
 
 
 

    Αναπτυξιακή Σύμππαξη: «Κιθαιπώνεια» 

                                  Διεύθυνση: Κανάπη 20 ΤΚ.10674 Αθήνα 
    Τηλέυωνο: 210 3625300  

    Fax: 210 3618341 
                                          

                                     ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ                              9.12.2014                               

Η Αναπηςξιακή Σωμππαξη «Κηζαηρώλεηα» ζηα πλαίζια ςλοποίηζηρ ηηρ Ππάξηρ: «Κηζαηρώλεηα – Πρφηοβοσιία απαζτόιεζες & επητεηρεκαηηθόηεηας ζε δσλακηθούς θιάδοσς ηες ηοπηθής οηθολοκίας ζηε 
Γσηηθή Αηηηθή» (ΚΩΓ. ΟΠ 464785), πος ενηάζζεηαι ζηη Γπάζη 7: «Τοπικά Σσέδια για ηην απαζσψληζη πποζαπμοζμένα ζηιρ ανάγκερ ηυν ηοπικϊν αγοπϊν επγαζίαρ», ηηρ Καηηγοπίαρ Παπέμβαζηρ 1: 
«Δνεπγηηικέρ πολιηικέρ απαζσψληζηρ», ηος Θεμαηικοω Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 8: «Γιεςκψλςνζη ηηρ ππψζβαζηρ ζηην απαζσψληζη ζηιρ 3 Πεπιθέπειερ Σηαδιακήρ Δξψδος» ηος Δπισειπηζιακοω Ππογπάμμαηορ 
«Ανάπηςξη Ανθπϊπινος Γςναμικοω 2007-2013», ζςγσπημαηοδοηοωμενυν απψ ηο ΔΚT 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Δ Ι 
 

ηοςρ ενδιαθεπψμενοςρ ςποτηθίοςρ υθελοωμενοςρ πος πληποων ηιρ ζσεηικέρ πποχποθέζειρ για ηην ςποβολή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ ζηην εν λψγυ Ππάξη.  
Οκάδα - ηότος ηες παρέκβαζες είναι εξήνηα ηπείρ (63) άνεπγοι, εγγεγπαμμένοι ζηα Μηηπϊα Ανεπγίαρ ηος ΟΑΔΓ, ή/και δςνηηικοί υθελοωμενοι, νέοι επιζηήμονερ και αζθαλιζμένοι ζηον ΟΓΑ, πος πληποων ηιρ 
πποχποθέζειρ ηηρ ππψζκληζηρ 40 (απιθμ. 2399/03.07/2012 ΔΓΑ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ) και καηοικοων ζηοςρ Γήμοςρ Αζπποπωπγος, Δλεςζίναρ και Μάνδπαρ-Διδςλλίαρ.  
Γηθαίφκα σκκεηοτής ζηιρ ανυηέπυ Γπάζειρ έσοςν οι ενδιαθεπψμενοι πος πληποων ηιρ παπακάηυ πποχποθέζειρ:  

 Άνεπγοι, εγγεγπαμμένοι ζηα Μηηπϊα Ανεπγίαρ ηος ΟΑΔΓ με κάπηα ανεπγίαρ ζε ιζσω μέσπι και ηην έναπξη ηος ζσεδίος/ππογπάμμαηορ, ή / και  

 Γςνηηικά υθελοωμενοι νέοι επιζηήμονερ (ιαηποί, οδονηίαηποι, κηηνίαηποι, θαπμακοποιοί, δικηγψποι, μησανικοί πος είναι απψθοιηοι Πανεπιζηημιακϊν, Πολςηεσνικϊν ζσολϊν) και αζθαλιζμένοι                
ζηον ΟΓΑ, ζωμθυνα με ηοςρ ψποςρ και ηιρ πποχποθέζειρ ηηρ υρ άνυ ππψζκληζηρ.  

 
Τποτρεφηηθά Γηθαηοιογεηηθά σκκεηοτής ποσ πρέπεη λα προζθοκίδοληαη από όιοσς ηοσς σπουήθηοσς :  

 (1) Φυηογπαθία διαβαηηπίος.  

 Ανηίγπαθο αζηςνομικήρ ηαςηψηηηαρ (διπλήρ ψτευρ) Ή ανηίγπαθο διαβαηηπίος Ή οποιοςδήποηε άλλος επίζημος εγγπάθος πος αποδεικνωει ηη νψμιμη παπαμονή ζηη σϊπα.  

