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Ζ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «Κηζαηξψλεηα» ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο: «Κηζαηξώλεηα – Πξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε 
Γπηηθή Αηηηθή» (ΚΩΓ. ΟΠ 464785), πνπ εληάζζεηαη ζηε Γξάζε 7: «Σνπηθά ρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: 
«Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο», ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8: «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013», ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΚT 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Δ Ι 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθίνπο σθεινχκελνπο πνπ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ Πξάμε.  
ηόρνο - Oθέιε ηεο παξέκβαζεο είλαη ε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε  αλέξγσλ, εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ, ή / θαη  δπλεηηθψλ σθεινχκελσλ, λέσλ επηζηεκφλσλ θαη αζθαιηζκέλσλ ζηνλ 
ΟΓΑ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξφζθιεζεο, ζηε Γπηηθή Αηηηθή θαη εηδηθφηεξα ζηνπο Γήκνπο Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο-Δηδπιιίαο, κέζα απφ έλα επξχ πιέγκα δξάζεσλ πνπ παξέρνπλ 
νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε, πξνο ην ζθνπφ απαζρφιεζεο ησλ σθεινχκελσλ ζε δπλακηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο θαη ίδξπζεο απφ απηνχο Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. 4019/2011 ή/θαη 
εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  
Αληηθείκελν ηεο παξέκβαζεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ Φνξέσλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα άλεξγα κέιε ηεο Οκάδαο ηφρνπ, σο 
απνηέιεζκα δηάγλσζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη αλάδεημεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο.  
Οκάδα - ηόρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη εμήληα ηξείο (63) άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, ή/θαη δπλεηηθνί σθεινχκελνη, λένη επηζηήκνλεο θαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, πνπ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο πξφζθιεζεο 40 (αξηζκ. 2399/03.07/2012 ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) θαη θαηνηθνχλ ζηνπο Γήκνπο Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο-Δηδπιιίαο.  
Αλακελόκελα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο είλαη : 

 15 σθεινχκελνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε επηρεηξήζεηο/ ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο. 

 48  σθεινχκελνη ζα θαηεπζπλζνχλ ζηελ ίδξπζε 2 Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. 4019/2011  ή/θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ  θιάδν ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ηνπ 
δεπηεξνγελνχο ηνκέα. 

ύληνκε Πεξηγξαθή ησλ Γξάζεσλ:  
ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ελ ζπληνκία νη Γξάζεηο-Δλέξγεηεο ηεο αλσηέξσ Παξέκβαζεο  

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΓΡΑΗ 

319- ΜΔΛΔΣΔ 

1 "ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ"   

2 ΓΗΚΣΤΩΖ ΣΩΝ ΔΣΑΗΡΩΝ ΣΖ Α. ΚΑΗ ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ONE STOP SHOP) - ANAMOΡΦΩΖ ΓΟΜΩΝ            

320- ΓΙΚΣΤΩΗ 

3 ΓΗΚΣΤΩΖ ΣΩΝ  ΦΟΡΔΩΝ ΣΖ Α.. ΜΔ ΣΟΠΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ 

4 ΓΗΚΣΤΩΖ ΣΖ Α.. ΜΔ ΆΛΛΔ Α.. ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΔΜΠΔΗΡΗΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΓΝΩΗΑ 

5 ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΣΤΩΖ 

6 ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

327- ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΔΝΗΜΔΡΩΗ- ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 

7 ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ/ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΓΡΑΖ Α. ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΩΝ ΔΝ ΓΤΝΑΜΔΗ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 

8 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ TOΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ, ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ, ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΔΝΩΔΩΝ 

9 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗA ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

348- ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

10 ΤΝΣΟΝΗΜΟ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΔΓΗΟΤ 

349- ΚΑΣΑΡΣΙΗ-ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

11 ΠΡΑΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  - 1 ΚΑΣΑΡΣΗΖ Υ 100 ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΗΑ &75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΗΚΖ) Υ 21 ΑΣΟΜΑ 

