

µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν: 

• Πληροφόρηση – Συµβουλευτική – Υποστήριξη στους ωφελούµενους της πράξης µε 

απώτερο σκοπό την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

• Κατάρτιση ωφελουµένων στα εξής αντικείµενα:  

Τίτλος Προγράµµατος Κατάρτισης 
Αριθµός 

ατόµων 

∆ιάρκεια 

σε ώρες 

1. Τυποποίηση και επεξεργασία Τοπικών Αγροτικών 

Προϊόντων  
25 150 

2. Τουρισµός και Υπηρεσίες  25 150 

3. Πληροφορική και Λειτουργία Γραφείου  25 180 

4. Περιβάλλον και Ανακύκλωση  25 150 

Το εκπαιδευτικό επίδοµα είναι 5€/ώρα. 

• Εξειδικευµένη επιµόρφωση 30 ωρών, για 30 ωφελούµενους της πράξης στο 

αντικείµενο «Ηλεκτρονικό Εµπόριο»  

• Θεµατικά εργαστήρια προς εργοδότες µε βασικούς στόχους την προώθηση της 

έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη βελτίωση και ανάπτυξη των 

επιχειρήσεών τους 
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• Ενέργειες Ενηµέρωσης – Ευαισθητοποίησης – ∆ικτύωσης τοπικών και περιφερειακών 

φορέων, επιχειρήσεων και ωφελουµένων της πράξης.   

 

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις της πράξης έχουν οι ενδιαφερόµενοι/ες που πληρούν 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) είναι µόνιµοι κάτοικοι των δήµων: 

• Αρχανών – Αστερουσίων 

• Βιάννου 

• Μινώα Πεδιάδας   

• Χερσονήσου 

και 

β) ανήκουν σε µια από τις παρακάτω οµάδες: 

1. άνεργοι/ες εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ και µε κάρτα 

ανεργίας σε ισχύ 

2. ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, µε ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες που 

δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονοµικό έτος 2012, και το ατοµικό πραγµατικό ή 

αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000€. 

Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του 

εισοδήµατος. 

3. νέοι επιστήµονες και συγκεκριµένα: ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, 

δικηγόροι, µηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµιακών ή/και Πολυτεχνικών 

Σχολών, και  πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

•••• έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύµατος (στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.) από την 02.01.2011 και 

µετά ή έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύµατος από την 01/01/2010 δηλώνοντας 

ως έδρα την οικία τους και 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 

• µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας τους δεν έχει παρέλθει 

χρονικό διάστηµα, 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, το όριο των έξι (6) ετών 

παρατείνεται αντίστοιχα (µε εξαίρεση τους ιατρούς). Για τους πτυχιούχους της 

αλλοδαπής το διάστηµα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του 

πτυχίου τους από το ∆ΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ∆ΟΑΤΑΠ το διάστηµα 

των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από τη λήψη του πτυχίου  
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• έχουν ηλικία µέχρι 34 ετών έως την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας 

τους. Για τους ιατρούς και τις γυναίκες - νέοι επιστήµονες, µητέρες ενός 

τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, το όριο ηλικίας είναι 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 των 

µεταπτυχιακών σπουδών. Κατά τον υπολογισµό της ηλικίας του ωφελούµενου θα 

λαµβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη ∆εκεµβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι 

µεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαµβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει 

αναγνώριση τους από το ∆ΟΑΤΑΠ 

•     το ατοµικό τους εισόδηµα δεν υπερέβαινε το ποσό των 12.000,00 € κατά το 

οικονοµικό έτος έναρξης της δραστηριότητάς τους. 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 

• 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 

• διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) και 

• έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.  

 

Επισηµαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις της πράξης οι 

ενδιαφερόµενοι/ες που έχουν ιδρύσει Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) ή Αστικές µη 

κερδοσκοπικές εταιρείες και όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη 

επιτηδεύµατος στη ∆.Ο.Υ. (εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας), η 

οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 

Θα επιλεγούν συνολικά 100 ωφελούµενοι. 

 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Αίτηση συµµετοχής 

2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής ή σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση 

3. Αντίγραφο µισθωτηρίου κατοικίας (εάν υπάρχει) 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

5. Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο ∆ιαβατηρίου 

6. Εκκαθαριστικό Οικονοµικού Έτους (2012) 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 ∆.Ο.Υ., ότι νοµίµως δεν υποβάλλει φορολογική 

δήλωση για το οικονοµικό έτος που απαιτείται) 
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7. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας και χρήσης 

Υπολογιστών (εάν υπάρχουν) 

Λοιπά δικαιολογητικά: 

α) Για τους άνεργους: 

� Επικυρωµένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕ∆ 

β) Για τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ:  

� Φωτοτυπία της α΄ σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ. 

