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Γ΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ» προβαίνει στην εκ νέου έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την εύρεση των τριάντα (30) ωφελούμενων του τοπικού σχεδίου δράσης
με τίτλο «Αρχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας» και κωδικό
MIS 380062 που έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ», στα πλαίσια της
Δράσης 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» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η
Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εύρεση ωφελούμενων:


ανέργων



ή νέων επιστημόνων (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι,
μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), που έχουν
έναρξη δραστηριότητας από 02/01/2011 και μετά



ή ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

και η υποστήριξή τους μέσω συμβουλευτικής και προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου
να ανοίξουν τη δική τους τουριστική επιχείρηση1 ή να απασχοληθούν σε τουριστικές
επιχειρήσεις ή να υποβάλλουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε κάποιο χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα.
1

Σύμφωνα με το N. 3717/1993 τουριστικές επιχειρήσεις νοούνται τα τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις
ειδικής τουριστικής υποδομής (θαλάσσιος, αγροτικός, πολιτιστικός, θεραπευτικός, ιππικός κ.α. τουρισμός),
τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτ/των, τουριστικά καταστήματα (πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης,
φωτογραφικών ειδών, αρχαιοπωλεία, ανθοπωλεία, κουρεία και κομμωτήρια) και οποιαδήποτε επιχείρηση
είναι δυνατό να παρέχει εξυπηρέτηση σε ταξιδιώτες και περιηγητές.
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Χρονική Διάρκεια Έργου: Έως 31/08/2014 με δυνατότητα παράτασης
Επιθυμητά (αλλά όχι απαραίτητα) χαρακτηριστικά των ωφελούμενων που θα
επιλεγούν ώστε να έχει επιτυχία η υλοποίηση του συγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης
είναι: α) να έχουν ηλικία από 18 έως 40 ετών, β) να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, γ) να έχουν επικοινωνιακές ικανότητες και δ) να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα.
Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή εκπαίδευση (π.χ. πτυχίο) στον
τομέα του τουρισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από δύο (2) αντίγραφα
του βιογραφικού σημειώματος και δύο (2) αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών /
αποδεικτικών (απολυτήρια- πτυχία, αποδεικτικά προϋπηρεσίας/ένσημα ΙΚΑ/βεβαίωση ΟΑΕΕ,
βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, διακρίσεις, φωτοτυπία κάρτα ανεργίας κ.λπ.), σε
εσώκλειστο φάκελο και να τον καταθέσουν στο γραφείο της Α.Σ. «ΑΡΤΤΑΑ» που βρίσκεται στη
διεύθυνση Παπαβασιλείου 9, ΤΚ 47100, Άρτα.
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά την εξέταση των βιογραφικών των υποψηφίων (τα οποία
θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά /
αποδεικτικά) και την συνέντευξη/συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί για τη διερεύνηση του
μελλοντικού προσωπικού σχεδίου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ).
Η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την επίτευξη του στόχου του
προγράμματος (εύρεση 30 ωφελούμενων), όπου και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ»

Αιμιλία Κοκκινέλη
Νόμιμος Εκπρόσωπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των
ωφελούμενων είναι τα παρακάτω:


Τα προσόντα (προϋπηρεσία, εκπαίδευση, κατάρτιση) των υποψηφίων και τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά που τα αποδεικνύουν,



Τη συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης των
υποψηφίων με τον τομέα του τουρισμού,



Τη

συνάφεια

των

μελλοντικών

σχεδίων

των

υποψηφίων

με

τα

τουριστικά

επαγγέλματα,


Τη γνώση ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ,



Το χρονικό διάστημα ανεργίας,



Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Τεχνικό Δελτίου του εν λόγω
Υποέργου, σύμφωνα με το οποίο το 42,9% των ωφελούμενων θα πρέπει να είναι νέοι
κάτω των 25 ετών (δηλαδή περίπου 13 νέοι) και το 61,9% θα πρέπει να είναι γυναίκες
(δηλαδή περίπου 19 γυναίκες).

Παρακάτω καταγράφεται ο τρόπος ποσοτικοποίησης των προσόντων των υποψηφίων. Στόχος
των

κριτηρίων

είναι

να

επιλεγούν

ωφελούμενοι

που

θα

έχουν

τη

δυνατότητα

να

απορροφηθούν από τις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις ή θα μπορέσουν να γίνουν
επιχειρηματίες βιώσιμων τουριστικών επιχειρήσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Εκπαίδευση (ο κάθε υποψήφιος μπορεί να ανήκει σε μια από τις παρακάτω
κατηγορίες)
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΜΔΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
(ΔΕ/ΜΔΕ/ΤΕ/ΠΕ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)

0
1
2
3
4

βαθμός
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί
βαθμοί

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 : Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ο κάθε υποψήφιος μπορεί να
ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

0 βαθμοί
2 βαθμοί
4 βαθμοί

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 : Ειδικές γνώσεις (οι βαθμοί της ξένης γλώσσας πολλαπλασιάζονται με τον
αριθμό των ξένων γλωσσών που γνωρίζει ο υποψήφιος)
Ξένη γλώσσα
Η/Υ
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Διάστημα ανεργίας
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έτος και πάνω

0 βαθμός
1 βαθμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Μελλοντικό Σχέδιο Υποψηφίου (όσοι δεν προσήλθαν στην ατομική
συνεδρία παίρνουν τη βαθμολογία 0)
Απασχόληση σε οποιαδήποτε επιχείρηση
Ίδρυση οποιασδήποτε επιχείρησης
Απασχόληση σε τουριστική επιχείρηση
Ίδρυση τουριστικής επιχείρησης

0
0
1
3

βαθμός
βαθμός
βαθμός
βαθμοί

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια προκύπτουν οι Πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και μη
επιλέξιμων ανά κατηγορία φύλου (γυναίκες, άνδρες) και ηλικίας (κάτω των 25 ετών ή όχι).
Διευκρινίζεται ότι:
 Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη συνάφεια
αρχικά της εκπαίδευσης του, στη συνέχεια της προϋπηρεσίας του και τέλος του
μελλοντικού του σχεδίου με τον τομέα του τουρισμού. Εάν παρόλα αυτά συνεχίζεται η
ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό πρωτοκόλλου.


Σύμφωνα με τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης, τα
αποτελέσματα επιλογής των ωφελουμένων δημοσιοποιούνται με βάση τον αριθμό
πρωτοκόλλου της αίτησης και το ΑΦΜ αντί του ονόματος κάθε υποψηφίου.
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