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ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι υπθρεςιών υμβουλευτικισ 

για τθν εργαςιακι ζνταξθ ι επανζνταξθ των ωφελοφμενων του Ζργου ΣΕΓΑΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 

 

Σο Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ ςε ςυνζχεια των  

με αρικ. Θζμα 9ο 1/20θσ υνεδρίαςθσ/18-11-2014 , Θζμα 8ο 5/27θσ υνεδρίαςθσ/7-7-2016 και  

Θζμα 5ο 1/39θσ/22-09-2016 Αποφάςεων του Διοικθτικοφ του υμβουλίου και ζχοντασ υπόψθ τισ 

διατάξεισ: 

 Σου άρκρου 9 του Ν.4109/2013 «Κατάργηςη και ςυγχϊνευςη νομικϊν προςϊπων του 

Δημοςίου και του ευρφτερου δημοςίου τομζα - Σφςταςη Γενικήσ Γραμματείασ για το 

ςυντονιςμό του κυβερνητικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ (Α 16), όπωσ η παρ.4 του 

άρθρου 9 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 και 12 παρ.4, του Ν.4225/2014 (Α 2) και 

ςυμπληρϊθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 (Α 225)». 

 Σου Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) « Αρχζσ Δημοςιονομικήσ Διαχείριςησ και 

Εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) Δημόςιο Λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ». 

 Σου  Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) “Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ”. 

 Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ/2011), «Σφςταςη 

Ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου 

Δημοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςη του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
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(πτωχευτικόσ κϊδικασ)- Προπτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ και άλλεσ Διατάξεισ», 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Σου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόςιεσ Συμβάςεισ ‘Ζργων, Προμηθειϊν και 

Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Σον Προχπολογιςμό του Κζντρου, ζτουσ 2016. 

 Σθν υπ’ αρικ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαςθ του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν «Αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για 

τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι 

υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων», 

ενζκρινε τθν διενζργεια  Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με ςκοπό τθν υποβολι προςφορϊν μζχρι 

του ποςοφ των εννζα χιλιάδων εννιακοςίων ευρϊ (9.900,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν υμβουλευτικισ για τθν εργαςιακι ζνταξθ ι επανζνταξθ των ωφελοφμενων του Ζργου 

ΣΕΓΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ από τισ 01-11-2016 ζωσ τισ 31-12-

2016. 

 

Σο περιεχόμενο των ηθτοφμενων υπθρεςιών παρουςιάηεται ςτο Παράρτθμα I τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ ιδιοχείρωσ ι ταχυδρομικϊσ με 

ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτο πρωτόκολλο του Διοικθτικοφ Σμιματοσ του Κζντρου Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ επί τθσ οδοφ Σζρμα Ιοκάςτθσ ςτθν 

Καβάλα (Άγιοσ Λουκάσ)  από τθν Δευτζρα  24-10-2016 ζωσ τθν Πζμπτθ 27-10-2016 ςτισ 12.00. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλει προςφορά όπου κα περιλαμβάνει: 

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι ζλαβε γνϊςθ του περιεχομζνου του ζργου και ότι 

αποδζχεται πλιρωσ το περιεχόμενο τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

2. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι όςα δθλϊνει είναι αλθκι και ακριβι. 

3. Ζναρξθ επιτθδεφματοσ τουλάχιςτον τριετίασ. 

4. Φορολογικι Ενθμερότθτα ι Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι είναι Φορολογικά 

Ενιμεροσ. 

5. Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα ι Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι είναι Αςφαλιςτικά 

Ενιμεροσ. 

6. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 περί τθσ διάρκειασ τθσ προτεινόμενθσ παροχισ 

υπθρεςίασ που δεν μπορεί να είναι λιγότερθ από τθ ηθτοφμενθ. 
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7. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 περί ιςχφοσ τθσ προςφοράσ για τουλάχιςτον ζνα μινα 

από τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

8. Προφίλ του Αναδόχου που αποδεικνφει εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ι 

μθ, ζργων και προγραμμάτων, τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, θ οποία κα αποδεικνφεται από πίνακα 

ζργων (Σίτλοσ Ζργου, Προχπολογιςμόσ, Φορζασ, Ζτοσ υλοποίθςθσ). 