γ) Για τους νέους/ες επιστήµονες: 

� Θεωρηµένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύµατος ή µεταβολής έδρας από οικία 

σε ανεξάρτητο χώρο από 02.01.2011 και µετά 

� Εκκαθαριστικό του οικονοµικού έτους της έναρξης δραστηριότητας 

� Αντίγραφα τίτλων σπουδών όπου θα φαίνεται η ηµεροµηνία κτήσης ή η 

απόκτηση της ειδικότητας (για πτυχία εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από το 

∆ΟΑΤΑΠ) 

� Φωτοτυπία πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’ 

 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν την αίτηση συµµετοχής και την αναλυτική 

πρόσκληση από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Αρχάνες) και το Σύνδεσµο 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νοµού Ηρακλείου (Κτίριο ΕΚΗ, Ηράκλειο) καθώς και από τις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://www.anher.gr και http://topsadromoi.blogspot.gr. 

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως έως 29 

Ιουλίου 2013 (∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 09:00 – 15:00) στα παρακάτω σηµεία: 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

∆ιεύθυνση: Ν. Παχάκη 2, Άνω Αρχάνες, ΤΚ 70100 

Τηλ/νο: 2810 753317 & 2810 753316 

κα Σαβιολή Ελένη & κα Αναγνωστοπούλου Ηρώ 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ιεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 10, Κτίριο Ε.Κ.Η, ΤΚ 71306, Ηράκλειο 

Τηλ: 2810 289597, Φαξ: 2810 288026 

 

και στους παρακάτω ∆ήµους: 

 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 

∆ιεύθυνση: ∆ηµαρχείο, Πεζά, ΤΚ 70100 

Τηλ/νο: 2813 401123, 2813 401141, 2813 401175 

Πληροφορίες: κα Γιαλιτάκη Κατ., κα Σφακιανάκη Εµµαν., κος Αντωνακάκης Αντ. 
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∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 

∆ιεύθυνση: ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βιάννου, Βιάννος, ΤΚ 70004 

Τηλ/νο: 2895 340141 

Πληροφορίες: κα Καµπιτάκη Μαρίνα 

 

∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 

∆ιεύθυνση: ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αρκαλοχωρίου, Αρκαλοχώρι, ΤΚ 70300 

Τηλ/νο: 2891 340305 

Πληροφορίες: κος Αποστολάκης Γεώργιος 

 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

∆ιεύθυνση: ∆ηµοτικό Κατάστηµα Γουβών, πρώην Αµερικανική Βάση, Γούρνες, ΤΚ 71500 

Τηλ/νο: 2813 404614 

Πληροφορίες: κα Μαραγκάκη Ελένη 

 

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

ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, µέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση. 

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής: 27/06/2013 

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής: 29/07/2013 

 

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συµπλήρωση τυχόν ελλιπών 

δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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

ωφελουµένων περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 

� Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και τυπικών προσόντων 

� ∆ιενέργεια Συνέντευξης 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 ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «∆ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε βάση τις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων: 
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• Χρόνος ̟αραµονής στην ανεργία (για την οµάδα των ανέργων) 

• Ωριµότητα του υ̟οψηφίου να συµµετάσχει στο σχέδιο (εκτίµηση ̟ροβληµάτων γλωσσικής 

ικανότητας, αλφαβητισµού, ̟ροφορικής και γρα̟τής ε̟ικοινωνίας) 

• Συµµετοχή ή όχι του αιτούντα σε σχετικά ολοκληρωµένα ̟ρογράµµατα κατά την ̟ροηγούµενη 5ετία 

• Οικογενειακή κατάσταση 

• Οικονοµική κατάσταση 

• Άλλα ̟οιοτικά χαρακτηριστικά (σαφήνεια ε̟αγγελµατικών στόχων, συνάφεια 

εκ̟αιδευτικών/ε̟αγγελµατικών ̟ροσόντων του αιτούντα µε τους στόχους του σχεδίου, ενδιαφέρον 

και διάθεση του υ̟οψηφίου να συµµετέχει στο σχέδιο, βαθµός ανάγκης συµβουλευτικής στήριξης 

και βαθµός διάθεσης για συµµετοχή σε συλλογική ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα) 

 

� Επικύρωση των αποτελεσµάτων της Πενταµελούς Επιτροπής Επιλογής, έπειτα από 

σχετική εισήγηση, από το ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «∆ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

� ∆ηµιουργία καταλόγων επιλεγµένων, επιλαχόντων και απορριφθέντων 

� Κοινοποίηση αποτελεσµάτων α) στο Φορέα Συµβουλευτικής β) στο Συντονιστή Φορέα 

και γ) στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης. 

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» δεσµεύεται  ότι θα 

τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣ∆ΕΚ για τη 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 έκαστου 

ωφελουµένου. 

Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρµογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την 

απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδοµένων κάθε υποψήφιου ωφελούµενου. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

Τηλ/νο: 2810 753317 & 2810 753316 

fax: 2810  753310 

e-mail: topsa@anher.gr, info@anher.gr, 

http://www.anher.gr  

∆ιεύθυνση: Ν. Παχάκη 2, Άνω Αρχάνες, 70100 

Πληροφορίες: κα Σαβιολή Ελένη & κα Αναγνωστοπούλου Ηρώ  

 

 

INFO – DESK 

Σύνδεσµος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου 

Τηλ: 2810 289597, Φαξ: 2810 288026 

e-mail: k222@otenet.gr, ergkehr@otenet.gr 

http://www.sxnh.gr 

∆ιεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 10, Κτίριο Ε.Κ.Η, 71306, Ηράκλειο 

 


