Πξφζβαζε ζηνλ Σνπξηζκφ - Ώζεζε ζηελ Εξγαζία:
Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα αλέξγνπο/εο
κε αλαπεξία ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο»
πνπ εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ
ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ» ηνπ
Επηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Δπλακηθνχ 2007-2013»
θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Επξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν
Ο ύλδεζκνο ησλ ελ Διιάδη Σνπξηζηηθώλ θαη Σαμηδησηηθώλ Γξαθείσλ (ΗΑΣΣΑ)
ζπκκεηέρεη σο Δηαίξνο ζηελ Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «ΠΡΟ-ΩΘΗΗ», ε νπνία έρεη
αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμε κε ηίηιν: «Πξόζβαζε ζηνλ Σνπξηζκό - Ώζεζε
ζηελ Δξγαζία: Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα αλέξγνπο/εο κε αλαπεξία
ζηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», ηεο Γξάζεο 3: «Σνπηθέο Γξάζεηο
Κνηλσληθήο Έληαμεο γηα Δπάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο
1: «Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ εππαζώλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνύ» ηνπ Θεκαηηθνύ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ
ζπλόινπ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηώλ» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο: «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 2007-2013». Η
Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη από Δζληθνύο
Πόξνπο.
ην πιαίζην ηεο πξναλαθεξζείζαο Πξάμεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηεο
Δξάζεο 9 «Συμβουλευτική Υποστήπιξη με στόχο την επαγγελματική ένταξη και
την απασχόληση των ωυελουμένων» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζ’ απηήλ ηελ Πξάμε, ν
ΗΑΣΣΑ,
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ:
Σξείο έσο έμη (3-6) ζέζεηο Εμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ / πκβνχισλ ζε ζέκαηα
Σνπξηζκνχ
κε έξγν ηελ παξνρή ζπλεδξηψλ (αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ) επαγγεικαηηθήο
ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο σθεινύκελνπο ηεο Πξάμεο κε ζηόρν ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ
επαγγεικαηηθνύ πξνθίι θάζε σθεινύκελνπ.
Ωθεινχκελνη ηεο Πξάμεο είλαη άλεξγα άηνκα κε αλαπεξία πνπ δηακέλνπλ ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο.
Οη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ ζα επηιεγνύλ ζα ππνγξάςνπλ ύκβαζε Παξνρήο
Αλεμάξηεησλ Τπεξεζηώλ. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ζα μεθηλά απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη θαη ηελ 30ε Απξηιίνπ 2013. ε πεξίπησζε
παξάηαζεο ηεο Δξάζεο ε χκβαζε ελδέρεηαη λα παξαηαζεί κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο Δξάζεο 9, φπνηε απηή θαζνξηζηεί απφ ηελ Αξρή Δηαρείξηζεο.

Οη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ ζα επηιεγνχλ ζα ππνγξάςνπλ χκβαζε Παξνρήο
Αλεμάξηεησλ Τπεξεζηψλ. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο χκβαζεο ζα μεθηλά απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη θαη ηελ 30ε Απξηιίνπ 2013. ε πεξίπησζε
παξάηαζεο ηεο Δξάζεο ε χκβαζε ελδέρεηαη λα παξαηαζεί κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο Δξάζεο 9, φπνηε απηή θαζνξηζηεί απφ ηελ Αξρή Δηαρείξηζεο.
Η ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ ζπλφινπ ησλ Εμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 7.000,00 € (επηά ρηιηάδεο επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ
θξαηήζεσλ ππέξ δεκνζίνπ. Η απαζρφιεζε ζα παξαθνινπζείηαη κε θχιια
ρξνλνρξέσζεο θαη αλαιχεηαη σο εμήο:
Ανθρωποώρες
Απαστόλησης

Κόστος
Ανθρωποώρας

Σσνολικό
Κόστος

160

€43,75

€7.000,00

ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο Δξάζεο απφ ηελ Αξρή Δηαρείξηζεο, δίρσο
ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξσπνσξψλ απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ
πξναλαθεξζέλ πίλαθα, δελ ζα θαηαβιεζεί θακία επηπιένλ ακνηβή πέξαλ ηεο
πξναλαθεξζείζαο, νχηε ζα αλαγλσξηζηνχλ πξφζζεηεο δαπάλεο απφ νπνηαδήπνηε
αηηία.
Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο - Απαξαίηεηα πξνζφληα:


10εηήο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα

Πξφζζεηα επηζπκεηά πξνζφληα

Σίηινο/ηίηινη ζπνπδώλ ζηνλ Σνπξηζηηθό ηνκέα,

Γλώζε Ξέλσλ Γισζζώλ

πκκεηνρή ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα

5εηήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ θιάδν ησλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ
Θα πξνηηκεζεί ππνςήθηνο πνπ είλαη άηνκν κε αλαπεξία ή γνλέαο αηόκνπ κε
αλαπεξία ή λόκηκνο θεδεκόλαο ή αλάδνρνο αηόκνπ κε αλαπεξία βάζεη ζρεηηθώλ
δηθαζηηθώλ εγγξάθσλ, ή αδειθόο/ε αηόκνπ κε αλαπεξία, ή ζύδπγνο αηόκνπ κε
πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ.
Να επηζεκαλζεί φηη κεηά ηελ παξαιαβή ησλ βηνγξαθηθψλ θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζα αθνινπζήζεη ε επηινγή θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηξηκειή
Επηηξνπή. ε πεξίπησζε πνπ δχν ππνςήθηνη δηαζέηνπλ ηα ίδηα πξνζφληα,
πξνηεξαηφηεηα έρεη ν ππνςήθηνο κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ Πηπρίνπ.
Η παξνχζα Πξφζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο
έρεη αλαξηεζεί θαη ζηνπο ρψξνπο ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ηνπ ΗΑΣΣΑ.
Τπνβνιή Δηθαηνινγεηηθψλ:
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηα
εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. πκπιεξσκέλε αίηεζε.
2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα.
3. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.

4. Τπεύζπλε Γήισζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο
5. Πηζηνπνηεηηθό Α/βάζκηαο ή Β/βάζκηαο Δπηηξνπήο από νπνηαδήπνηε θνξέα: ή
πξώελ Ννκαξρίαο ή αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ή ΚΔ.Π.Α., εθόζνλ ν ελδηαθεξόκελνο είλαη άηνκν κε
αλαπεξία ή γνλέαο αηόκνπ κε αλαπεξία ή λόκηκνο θεδεκόλαο ή αλάδνρνο αηόκνπ κε
αλαπεξία βάζεη ζρεηηθώλ δηθαζηηθώλ εγγξάθσλ ή ζύδπγνο αηόκνπ κε πνζνζηό
αλαπεξίαο 67% θαη άλσ.
6. ρεηηθά δηθαζηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηε λόκηκε θεδεκνλία ή αλαδνρή ηνπ
αηόκνπ κε αλαπεξία.
Όζνλ αθνξά ζηα πξφζζεηα επηζπκεηά πξνζφληα, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα
ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
7. Επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηίηισλ ζπνπδώλ θαζώο θαη επηθπξσκέλα
θσηναληίγξαθα ηεο αλαγλώξηζεο απηνύ από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ζε πεξίπησζε πνπ έρεη
απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή.
8. Βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα - επηθπξσκέλεο ή
πξσηόηππεο.
9. Τπεύζπλε Γήισζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζηνλ θιάδν ησλ Σνπξηζηηθώλ
Γξαθείσλ
10. Επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα πηπρίσλ μέλσλ γισζζώλ.
Οδεγίεο Τπνβνιήο Δηθαηνινγεηηθψλ:
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ αίηεζε είηε από ηα Κεληξηθά
Γξαθεία ηνπ ΗΑΣΣΑ/Γξαθείν Πξσηνθόιινπ (Ισζήθ Ρνγώλ 11 - Σ.Κ. 11763 Αζήλα,
2νο όξνθνο), είηε από ηελ ηζηνζειίδα www.hatta.gr ηνπ ΗΑΣΣΑ.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά νη ίδηνη
(Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, ώξεο 10:00 έσο 15:00)
απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2013 κέρξη θαη ηελ 8ε Απξηιίνπ 2013 θαη ψξα 11:00,
είηε λα ηα ππνβάινπλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ αθόινπζε
δηεύζπλζε ηεο ΗΑΣΣΑ/ (Ισζήθ Ρνγώλ 11 - Σ.Κ. 11763 Αζήλα, 2νο όξνθνο). Σν
εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη από ηελ εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο
ζήκαλζεο.
Πιεξνθνξίεο/Δηεπθξηλήζεηο
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ θα
Γεσξγία Απνζηνινπνύινπ ζην ηει.: 210 - 9223522, από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή
θαη ώξεο 10:00 έσο 15:00.
πλεκκέλα: Αίηεζε
Πξόεδξνο
Γηώξγνο Σειώλεο

Γεληθόο Γξακκαηέαο
Μάξηνο Κακκέλνο