9. Ομάδα ζργου με κατ' ελάχιςτο 5 ςτελζχθ ωσ ακολοφκωσ: 

 Ζνασ/Μία υντονιςτισ/ίςτρια, πτυχιοφχοσ ΑΕΙ/ΣΕΙ  

 Ζνασ/Μία Κοινωνικόσ/ι Επιςτιμονασ, πτυχιοφχοσ ΑΕΙ με μεταπτυχιακό ι/και διδακτορικό 

τίτλο ειδικόσ ςε κζματα ςυμβουλευτικισ ςτθν απαςχόλθςθ 

 Ζνασ/Μία Αρμόδιοσ/α για οικονομικά κζματα, πτυχιοφχοσ ΑΕΙ/ΣΕΙ Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 

 Δφο (2) τελζχθ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ με πτυχίο ΑΕΙ/ΣΕΙ ι και απολυτιριο Λυκείου. 

τθν ομάδα ζργου ςωρευτικά πρζπει να αποδεικνφεται θ εμπειρία ςτο ςυντονιςμό και τθν 

υλοποίθςθ Δράςεων, Προγραμμάτων και Ζργων υμβουλευτικισ για τθν εργαςιακι ζνταξθ ι 

επανζνταξθ ωφελοφμενων. 

(9Α) Σουλάχιςτον δυο ςτελζχθ κα ζχουν: Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (Γ2/C2) που 

αποδεικνφεται από: 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιςτθμίου CAMBRIDGE 

 BULATS English Language Test, βακμολογία 90-100, του Πανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council – IDP Education 

Australia IELTS Australia με βακμολογία από 7,5 και άνω 

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιςτθμίου MICHIGAN 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL 

 ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του 

TRINITY COLLEGE LONDON 

 CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,writing and 

listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE INESOL INTERNATIONAL 

(Spoken) -MASTERY- (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) 

ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (υνυποβάλλονται ακροιςτικά 

για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) 

 EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) 
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 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common EuropeanFramework 

equivalent level C2) 

 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2) 

 Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU-CELP): CEF C2 

 Test of Interactive English, C2 Level. 

(9Β) Σουλάχιςτον δφο τελζχθ κα ζχουν:  

 είτε (1) Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτα αντικείμενα: α) 

επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου, που 

αποδεικνφεται είτε με πτυχίο ειδικότθτασ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Τ, είτε άλλο 

πτυχίο από τθν αναλυτικι βακμολογία του οποίου να προκφπτει ότι ζχει παρακολουκιςει 

τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Τ, είτε με πιςτοποιθτικά 

που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Οργανιςμό Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ), π.χ. ICT, ACTA, ECDL, INFOTEST κ.α.  

 είτε (2) βεβαίωςθ ζνωςθσ επιςτθμόνων ι εκπαιδευτικϊν πλθροφορικισ. 

10. Βιογραφικά ςθμειϊματα των προτεινόμενων ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου. 

11. Οικονομικι Προςφορά που δε κα υπερβαίνει το ποςό των 9.900,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου 

του ΦΠΑ, οφτε κα περιλαμβάνει ζκπτωςθ μεγαλφτερθ του 10% προκειμζνου για τθν υψθλι 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ. 

 

ωτιριοσ Π. ωτθριάδθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

 

κοπόσ του Ζργου ΣΕΓΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» είναι θ μετάβαςθ των ατόμων που ζχουν 

ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και φιλοξενοφνται ςε Δομζσ Παιδικισ Προςταςίασ 

ι/και οικογενειϊν ι/και ατόμων που ζχουν καταγραφεί ωσ άςτεγοι από τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 

των Διμων ι τα Κζντρα Κοινωνικισ Πρόνοιασ, ςε επαρκι κατοικία µε κάλυψθ ενοικίου, 

λογαριαςμϊν ΔΕΚΟ, αγοράσ αγακϊν κάλυψθσ βιοτικϊν αναγκϊν, κακϊσ και θ εργαςιακι 

(επ)ζνταξθ των ατόμων αυτϊν. τόχοσ αποτελεί θ ζνταξθ ςτο πρόγραμμα 16 ατόμων για 

διάςτθμα ζωσ και ενόσ ζτουσ ςτουσ πυλϊνεσ τθσ ςτζγαςθσ και τθσ εργαςιακισ επανζνταξθσ με 

ενζργειεσ και υπθρεςίεσ κοινωνικισ ζνταξθσ, ςτζγαςθσ, κάλυψθσ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ, 

ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ, ςυμβουλευτικισ, δθμοςιότθτασ, ενθμζρωςθσ, δικτφωςθσ, 

ευαιςκθτοποίθςθσ και διαςφνδεςθσ µε αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ. 

