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Θμρςιςξύςξ Δογαρίαπ Γ.Ρ.Δ.Δ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ
Ζ ποόρβαρη ρε σπηοερίεπ Κξιμωμικήπ Ποξρςαρίαπ και Αλληλεγγύηπ, απξςελεί
ρημαμςική πςσυή για ςημ εμδσμάμχρη ςηπ ρσμμεςξυήπ ςχμ μεςαμαρςώμ ρςημ
κξιμχμία πξσ ςξσπ σπξδέυεςαι.
Δπίρηπ η βελςίχρη ςχμ παοευόμεμχμ ποξπ ςξ μεςαμαρςεσςικό πληθσρμό
κξιμχμικώμ χπ άμχ σπηοεριώμ, η εμίρυσρη ςξσ ρυεςικξύ έογξσ ςχμ ςξπικώμ
θερμικώμ ξογάμχμ, η ενάλειφη ςσυόμ διακοίρεχμ καςά ςημ ποόρβαρη ςχμ
μεςαμαρςώμ ρε ασςέπ, εθμξςικέπ, τσλεςικέπ, θοηρκεσςικέπ, γλχρρικέπ,
πξλιςιρμικέπ, πξλιςιρςικέπ και άλλεπ, καθώπ και η επίλσρη όλχμ ςχμ ποξβλημάςχμ
πξσ αμςιμεςχπίζξσμ καςά ςημ ποξρπάθεια ςξσπ για εύοερη καςξικίαπ, ρσμβάλλει
ρημαμςικά ρςξ μα αιρθαμθξύμ ιρόςιμα μέλη με ςξσπ ημεδαπξύπ ρσμπξλίςεπ ςξσπ.
Ρσμβάλλει με λίγα λόγια ρςημ έμςανη ςχμ σπηκόχμ ςοίςχμ υχοώμ ρςιπ ςξπικέπ
κξιμχμίεπ και ρςημ εναρτάλιρη ςηπ ρσμξυήπ ρςξ ερχςεοικό ςξσπ.
Αμςικείμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι:
Ζ παοξυή σπηοεριώμ διαπξλιςιρμικήπ μερξλάβηρηπ ρε στιρςάμεμεπ ςξπικέπ δξμέπ,
ξι ξπξίεπ παοέυξσμ κξιμχμικέπ σπηοερίεπ ρςξσπ μεςαμάρςεπ.
Ραοάμςα (40) επιλεγέμςεπ διαμερξλαβηςέπ θα διαςεθξύμ έχπ 30 Θξσμίξσ 2012 ρε
σπηοερίεπ σγείαπ, κξιμχμικήπ μέοιμμαπ, ποόμξιαπ, κξιμχμικήπ ποξρςαρίαπ,
κξιμχμικήπ τοξμςίδαπ, κξιμχμικήπ αμςίληφηπ, κξιμχμικήπ αλληλεγγύηπ,
κξιμχμικήπ και φσυξλξγικήπ σπξρςήοινηπ, ρυεςικήπ ξικξμξμικξκξιμχμικήπ
σπξρςήοινηπ και ρςεγαρςικήπ ρσμδοξμήπ,
ρςξσπ κάςωθι Δήμξσπ


Ένι (6) διαπξλιςιρμικξί μερξλαβηςέπ ρςξ Δήμξ Αθημαίχμ.



έρρεοιπ (4) διαπξλιςιρμικξί μερξλαβηςέπ ρςξ Δήμξ Οαςοέχμ.



οειπ (3) διαπξλιςιρμικξί μερξλαβηςέπ ρςξσπ Δήμξσπ Ηερραλξμίκηπ,
Ζοακλείξσ.



Από δύξ (2) διαπξλιςιρμικξύπ μερξλαβηςέπ ρςξσπ δήμξσπ Οειοαιά και
Κάοιραπ.



Από έμα (1) διαπξλιςιρμικό μερξλαβηςή ρςξσπ δήμξσπ Αρποόπσογξσ
Δλεσρίμαπ, Υαψδαοίξσ, Οεοιρςεοίξσ, Αιγάλεχ, Τιλαδέλτειαπ - Υαλκηδόμαπ,
Θλίξσ, Εχγοάτξσ, Ιξοσδαλλξύ, Μίκαιαπ – Αγίξσ Θχάμμξσ Πέμςη, Πόδξσ,

οίπξληπ, Ούλξσ – Μέρςξοξπ, Αμαςξλικήπ Λάμηπ, Ιξζάμηπ, Βέοξιαπ, Νάμθηπ,
Ταοκαδόμαπ, Ιέοκσοαπ, Καμιέχμ.
κξπόπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ είμαι:





Βελςίχρη ςχμ παοευόμεμχμ ποξπ ςξμ μεςαμαρςεσςικό πληθσρμό κξιμχμικώμ
σπηοεριώμ.
Οοξώθηρη ςηπ διαπξλιςιρμικήπ μερξλάβηρηπ χπ δσμαμικήπ διαδικαρίαπ πξσ
ρσμβάλλει ρημαμςικά ρςημ έμςανη ςχμ σπηκόχμ ςοίςχμ υχοώμ ρςημ
ελλημική κξιμχμία.
Δμίρυσρη ςξσ έογξσ ςχμ ςξπικώμ θερμικώμ ξογάμχμ καςά ςημ παοξυή
κξιμχμικώμ σπηοεριώμ ποξπ ςξσπ μεςαμάρςεπ.
Δνάλειφη ςσυόμ διακοίρεχμ και ποξβλημάςχμ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι
μεςαμάρςεπ καςά ςημ ποξρπάθειά ςξσπ για εύοερη καςξικίαπ.
Δπιλξγή ραοάμςα (40) διαπξλιςιρμικώμ μερξλαβηςώμ

Ζ επιλξγή ςχμ ραοάμςα (40) διαπξλιςιρμικώμ μερξλαβηςώμ θα γίμει χπ ενήπ:
1. Λε βάρη ςξ ποξτίλ ςχμ εμδιατεοξμέμχμ και ρσγκεκοιμέμα με βάρη:
 ςη υώοα ποξέλεσρηπ ςξσπ
 ςιπ γλχρρικέπ-πξλιςιρμικέπ ξμάδεπ από ςιπ ξπξίεπ ποξέουξμςαι,
ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ ελλημικήπ
 ςξ βαθμό ενξικείχρηπ ςξσπ με ςξμ πξλιςιρμό και ςη γλώρρα ςηπ
υώοαπ καςαγχγήπ ςξσπ, αλλά και ςημ ελλημική γλώρρα και ςξμ
ελλημικό πξλιςιρμό
 άλλα υαοακςηοιρςικά, χπ ποξπ ςημ ηλικία, ςξ τύλξ, ςη μόοτχρη,
ςημ απαρυόληρη, ςξ θοήρκεσμα, κλπ., ώρςε μα αμςαπξκοίμξμςαι
ρςημ εικόμα ςξσ μεςαμαρςεσςικξύ πληθσρμξύ ρςη υώοα μαπ και
γεμικόςεοα
2. Θα ρσμεκςιμηθεί ςξ επίπεδξ γμώρεχμ δενιξςήςχμ και ςευμικώμ
διαπξλιςιρμικήπ εκπαίδεσρηπ πξσ έυξσμ λάβει ξι σπξφήτιξι, ει δσμαςόμ ρε
θέμαςα ρςέγαρηπ, όπχπ και η εμδευόμεμη ρυεςική εμπειοία.
Καθήκξμςα διαπξλιςιρμικώμ μερξλαβηςώμ
α καθήκξμςα ςχμ διαπξλιςιρμικώμ μερξλαβηςώμ πεοιλαμβάμξσμ ςόρξ
ςημ
αμςιμεςώπιρη ποξβλημάςχμ επικξιμχμίαπ, λόγχ ελλιπξύπ γμώρηπ ςηπ ελλημικήπ
γλώρραπ, όρξ και ςημ σπξρςήοινη επίλσρηπ διατξοώμ πξσ ποξκύπςξσμ από
πξλιςιρμικέπ διατξοέπ και φσυξκξιμχμικά υαοακςηοιρςικά, αλλά και από
πεοιξοιρμέμη εμημέοχρη ρυεςικά με ςη λειςξσογία ςξσ ρσρςήμαςξπ Ιξιμχμικήπ
Οοξρςαρίαπ και Αλληλεγγύηπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςηπ ρςέγαρηπ, ρςημ Δλλάδα.
Διδικόςεοα, ατξοξύμ:




ρςημ επατή με ςξσπ μεςαμάρςεπ πξσ ποξρτεύγξσμ ρςιπ χπ άμχ σπηοερίεπ
ποξκειμέμξσ μα πληοξτξοηθξύμ για ςιπ εσκαιοίεπ πξσ ςξσπ ποξρτέοει ςξ
στιρςάμεμξ ςξπικό αρςικό πεοιβάλλξμ,
ρςη βξήθεια πξσ ποέπει μα ςξσπ ποξρτέοξσμ ποξκειμέμξσ μα ρυεδιάρξσμ
καςά ςέςξιξ ςοόπξ ςη ρςέγαρη ςξσπ πξσ μα ενσπηοεςεί ςιπ αμάγκεπ ςξσπ,
ρςημ επατή και επικξιμχμία ςξσπ με ςξσπ ιδιξκςήςεπ καςξικιώμ πξσ θέλξσμ
μα πξσλήρξσμ ή μα μξικιάρξσμ ςξ ακίμηςξ ςξσπ ρε μεςαμάρςεπ, ποξκειμέμξσ
μα διαρκεδάρξσμ ςημ επιτσλακςικόςηςα ςξσπ, ή μα πεοιξοίρξσμ ςιπ
απαιςήρειπ ςξσπ για σπεοβξλικά εμξίκια, εγγσήρειπ, πεοιςςά έγγοατα και
ρσρςάρειπ,








