ΕΔΡΑ: ΕΡΑΤΥΡΑΣ 3, ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Τ.Κ. 10439, ΤΗΛ.: 210 82 59 664, FAX: 210 88 47 223

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Παρατείνεται έως την Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012
η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόµενων για τη συµµετοχή στην Πράξη µε τίτλο:

«ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΏΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Υπενθυµίζεται ότι δικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόµενοι/ες που πληρούν
αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) είναι άτοµα µε αναπηρία άνω του 50% και των οποίων η απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α. (εφόσον
είναι σε ισχύ) είτε του ΚΕ.Π.Α., µε την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, δεν αναφέρει «ανίκανο
για κάθε βιοποριστική εργασία»
(β) είναι άνεργοι/ες που είναι εγγεγραµµένοι/ες στα µητρώα ανέργων (Ε.Κ.Ο.) του ΟΑΕ∆, ανεξάρτητα αν
λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι και
(γ) είναι µόνιµοι κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται:
(α) στα γραφεία της Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ, διεύθυνση: Ερατύρας 3, Τ.Κ. 10439, Αθήνα - Σταθµός Λαρίσης (πλησίον
µετρό), τηλέφωνο: 210 82 59 664
(β) στα γραφεία των εξής εταίρων της Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ:
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία – Ε.Σ.ΑµεΑ, διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341,
Ηλιούπολη, τηλέφωνο: 210 99 49 837
Σύνδεσµος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ, διεύθυνση: Ιωσήφ των Ρογών
11, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, τηλέφωνο: 210 92 34 143
Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού – Κ.Μ.Ο.Π., διεύθυνση: Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533,
Πειραιάς, τηλέφωνο: 210 36 37 547
ή να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ: www.esaea.gr,
www.kmop.gr, www.imee.gr, www.hatta.gr , www.posgamea.gr
Σηµειώνονται πως:
Η τελική επιλογή των συµµετεχόντων θα ανακοινωθεί εντός του Νοεµβρίου.
Οι ηµεροµηνίες των συνεντεύξεων παραµένουν σε ισχύ για όσους/ες υποψηφίους/ες έχουν κληθεί να
συµµετάσχουν σε αυτές.
Η παράταση της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής δε συνεπάγεται την παράταση
υλοποίησης της Πράξης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 30η/06/2014.
Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδροµικά, θα γίνουν αποδεκτές µόνον εφόσον παραληφθούν έως την 14η
Νοεµβρίου 2012.
Η Πράξη υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση
του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης
ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο.