12 ΠΡΑΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  1 ΚΑΣΑΡΣΗΖ Υ 100 ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΗΑ &75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΗΚΖ) Υ 21 ΑΣΟΜΑ 

13 ΠΡΑΗΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  1 ΚΑΣΑΡΣΗΖ Υ 100 ΩΡΔ (25 ΩΡΔ ΘΔΩΡΗΑ &75 ΩΡΔ ΠΡΑΚΣΗΚΖ) Υ 21 ΑΣΟΜΑ 

351- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ – ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ – ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

14 ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΝ ΟΜΑΓΑ-ΣΟΥΟΤ 

15 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟ ΔΡΓΟΓΟΣΔ                                        

16 ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΓΡΑΔΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ   

 
 



 
 
 

Δηαίξνη Α.  : 

 ΚΔΚ ΓΗΟΝ - Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αλάπηπμεο (πληνληζηήο) 

  Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Μάλδξαο-Δηδπιιίαο  

 Γήκνο Αζπξνπχξγνπ  

 Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αζελψλ (Δ.Π.Δ.Κ.Α) - Φνξέαο Παξνρήο πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ  

 ΑΡΒΗ Πεξηβαιινληηθέο Δπηρεηξήζεηο Διιάδνο Α.Δ (ΑΡΒΗ Α.Δ.)  

 χλδεζκνο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο (.Κ.Λ.Δ.)  

 Θ. Αιεμαλδξίδεο & ΗΑ Δ.Δ.- ΩΜΔGA TECHNOLOGY  
 
Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηηο αλσηέξσ Γξάζεηο έρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

 Άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα Αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ κε θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ κέρξη θαη ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ/πξνγξάκκαηνο, ή / θαη  

 Γπλεηηθά σθεινχκελνη λένη επηζηήκνλεο (ηαηξνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί πνπ είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθψλ, Πνιπηερληθψλ ζρνιψλ) θαη αζθαιηζκέλνη                
ζηνλ ΟΓΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο σο άλσ πξφζθιεζεο.  