 

Σο ςτάδιο τθσ υμβουλευτικισ για τθν εργαςιακι ζνταξθ ι επανζνταξθ των ωφελοφμενων του 

Ζργου ΣΕΓΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» κα αφορά ςτθν υποςτιριξθ των ωφελοφμενων, µζςω 

δράςεων ενθμζρωςθσ, πλθροφόρθςθσ, προκειμζνου να αποκτιςουν µια ολοκλθρωμζνθ εικόνα 

τθσ αγοράσ εργαςίασ, αλλά και για τθν ανάπτυξθ των προςωπικϊν τουσ γνϊςεων, δεξιοτιτων και 

ικανοτιτων για τθν είςοδό τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ και θ ομάδα ζργου κα παρζχει ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων υπθρεςίεσ 

ενθμζρωςθσ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ ςτθν εργαςία, υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ 

ςχετικά µε τισ δυνατότθτεσ εφρεςθσ νόμιμθσ εργαςίασ, ενθμζρωςθ για τθ δυνατότθτα 

παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ, υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ εργαςίασ που 

να καλφπτουν τισ ανάγκεσ του κάκε ωφελοφμενου, υπθρεςίεσ υποβοικθςθσ των ωφελοφμενων 

προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ (π.χ. ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, 

παροχι ςυμβουλϊν ςε κζματα λογιςτικά, φορολογικά, νομικά κ.λπ.), υπθρεςίεσ ειδικισ 

ςυμβουλευτικισ προετοιμαςίασ για τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ κ.λπ. 
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Περιεχόμενο των παρεχόμενων υπθρεςιών 

 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυμμετζχει με τθν ομάδα ζργου του ςτο ςτάδιο τθσ υμβουλευτικισ για τθν 

εργαςιακι ζνταξθ ι επανζνταξθ των ωφελοφμενων του Ζργου ΣΕΓΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ 

ΕΤΑΛΩΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» με 

τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ και υποχρεϊςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει υμβουλευτικι υποςτιριξθ (ατομικζσ ι/και ομαδικζσ ςυνεδρίεσ) ςε 

τουλάχιςτον 12 ωφελοφμενουσ ςυνολικισ διάρκειασ 240 ωρϊν για τθν εργαςιακι ζνταξθ ι 

επανζνταξθ των ωφελοφμενων του Ζργου με: 

 Τπθρεςίεσ ειδικισ ςυμβουλευτικισ προετοιμαςίασ για τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ των 

Ωφελοφμενων του Ζργου 

 Τπθρεςίεσ αναηιτθςθσ εργαςίασ που να καλφπτει τισ ανάγκεσ των Ωφελοφμενων του Ζργου 

 Τπθρεςίεσ υποβοικθςθσ των Ωφελοφμενων του Ζργου προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν 

αγορά εργαςίασ (π.χ. ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, παροχι ςυμβουλϊν ςε κζματα 

λογιςτικά, φορολογικά, νομικά κ.λπ.) 

 Πλθροφόρθςθ των Ωφελοφμενων του Ζργου ςχετικά µε τισ δυνατότθτεσ εφρεςθσ νόμιμθσ 

εργαςίασ και παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ /κατάρτιςθσ 

 Ενθμζρωςθ των ωφελοφμενων του Ζργου για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ ςτθν 

εργαςία 

 Δθμιουργία ατομικοφ πλάνου των ωφελοφμενων του Ζργου που κα εντάςςει τον κάκε 

ωφελοφμενο ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία επικυμθτισ επανζνταξθσ  

 Παρακολοφκθςθ εργαςιακισ ζνταξθσ ι επανζνταξθσ των ωφελοφμενων του Ζργου  

 Δθμιουργία Εργαλείων υμβουλευτικισ για τθν εργαςιακι ζνταξθ ι επανζνταξθ των 

ωφελοφμενων του Ζργου.  