ρςη τοξμςίδα πξσ ποέπει μα επιδείνξσμ για ςιπ πεοιπςώρειπ μεςαμαρςώμ πξσ
αμαζηςξύμ μίρθχρη ρε κξιμχμικέπ καςξικίεπ, παοαυώοηρη ακιμήςξσ ή
ρςέγαρη ρε νεμώμα,
ρςημ εσαιρθηςξπξίηρη ςηπ ςξπικήπ κξιμχμίαπ ρυεςικά με ςημ αμαγκαιόςηςα
διαρτάλιρηπ ςηπ ιρόςηςαπ ρςξμ κξιμχμικό ςξμέα, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ
ςξμέα ςηπ ρςέγαρηπ,
ρςημ απξτσγή τσλεςικώμ ή άλλχμ διακοίρεχμ εκ μέοξσπ ςχμ αομξδίχμ
θερμικώμ ξογάμχμ,
ρςημ πειθώ όλχμ ςχμ εμπλεκξμέμχμ για ςιπ αομξδιόςηςεπ, ςιπ σπξυοεώρειπ
και ςα δικαιώμαςα ςξσπ γεμικά,
ρςημ επατή με δικηγόοξσπ και μξμικξύπ ρσμβξύλξσπ, καθώπ και με
δικαρςικξύπ λειςξσογξύπ πξσ εομημεύξσμ ρυεςικέπ μξμικέπ έμμξιεπ ή
δέυξμςαι ποξρτσγέπ για αμάλξγεπ ποξβλημαςικέπ καςαρςάρειπ,
ρςημ παοξυή αμςίρςξιυα ρσμβξσλώμ και σπξρςήοινηπ για ςιπ ποξρτσγέπ πξσ
σπξβάλλξμςαι εκ μέοξσπ ςχμ μεςαμαρςώμ, ποξκειμέμξσ μα βελςιώρξσμ ςιπ
γμώρειπ πξσ ποέπει μα έυξσμ όρξι ςιπ σπξβάλλξσμ.
Διαδικαρία επιλξγήπ

Ξι εμδιατεοόμεμξι θα ποέπει μα ρσμπληοώρξσμ ςημ «ΑΘΖΡΖ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ» και μα
ςημ απξρςείλξσμ με έμαμ από ςξσπ ακόλξσθξσπ ςοόπξσπ:



ηλεκςοξμική
απξρςξλή
ρςα
e-mail:
ogygos@gmail.com
ςαυσδοξμικά ή απεσθείαπ ρςη διεύθσμρη:

marianna@inegsee.gr,

Ιμρςιςξύςξ Δογαρίαπ Γ..Δ.Δ.: Δμμ. Λπεμάκη 71Α, 10681 Αθήμα
Σπόφη κσοίαπ Λαοιάμμαπ οικκαίξσ
α απαιςξύμεμα δικαιξλξγηςικά θα ποέπει μα ποξρκξμιρςξύμ ιδιξυείοχπ ρςημ
παοαπάμχ διεύθσμρη. Ωρςόρξ για ςιπ πεοιξυέπ εκςόπ Αςςικήπ ςα απαιςξύμεμα
δικαιξλξγηςικά μπξοξύμ μα ποξρκξμιρςξύμ ιδιξυείοχπ ρςα ΡΔΛ ςχμ αμςιρςξίυχμ
δήμχμ πξσ θα διαςεθξύμ ξι διαπξλιςιρμικξί μερξλαβηςέπ.
Όρξι πληοξύμ ςα απαιςξύμεμα κοιςήοια θα πεοάρξσμ από ποξρωπική
ρσμέμςεσνη επιλξγήπ.
Ζ ποόρληφη ςχμ μερξλαβηςώμ ατξοά μεοική απαρυόληρη ξοιρμέμξσ υοόμξσ και
πεοιλαμβάμει αρταλιρςική κάλσφη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ
ΕΝΣΑΞΗ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ

Ζ δοάρη 1.5/10 Ποόγοαμμα «Διαπξλιςιρμική Μερξλάβηρη» για ςημ σπξρςήοινη ςηπ ποόρβαρηπ
ρςη ρςέγαρη και ςιπ κξιμωμικέπ σπηοερίεπ ρσμξλικξύ ποξϋπξλξγιρμξύ 100.000,00€
ρσγυοημαςξδξςείςαι από ςξ Δσοωπαϊκό Σαμείξ Έμςανηπ καςά 75% από Κξιμξςικξύπ πόοξσπ και
καςά 25% από Δθμικξύπ πόοξσπ