Δηδηθφηεξα,  
Α. Νένη επηζηήκνλεο (ηαηξνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί πνπ είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθψλ, Πνιπηερληθψλ ζρνιψλ), εθφζνλ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 
πξνυπνζέζεηο:  
1. Να έρνπλ θάλεη έλαξμε επηηεδεχκαηνο (ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.) ππνρξεσηηθά απφ ηελ 02.01.2011 θαη κεηά.  
2.Γχλαληαη λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα θαη φζνη έρνπλ πξνβεί ζε έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ 01/01/2010 θαη κεηά, δειψλνληαο σο έδξα ηελ νηθία ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηελ 
02/01/2011 θαη κεηά, έρνπλ πξνβεί ζε πξψηε κεηαβνιή έδξαο ζε αλεμάξηεην επαγγεικαηηθφ ρψξν. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ζα ζεσξείηαη ε πξψηε κεηαβνιή.  
3. Να κελ έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) εηψλ απφ ην ρξφλν θηήζεο ηνπ πηπρίνπ ηνπο (γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο) ή ηελ 
απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο (γηα ηνπο ηαηξνχο). Όηαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) εηψλ πεξηιακβάλεηαη ρξφλνο παξαθνινχζεζεο θχθινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ν ρξφλνο απηφο παξαηείλεη 
αληίζηνηρα ην φξην ησλ έμη (6) εηψλ. Ζ αλσηέξσ ξχζκηζε δελ αθνξά ηνπο ηαηξνχο.  
4. Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο αιινδαπήο, ην δηάζηεκα ησλ έμη (6) εηψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.  
5. Γηα ηα πηπρία πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δελ απαηηείηαη αλαγλψξηζε απφ ην ΓΟΑΣΑΠ ην δηάζηεκα ησλ έμη (6) εηψλ, ππνινγίδεηαη απφ ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ.  
6.Να έρνπλ ειηθία κέρξη 34 εηψλ, (έσο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο) πιελ ησλ ηαηξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ λέσλ επηζηεκφλσλ, κεηέξσλ ελφο ηνπιάρηζηνλ αλήιηθνπ ηέθλνπ θαη 
αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ειηθία κέρξη 42 εηψλ. Γηα φζνπο έρνπλ απνθηήζεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ 34 εηψλ, ην φξην απηφ 
παξαηείλεηαη αληίζηνηρα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπ σθεινχκελνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηξηαθνζηή πξψηε Γεθεκβξίνπ 
ηνπ έηνπο γελλήζεψο ηνπ. Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εμσηεξηθνχ ιακβάλνληαη ππφςε εθφζνλ ππάξρεη αλαγλψξηζε ηνπο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.  
7. ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπο ζεκείσκα απφ ηελ νηθεία ΓOY γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ην αηνκηθφ εηζφδεκά ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 12.000,00 €. Δηδηθά γηα ηηο 
θαηεγνξίεο λέσλ επηζηεκφλσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη πξαθηηθή άζθεζε γηα ηελ απφθηεζε εηδηθφηεηαο ή άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (φπσο ηαηξνί, δηθεγφξνη θ.α.), ε ακνηβή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δελ ππνινγίδεηαη σο εηζφδεκα πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα.  
8. Να έρνπλ ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ ππεθνφηεηα άιινπ Κξάηνπο-Μέινπο ηεο Δ.Δ. ή είλαη νκνγελείο ή ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο θαη 
είλαη λφκηκνη θάηνηθνη απηήο.  
9. Να δηαζέηνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) θαη  
10. Να έρνπλ εθπιεξψζεη ή λφκηκα απαιιαρζεί απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ( νη άλδξεο ππνςήθηνη).  
ηνπο σθεινχκελνπο δελ εληάζζνληαη φζνη έρνπλ ηδξχζεη ηηο θάησζη κνξθέο εηαηξηψλ:  
 Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.),  
 Αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο,  
 Όζνη είραλ άιιε επηρείξεζε πξηλ απφ ηε λέα έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηε Γ.Ο.Τ., εθηφο ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηαηξνχ άλεπ εηδηθφηεηαο, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη, ζε θακία πεξίπησζε, ηνπο 
δψδεθα (12) κήλεο.  
Β. Αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, κε αηνκηθφ εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 3.000 € γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011, ην δε αηνκηθφ πξαγκαηηθφ, ή αληηθεηκεληθφ εηζφδεκά ηνπο 
απφ ηηο ινηπέο πεγέο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ € 9.000,00. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ αλά θαηεγνξία ηα φξηα ηνπ εηζνδήκαηνο.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Γηαδηθαζία θαη θξηηήξηα επηινγήο : 

 Τπνβνιή αίηεζεο θαη απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο σθεινχκελνπο. 

 Έιεγρνο πιεξφηεηαο αηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 Γηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ. 

 Δπηινγή σθεινχκελσλ – χληαμε Πξαθηηθνχ Δπηινγήο. 
 

Τπνρξεσηηθά Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη από όινπο ηνπο ππνςήθηνπο :  
  (1) Φσηνγξαθία δηαβαηεξίνπ.  

 Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (δηπιήο φςεσο) Ή αληίγξαθν δηαβαηεξίνπ Ή νπνηνπδήπνηε άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ πνπ απνδεηθλχεη ηε λφκηκε παξακνλή ζηε ρψξα.  

 Πηζηνπνηεηηθφ κφληκεο θαηνηθίαο (θάηνηθνη Γήκσλ Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο, Μάλδξαο – Δηδπιιίαο). 

 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

 Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, Ή Τπεχζπλε Γήισζε πεξί κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  

 Αληίγξαθα ηίηινπ ζπνπδψλ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86  
o  πεξί κε ζπκκεηνρήο ζε άιιν πξφγξακκα θαηάξηηζεο  φπνπ ζα δειψλεηαη : «Γελ ζπκκεηέρσ νχηε έρσ ζπκκεηάζρεη ζε άιιν πξφγξακκα θαηάξηηζεο  εληφο ηνπ  ηειεπηαίνπ δηκήλνπ 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο», 
o «ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε ζπκκεηνρήο γηα ην πξφγξακκα είλαη αιεζή, πιήξε θαη αθξηβή», 
o «δίλσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηελ ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαίζζεησλ, απφ Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή Φνξείο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Δπίζεο δειψλσ φηη έρσ 
ελεκεξσζεί γηα ην δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη ην δηθαίσκα αληίξξεζεο ηα νπνία δχλακαη λα αζθήζσ». 