 

Παραδοτζα των παρεχόμενων υπθρεςιών 

 

 Πρόγραμμα υμβουλευτικισ του Αναδόχου για τθν εργαςιακι ζνταξθ ι επανζνταξθ των 

ωφελοφμενων του Ζργου  

 Παρουςιολόγια ςυμμετοχισ των ωφελοφμενων του Ζργου ςτθ υμβουλευτικι για τθν 

εργαςιακι ζνταξθ ι επανζνταξθ τουσ 

 Παρουςιολόγια τελεχϊν υμβουλευτικισ του Αναδόχου για τθ υμβουλευτικι των 

ωφελοφμενων του Ζργου για τθν εργαςιακι ζνταξθ ι επανζνταξθ τουσ 
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 Δθμιουργία Εργαλείων υμβουλευτικισ του Αναδόχου για τθν εργαςιακι ζνταξθ ι επανζνταξθ 

των ωφελοφμενων του Ζργου και ειδικότερα: 

 υμπλθρωμζνα ζντυπα ςφνκεςθσ του προφίλ των ωφελοφμενων του Ζργου 

 υμπλθρωμζνα ζντυπα καταγραφισ των προςωπικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

ωφελοφμενων του Ζργου 

 υμπλθρωμζνα ζντυπα διερεφνθςθσ των αναγκϊν, των ικανοτιτων και των δεξιοτιτων 

των ωφελοφμενων του Ζργου 

 υμπλθρωμζνα ζντυπα αποτφπωςθσ των επαγγελματικϊν ςτόχων των ωφελοφμενων του 

Ζργου 

 υμπλθρωμζνα ζντυπα με θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ Φορζων για υποςτιριξθ πρόςβαςθσ 

ςτθν αγορά εργαςίασ των ωφελοφμενων του Ζργου 

 υμπλθρωμζνα ζντυπα βιογραφικϊν ςθμειωμάτων των ωφελοφμενων του Ζργου 

 υμπλθρωμζνα ζντυπα ςυνοδευτικϊν επιςτολϊν βιογραφικϊν ςθμειωμάτων των 

ωφελοφμενων του Ζργου. 

 Σελικι Ζκκεςθ Φυςικοφ Αντικειμζνου του Αναδόχου που κα περιγράφονται οι ενζργειεσ του 

Αναδόχου για τθν παροχι: 

 Τπθρεςιϊν ειδικισ ςυμβουλευτικισ προετοιμαςίασ για τθν ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ 

των ωφελοφμενων του Ζργου 

 Τπθρεςιϊν αναηιτθςθσ εργαςίασ που να καλφπτει τισ ανάγκεσ των ωφελοφμενων του 

Ζργου 

 Τπθρεςιϊν υποβοικθςθσ των ωφελοφμενων του Ζργου προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ 

ςτθν αγορά εργαςίασ (π.χ. ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, παροχι ςυμβουλϊν ςε 

κζματα λογιςτικά, φορολογικά κ.λπ.)  

 Τπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ των ωφελοφμενων του Ζργου ςχετικά µε τισ δυνατότθτεσ 

εφρεςθσ νόμιμθσ εργαςίασ και παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ 

/κατάρτιςθσ, υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ των ωφελοφμενων του Ζργου για τα δικαιϊματα και 

τισ υποχρεϊςεισ ςτθν εργαςία 

 Τπθρεςιϊν δθμιουργίασ ατομικοφ πλάνου των ωφελοφμενων του Ζργου που κα εντάςςει 

τον κάκε ωφελοφμενο ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία επικυμθτισ επανζνταξθσ  

 Τπθρεςιϊν παρακολοφκθςθσ εργαςιακισ ζνταξθσ ι επανζνταξθσ των ωφελοφμενων του 

Ζργου. 

 Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ τθσ υμβουλευτικισ για τθν εργαςιακι 

ζνταξθ ι επανζνταξθ των ωφελοφμενων του Ζργου. 
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