 Πιζηοποιηηικψ μψνιμηρ καηοικίαρ (κάηοικοι Γήμυν Αζπποπωπγος, Δλεςζίναρ, Μάνδπαρ – Διδςλλίαρ). 

 Πιζηοποιηηικψ οικογενειακήρ καηάζηαζηρ. 

 Δκκαθαπιζηικψ ζημείυμα ηος οικονομικοω έηοςρ 2014, Ή Υπεωθςνη Γήλυζη πεπί μη ςποσπέυζηρ ςποβολήρ θοπολογικήρ δήλυζηρ θευπημένη απψ ηην απμψδια Γ.Ο.Υ.  

 Ανηίγπαθα ηίηλος ζποςδϊν. 

 Υπεωθςνη δήλυζη ηος Ν. 1599/86  
o πεπί μη ζςμμεηοσήρ ζε άλλο ππψγπαμμα καηάπηιζηρ  ψπος θα δηλϊνεηαι : «Γεν ζςμμεηέσυ οωηε έσυ ζςμμεηάζσει ζε άλλο ππψγπαμμα καηάπηιζηρ  ενηψρ ηος  ηελεςηαίος διμήνος 

ππιν ηην έναπξη ηος ζσεηικοω ππογπάμμαηορ», 
o «ηα ζηοισεία πος αναγπάθονηαι ζηην παποωζα αίηηζη ζςμμεηοσήρ για ηο ππψγπαμμα είναι αληθή, πλήπη και ακπιβή», 
o «δίνυ ηη ζςγκαηάθεζή μος για ηην ηήπηζη και επεξεπγαζία ηυν πποζυπικϊν δεδομένυν μος, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν εςαίζθηηυν, απψ Φοπείρ ηος Γημοζίος ή Φοπείρ 

πος λειηοςπγοων για λογαπιαζμψ ηος Γημοζίος, με ζκοπψ ηη διενέπγεια επεςνϊν και ηην εκπψνηζη μελεηϊν αξιολψγηζηρ ηος ζςγκεκπιμένος έπγος. Δπίζηρ δηλϊνυ ψηι έσυ 
ενημεπυθεί για ηο δικαίυμα ππψζβαζηρ και ηο δικαίυμα ανηίππηζηρ ηα οποία δωναμαι να αζκήζυ». 

 
Πρόζζεηα Τποτρεφηηθά Γηθαηοιογεηηθά σκκεηοτής ποσ πρέπεη λα προζθοκίδοληαη κόλο από ηοσς εγγεγρακκέλοσς ζηα κεηρώα αλέργφλ ηοσ Ο.Α.Δ.Γ. :  

 Δπικςπυμένο ανηίγπαθο κάπηαρ ανεπγίαρ ηος ΟΑΔΓ ζε ιζσω μέσπι ηην έναπξη ηος ζσεδίος/ππογπάμμαηορ. 
Διδικά για επιδοηοωμενοςρ ανέπγοςρ ζσεηικψ έγγπαθο αναζηολήρ ηος επιδψμαηορ ηος ΟΑΔΓ (με ηην έναπξη ηος ππογπάμμαηορ).  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Πρόζζεηα Τποτρεφηηθά Γηθαηοιογεηηθά  σκκεηοτής ποσ πρέπεη λα προζθοκίδοληαη κόλο από ηοσς λέοσς επηζηήκολες :  

 Βεβαίυζη έναπξηρ επιηηδεωμαηορ (ζηην απμψδια Γ.Ο.Υ). ςποσπευηικά απψ ηην 02.01.2011 και μεηά ή / και μεηαβολήρ έδπαρ (εθψζον απαιηείηαι).  

 Δκκαθαπιζηικψ ζημείυμα οικονομικοω έηοςρ έναπξηρ δπαζηηπιψηηηαρ.  

 Πιζηοποιηηικψ εκπλήπυζηρ ή νψμιμηρ απαλλαγήρ απψ ηιρ ζηπαηιυηικέρ ςποσπεϊζειρ (για άνδπερ ςποτήθιοςρ).  