 

Πξόζζεηα Τπνρξεσηηθά Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη κόλν από ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα κεηξώα αλέξγσλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. :  
 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ ζε ηζρχ κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ/πξνγξάκκαηνο. 

Δηδηθά γηα επηδνηνχκελνπο αλέξγνπο ζρεηηθφ έγγξαθν αλαζηνιήο ηνπ επηδφκαηνο ηνπ ΟΑΔΓ (κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο).  
 
 

Πξόζζεηα Τπνρξεσηηθά Γηθαηνινγεηηθά  πκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη κόλν από ηνπο λένπο επηζηήκνλεο :  
 Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο (ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ). ππνρξεσηηθά απφ ηελ 02.01.2011 θαη κεηά ή / θαη κεηαβνιήο έδξαο (εθφζνλ απαηηείηαη).  

 Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα νηθνλνκηθνχ έηνπο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ή λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο (γηα άλδξεο ππνςήθηνπο).  

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 φπνπ ζα δειψλεηαη: 
o ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (Α.Φ.Μ) ηνπ ππνςεθίνπ. 
o νηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη ηδξχζεη ηηο θάησζη κνξθέο εηαηξηψλ : 

 -  αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), 
-  αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, 
-  δελ είρε άιιε επηρείξεζε πξηλ απφ ηε λέα έλαξμε   επηηεδεχκαηνο ζηε Γ.Ο.Τ, (εθηφο ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηαηξνχ άλεπ εηδηθφηεηαο, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη , ζε θακία 
πεξίπησζε, ηνπο δψδεθα (12) κήλεο). 

 

Πξόζζεηα Τπνρξεσηηθά  Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη κόλν από ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ΟΓΑ :  
 Βεβαίσζε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΓΑ.  

 Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011.  
 
 
 
 



 
 
 
 

Πξόζζεηα Γηθαηνινγεηηθά Βαζκνιόγεζεο γηα όινπο ηνπο ππνςεθίνπο :   
 Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο ζε εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο θιπ. 

 Γηθαηνινγεηηθά πξφζζεηεο επηκφξθσζεο – Ξέλεο γιψζζεο. 

 Γηθαηνινγεηηθά πξφζζεηεο επηκφξθσζεο – Γλψζε Ζ/Τ. 

 Γηθαηνινγεηηθά ινηπήο επηκφξθσζεο (ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο). 
 
 
Πξνζεζκίεο θαη Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Αηηήζεσλ πκκεηνρήο :  
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη παξαθαινχληαη λα απεπζχλνληαη ζηηο θάησζη δηεπζχλζεηο, γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο κεηά ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ην  
ρξνληθό δηάζηεκα από  9.12.2014 έσο 22.12.2014 , Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαη ψξεο 9.00 π.κ – 15.00 κ.κ :  
 
1.  Κεληξηθή Γνκή ΚΔΚ ΓΗΟΝ, Οδφο Υ. Μνχζθνπ 18, Σ.Κ. 15772 Άλσ Ηιίζηα, ηει.: 210-7707990  
2.  Γνκή Γπηηθήο Αηηηθήο (Γήκνο Μάλδξαο-Δηδπιιίαο): Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ έλαληη πιαηείαο, πλνηθία Παπαθψζηα  Σ.Κ. 19600 - Μάλδξα Αηηηθήο, ηει. 210-5558128.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ Πξάμε «“Κηζαηξψλεηα” – Πξσηνβνπιία απαζρφιεζεο & επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 7:«Σνπηθά ρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο» 
ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8 : «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-
2013» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). 

 
 
 
 
 

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 


