
 

             Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2012

                              Αρ. Πρωτ.: 19

                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Η Α.Σ.  «ΣΧΕΔίΑ»  και  ο  Οργανισμός  κατά  των  Ναρκωτικών  (Ο.ΚΑ.ΝΑ.),  ως  Συντονιστής  εταίρος,  προσκαλεί  ανέργους 
ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης «Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας 
Νομού  Θεσσαλονίκης»,  Δράση  3  «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για  ευάλωτες  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 Δυναμικού» 2007-2013».

Περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου Δράσης: Νομός Θεσσαλονίκης

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης

 Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών
 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
 Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και 
Προαγωγής της Υγείας «ΠΥΞΙΔΑ»
 Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΕΛΠΙΔΑ»
 Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας  «ΣΕΙΡΙΟΣ»
 Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης Δυτικού Τομέα Ν. 
Θεσσαλονίκης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»
 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και 
Επικοινωνίας Δήμου Θεσσαλονίκης
 ΠΛΑΤΩΝ Σύμβουλοι Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Α.Ε.

Ομάδα στόχου Πρώην χρήστες ουσιών

Συνολικός Αριθμός Ωφελουμένων 
130 άνεργοι άντρες και γυναίκες ΕΚΟ (60% συμμετοχή γυναικών 
ωφελουμένων)

Βασικός στόχος

Στόχος της  ολοκληρωμένης παρέμβασης και παράλληλα παραγόμενο 
προϊόν είναι η δημιουργία των συνθηκών για την πλήρη απασχόληση, 
την  ποιότητα  και  την  παραγωγικότητα  της  εργασίας  των  πρώην 
χρηστών ουσιών, καθώς και η συνοχή της τοπικής αγοράς εργασίας με 
την  ενεργοποίηση  και  κινητοποίηση  των  τοπικών  φορέων  του  Ν. 
Θεσσαλονίκης. 

Προβλεπόμενες Δράσεις του Σχεδίου

 Δικτύωση

 Ενέργειες Ενημέρωσης –Ευαισθητοποίησης

 Συμβουλευτικές Διαχειριστικές Υπηρεσίες- Συντονισμός 
Σχεδίου δράσης 

 Κατάρτιση

 Πληροφόρηση – Συμβουλευτική - Υποστήριξη

Δράση Πληροφόρησης  - Συμβουλευτικής – Υποστήριξης (Υποχρεωτική δράση)

Οι ωφελούμενοι στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας υποχρεωτικά θα συμμετέχουν στην 
Δράση Πληροφόρησης  - Συμβουλευτικής – Υποστήριξης και ειδικότερα στα παρακάτω:

 Διερεύνηση αναγκών ωφελουμένων 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
«ΣΧΕΔίΑ»

Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης 
Πρώην Χρηστών Ουσιών στην 

Αγορά Εργασίας Νομού 
Θεσσαλονίκης
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 Ατομικό Σχέδιο και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

 Συμβουλευτική Απασχόλησης και Νομικής Στήριξης. 

 Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων 

 Παρακολούθηση ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του Σχεδίου και μετά το πέρας αυτού. 

Δράση Κατάρτισης

Η Δράση της  Κατάρτισης  αφορά την  υλοποίηση  Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής  Κατάρτισης  σε  αντικείμενα  
προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας και στις ανάγκες της ομάδας στόχου, οι οποίοι υποχρεωτικά έχουν  
κάνει χρήση των υπηρεσιών συμβουλευτικής. Αναλυτικότερα θα υλοποιηθούν  εννέα (9) επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ

1 «Χειρισμός Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου» - 
Πιστοποίηση

Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. 15 110

2 «Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce)» Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. 15 110

3 «Καλλιέργεια Οπωροκηπευτικών-Βιολογικών-
Τυποποίηση EUREP GAP»

Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. 14 110

4
«Κτηνοτροφία – Αιγοπροβατοτροφία (Βιολογική 

– Συμβατική)»
Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. 14 110

5

«Πράσινες υποδομές (Φωτοβολταϊκά, Βιοαέριο 
από οργανικά απόβλητα, μικρά υδροηλεκτρικά 

έργα ΜΥΕ) - Εγκατάσταση - Λειτουργία - 
Φύλαξη"

Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. 15 110

6
"Ανακύκλωση μετάλλου, χαρτιού, πλαστικού, 
λευκών συσκευών, ηλεκτρονικών συσκευών"

Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. 14 110

7
"Ανακύκλωση μετάλλου, χαρτιού, πλαστικού, 

λευκών και ηλεκτρονικών συσκευών"
Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. 14 110

8
«Τυποποίηση Παραδοσιακών και Βιολογικών 

Προϊόντων»
Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. 15 115

9
«Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας και Ψηφιακής 

Εικόνας»
Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. 14 110

                    

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής

Πρώην  χρήστες  ουσιών  ή  Απεξαρτημένα  άτομα  ή  άτομα 
ευρισκόμενα  σε  στάδιο  κοινωνικής  επανένταξης  με  κάρτα 
ανεργίας σε ισχύ.
Θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  οι  άνεργοι  που  επιθυμούν  να 
υποβάλουν  αίτηση  συμμετοχής,  θα  πρέπει  να  συνεχίσουν  τη 
διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους.

Ειδικά χαρακτηριστικά των ωφελουμένων

Οι  ωφελούμενοι  θα  πρέπει  να  είναι  κάτοικοι  του  Νομού 
Θεσσαλονίκης.
Να φέρουν βεβαίωση ολοκλήρωσης ή ότι βρίσκονται σε στάδιο 
κοινωνικής  επανένταξης  από  επίσημο  θεραπευτικό  φορέα 
απεξάρτησης.

Τόπος παραλαβής και υποβολής αιτήσεων Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.  Ο.ΚΑ.ΝΑ.,   Μοναστηρίου  4,  Τ.Κ.  54627 
Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο:  2310  566136-137,  fax:  2310  548187, 
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email: kekthes  1@  otenet  .  gr  ., Ιστοσελίδα: www  .  okana  .  gr   
Δευτέρα – Παρασκευή, Ώρες: 10:00 – 13:00. Αρμόδιο πρόσωπο 
επικοινωνίας: Ελένη Χριστιά
Οι αιτήσεις  θα παραλαμβάνονται  και θα προσκομίζονται  στα 
Γραφεία του Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. Ο.ΚΑ.ΝΑ 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 
56430  Θεσσαλονίκη,  τηλέφωνο:  2313  324371,  Ιστοσελίδα:: 
www  .  psychothes  .  gr   
Δευτέρα  –  Παρασκευή,  Πληροφορίες:  Βαλκάνου  Ντόρα, 
Γραφείο  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  Ψ.Ν.Θ.   Ώρες:  09:00  – 
11:00. 
Οι αιτήσεις  θα παραλαμβάνονται  και θα προσκομίζονται  στα 
Γραφεία Διοίκησης του Ψ.Ν.Θ.,  Γραμματεία Διοίκησης. Δευτέρα 
– Παρασκευή, ώρες 08:00 – 14:00. Αρμόδιο πρόσωπο: Μυλωνά 
Γιώτα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Από 04/01/2013 έως  08/02/2013

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων και σε διάστημα 5 (πέντε) ημερών τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις  
συμμετοχής  και  τα  ειδικά  χαρακτηριστικά  θα  ενημερωθούν  τηλεφωνικά  και  θα  προσκληθούν  να  περάσουν  συνέντευξη  από 
εκπρόσωπο της Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής του Σχεδίου Δράσης.

Οι υποψήφιοι με την Αίτηση, θα υποβάλλουν συνημμένα και τα ακόλουθα έγγραφα:
- Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου.
- Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας.
- Πιστοποιητικό εντοπιότητας (ή λογαριασμό ΔΕΚΟ).
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών/ ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν).
- Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης από πιστοποιημένα ΚΕΚ (εφόσον υπάρχουν).
- Εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση εφορίας ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού 
εισοδήματος.
- Άδεια παραμονής σε ισχύ (εφόσον είναι και μετανάστες).
- Σε περίπτωση απορίας, προσκόμιση φωτοτυπίας βιβλιαρίου απορίας (Πρόνοιας).
- α) Αποδεικτικό απεξάρτησης/βεβαίωση από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή  
από θεραπευτικές κοινότητες αυτού στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη  άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες από το 2006 ή και ότι 
βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης ή β) Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες αυτής Ε.Ε. με την προϋπόθεση ότι ο φορέας  
που εκδίδει την βεβαίωση αυτή να έχει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της  χώρας αυτής. 

 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
Α.Σ. ΣΧΕΔίΑ

Κωνσταντίνος Γαζγαλίδης
Νευρολόγος – Ψυχίατρος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Συντονιστής Βορείου Ελλάδος
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