 Υπεωθςνη δήλυζη ηος ν. 1599/86 ψπος θα δηλϊνεηαι: 
o ο απιθμψρ θοπολογικοω μηηπϊος (Α.Φ.Μ) ηος ςποτηθίος. 
o οηι ο ςποτήθιορ δεν έσει ιδπωζει ηιρ κάηυθι μοπθέρ εηαιπιϊν : 

 -  ανϊνςμερ εηαιπείερ (Α.Δ.), 
-  αζηικέρ μη κεπδοζκοπικέρ εηαιπείερ, 
-  δεν είσε άλλη επισείπηζη ππιν απψ ηη νέα έναπξη επιηηδεωμαηορ ζηη Γ.Ο.Υ, (εκηψρ ηηρ έναπξηρ δπαζηηπιψηηηαρ ιαηποω άνες ειδικψηηηαρ, η οποία δεν ςπεπβαίνει , ζε καμία 
πεπίπηυζη, ηοςρ δϊδεκα (12) μήνερ). 

 
Πρόζζεηα Τποτρεφηηθά  Γηθαηοιογεηηθά σκκεηοτής ποσ πρέπεη λα προζθοκίδοληαη κόλο από ηοσς αζθαιηζκέλοσς ζηολ ΟΓΑ :  

 Βεβαίυζη αζθάλιζηρ ζηον ΟΓΑ.  

 Δκκαθαπιζηικψ ζημείυμα οικονομικοω έηοςρ 2011.  
 

Πρόζζεηα Γηθαηοιογεηηθά Βαζκοιόγεζες γηα όιοσς ηοσς σπουεθίοσς :   

 Γικαιολογηηικά ένηαξηρ ζε εςπαθείρ κοινυνικά ομάδερ κλπ. 

 Γικαιολογηηικά ππψζθεηηρ επιμψπθυζηρ – Ξένερ γλϊζζερ. 

 Γικαιολογηηικά ππψζθεηηρ επιμψπθυζηρ – Γνϊζη Η/Υ. 

 Γικαιολογηηικά λοιπήρ επιμψπθυζηρ (ζεμινάπια, ζςνέδπια, ημεπίδερ). 
 
Προζεζκίες θαη Γηαδηθαζία Τποβοιής Αηηήζεφλ σκκεηοτής :  
Οι ενδιαθεπψμενοι ςποτήθιοι παπακαλοωνηαι να απεςθωνονηαι ζηιρ κάηυθι διεςθωνζειρ, για ηη ζςμπλήπυζη και ςποβολή ηυν αιηήζευν ζςμμεηοσήρ μεηά ηυν απαιηοωμενυν δικαιολογηηικϊν καηά ηο  
τροληθό δηάζηεκα από  9.12.2014 έφς 22.12.2014 , Γεςηέπα έυρ Παπαζκεςή και ϊπερ 9.00 π.μ – 15.00 μ.μ :  
1.  Κενηπική Γομή ΚΔΚ ΓΙΟΝ, Οδψρ Φ. Μοωζκος 18, Τ.Κ. 15772 Άνυ Ιλίζια, ηηλ.: 210-7707990  
2.  Γομή Γςηικήρ Αηηικήρ (Γήμορ Μάνδπαρ-Διδςλλίαρ): Γευπγίος Παπανδπέος ένανηι πλαηείαρ, Σςνοικία Παπακϊζηα  Τ.Κ. 19600 - Μάνδπα Αηηικήρ, ηηλ. 210-5558128.   

 
Το πλήρες κείμενο ηης Πρόζκληζης Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος βρίζκεηαι αναρηημένο ζηην ιζηοζελίδα ηης Α.Σ. «Κιθαιρώνεια»  http://www.kithaironeia.gr/ 
 
 
Η Ππάξη «“Κιθαιπϊνεια” – Ππυηοβοςλία απαζσψληζηρ & επισειπημαηικψηηηαρ ζε δςναμικοωρ κλάδοςρ ηηρ ηοπικήρ οικονομίαρ ζηη Γςηική Αηηική» ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηηρ δπάζηρ 7:«Τοπικά Σσέδια για ηην απαζσψληζη πποζαπμοζμένα ζηιρ ανάγκερ ηηρ ηοπικήρ αγοπάρ επγαζίαρ» 
ηηρ Καηηγοπίαρ Παπέμβαζηρ 1: «Δνεπγηηικέρ πολιηικέρ απαζσψληζηρ» ηος Θεμαηικοω Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 8 : «Γιεςκψλςνζη ηηρ ππψζβαζηρ ζηην Απαζσψληζη ζηιρ 3 Πεπιθέπειερ Σηαδιακήρ Δξψδος», ηος Δπισειπηζιακοω Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη Ανθπϊπινος Γςναμικοω 2007-
2013» πος ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Κοινυνικψ Ταμείο (ΔΚΤ). 

 
 
 
 
 

 
Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

http://www.kithaironeia.gr/

