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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

 

 
H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : 
 

Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων 

Μαραθώνος, Ραφήνας - Πικερμίου, Ωρωπού, Διονύσου  
 

η οποία εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις 
Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές 

Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ).  
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους:  
 

Άνεργους/ες όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένους στα Μητρώα 
ή τους ειδικούς καταλόγους του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ   

Νέους Επιστήμονες (ιατροί, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 
μηχανικοί που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών, 
Πολυτεχνικών σχολών), που πληρούν τις προϋποθέσεις του 

προγράμματος και 

 
οι οποίοι είναι κάτοικοι των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας - 
Πικερμίου, Ωρωπού, Διονύσου να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής. 
 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
 

Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 

τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας - Πικερμίου, Ωρωπού, 

Διονύσου» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, η οποία 
στοχεύει στην ένταξη των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας και στην ενίσχυση των Νέων 

Επιστημόνων για την επέκταση της υπάρχουσας επιχείρησης ή για την ενδυνάμωση της 
κύριας δραστηριότητας τους. 
 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 
 

Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται συνολικά σε 78 συνολικά ωφελούμενους από τους Δήμους 
Μαραθώνος, Ραφήνας - Πικερμίου, Διονύσου και Ωρωπού, εκ των οποίων 65 θα είναι 



          Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα  
στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας  

των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας - Πικερμίου, Ωρωπού Διονύσου  
 

Λεωφ. Κηφισίας 166, Μαρούσι, ΤΚ. 15124 ● Τ: 210 6144363, F: 210-6144367 ● Email: info@optimumvalue.gr ● Πληροφορίες Θ. Καραγιάννης 

 
 

Άνεργοι και οι 13 θα είναι Νέοι Επιστήμονες.  
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Νέων Επιστημόνων είναι τα ακόλουθα:  
 Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟ.Υ.) υποχρεωτικά από την 

02.01.2011 και μετά. 
 Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο 

κτήσης ή αναγνώρισης του υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών (Πτυχίου, 

Μεταπτυχιακού Διδακτορικού ή των αντίστοιχων τίτλων αλλοδαπής)  μέχρι την 
ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της 

απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). 
 Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας 

τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός 

τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν 
ηλικία μέχρι 42 ετών.  

 Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της 
έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό 

των 12.000 €. 

 Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της 
Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και 

απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής. 
 Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και οι άντρες να έχουν 

εκπληρώσει ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

 
Από το σύνολο των Άνεργων ωφελουμένων (65 άτομα) προβλέπεται: 

 26 άτομα να προωθηθούν στην απασχόληση, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις σε 
προγράμματα, όπως Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή 

Επανένταξης. 
 15 άτομα να υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση 

προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων/ επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ II, Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Αποθεματικό Απρόβλεπτων κ.ά.)  
 21 άτομα να κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή 

να απασχοληθούν σε αυτές (σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011 Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις). 

 

Για το σύνολο των ωφελουμένων της ομάδας Νέοι Επιστήμονες (13 άτομα) προβλέπεται: 

 Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να 

καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί.  
 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ  

Για την επίτευξη του στόχου της πράξης, θα υλοποιηθούν επιμέρους δράσεις, οι οποίες μεταξύ 

άλλων περιλαμβάνουν: 

 Μελέτες: Εξειδικευμένη ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής 
παρέμβασης αναδεικνύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές και δυνατότητες της 

περιοχής επικέντρωσης των δράσεων της Α.Σ. 
 Δικτύωση: Ενέργειες που θα συμβάλουν στη δικτύωση μεταξύ των φορέων της 

σύμπραξης με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στη δικτύωση 
των υφιστάμενων επιχειρήσεων με εν δυνάμει απασχολούμενους - ωφελούμενους του 

παρόντος Σχεδίου Δράσης. 

 Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση: Δράσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση των 
ωφελουμένων και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού 

κόσμου για τους στόχους του σχεδίου δράσης και για τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
του. 

 Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη: Ενέργειες που αφορούν στην 
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συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύσταση ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων. 
Στο σχεδιασμό των προτεινόμενων ενεργειών εντάσσεται και η επιλογή ωφελουμένων 

και διάγνωσης αναγκών, η υποστήριξη της πορείας των ωφελουμένων στην αγορά 
εργασίας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους εργοδότες της 

περιοχής με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και την ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού και επέκτασης 

των επιχειρήσεων τους. 

 Κατάρτιση – Επιμόρφωση: Δράσεις που αφορούν στοχευμένα προγράμματα 
κατάρτισης για τους ωφελούμενους του σχεδίου στα εξής αντικείμενα:  

 

Τίτλος Προγράμματος 
Κατάρτισης 

Διάρκεια σε ώρες  
Θεωρίας & Πρακτικής 

Εκπαιδευτικό 
Επίδομα ανά ώρα 

Επαγγελματική κατάρτιση των 
ομάδων στόχου για την ίδρυση 

κοινωνικών συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων  

 125 Ώρες (75 ώρες 
Θεωρία και 50 ώρες 

Πρακτική Άσκηση) 

5,00€ μικτά / ώρα 
εκπαίδευσης 

Επαγγελματική κατάρτιση των 

ομάδων στόχου «Service 

επισιτιστικών τμημάτων» 

125 Ώρες (75 ώρες 

Θεωρία και 50 ώρες 

Πρακτική Άσκηση) 

5,00€ μικτά / ώρα 

εκπαίδευσης 

Επαγγελματική κατάρτιση των 

ομάδων στόχου για την ίδρυση 
ΜΜΕ   

125 Ώρες (75 ώρες 

Θεωρία και 50 ώρες 

Πρακτική Άσκηση) 

5,00€ μικτά / ώρα 

εκπαίδευσης 

Επαγγελματική κατάρτιση ανέργων 

και Νέων Επιστημόνων στην 

«Οργάνωση – Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και Πωλήσεων με τη 

χρήση εργαλείων και Social Media 
Marketing»   

125 Ώρες (75 ώρες 

Θεωρία και 50 ώρες 

Πρακτική Άσκηση) 

5,00€ μικτά / ώρα 

εκπαίδευσης 

 

 Συντονισμός Δράσης: Δράσεις που στοχεύουν στην ομαλή και άρτια υλοποίηση 
του έργου καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση, διαχείριση και αξιολόγηση της 

προόδου και των αποτελεσμάτων του. 
 

ΩΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μερικά από τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι: 

 Απόκτηση κατάλληλων γνώσεων που καθιστούν κάθε ωφελούμενο ανταγωνιστικό 

στην αγορά εργασίας. 
 Δωρεάν πρόσβαση στην παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας. 

 Δωρεάν εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων 

(ατομικής ή κοινωνικής συνεταιριστικής). 

 Επιδοτούμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές 

του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού. 
 Απόκτηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, σχετικού με το αντικείμενο της κατάρτισης. 

 Βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης. 

 Εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα στο αντικείμενο της 

επιχείρησης. 

 Δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους επιστήμονες με στόχο την 

αποτελεσματικότερη διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησής τους. 
 Δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των 
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νεοιδρυθέντων επιχειρήσεων. 
 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» απαρτίζεται από έντεκα (11) φορείς. 

Συγκεκριμένα, οι Φορείς – Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, που υλοποιούν το σχέδιο 

δράσης, είναι οι παρακάτω: 
 OPTIMUM VALUE ΑΕ [Συντονιστής εταίρος] 

 ASSET ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ  
 ΚΕΚ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ 
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΑΑΠΑΕ) 

 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.) «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» 
 ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. 

 ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
Οι εταίροι που συμμετέχουν υλοποιούν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων 

τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας 
τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.  

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος και καθημερινά, στα γραφεία των παρακάτω φορέων: 

 Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου [Αρμόδια: κα Ειρήνη Πολίτου, Ώρες 09:00–17:00] 

Γραφεία ΔΕΑΑΠ, Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 34 & Ολυμπιονικών, Πικέρμι, Τ:2106039550  
 Δήμος Διονύσου [Ώρες 09:00-13:30] 

ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου, Δ/νση: Σωκράτους & Πίνδου, Τ: 2108145897, F: 2108145896 

ΚΕΠ Δροσιάς, Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 3, Τ: 2108131514, F: 2108131511 
 Δήμος Μαραθώνα [Ώρες 09:00-13:30] 

ΚΕΠ Νέας Μάκρης, Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104  

ΚΕΠ Μαραθώνα, Δ/νση: Οινόης 6 

 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου 
εξουσιοδοτημένου προσώπου - εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο 

της υπογραφής τους από δημόσια αρχή - να προσέρχονται στα παραπάνω σημεία και να 
καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθημερινές, από Δευτέρα έως 

Παρασκευή. 
 

Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και 

ταχυδρομικώς στις παραπάνω διευθύνσεις  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

 
Α. Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες  

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής  
2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 

Ταυτότητας Παλιννοστούντος, ή Άδειας Παραμονής σε ισχύ ή λοιπού εγγράφου 

αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας 
3. Έγγραφο πιστοποίησης του τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας 

επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή.  
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

5. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013. 

Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω 
χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι νομίμως δεν 
υποβάλλει φορολογική δήλωση.  

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη καθώς και ότι ο/η 
ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα (παρέχεται στα γραφεία των 2 φορέων). 

7. Αντίγραφο απόφασης αρμοδίου οργάνου ΙΚΑ με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό 
αναπηρίας 50% και πάνω (εφόσον απαιτείται). 

8. Αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων για όσους δηλώνουν μονογονεϊκή 
οικογενειακή κατάσταση (εφόσον απαιτείται). 

9. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών (εφόσον 

υπάρχουν). 
 

Β. Ειδικά Δικαιολογητικά μόνο για Ανέργους 
- Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (Τελευταία κάρτα 

σε ισχύ στην οποία φαίνεται η ημερομηνία εγγραφής του ανέργου και επόμενης 

ανανέωσης). 
- Πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ που να πιστοποιεί τους μήνες 

ανεργίας του/της ενδιαφερόμενου/νης. 
- Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο του 

ΟΑΕΔ, εκτός μητρώου ανεργίας (εφόσον απαιτείται). 
 

Γ. Ειδικά Δικαιολογητικά μόνο για Νέους Επιστήμονες 

- Επικυρωμένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Πτυχίο, μεταπτυχιακό πτυχίου κ.ά) όπου 
θα φαίνεται η ημερομηνία κτήσης ή απόκτησης της ειδικότητας 

- Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνώρισης  τίτλου/ων από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται 
για τίτλο/ους εξωτερικού 

- Επικυρωμένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά 

από την 02.01. 2011 και μετά. 
- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος έναρξης 

επιτηδεύματος 
- Πιστοποιητικό Τύπου Α περί εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή έγγραφο 

νόμιμης απαλλαγής στράτευσης (για τους άνδρες υποψήφιους). 
- Βεβαίωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για όσους δύνανται να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 

01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους και έχουν προβεί σε 
μεταβολή της έδρας από την 02/01/2011 και μετά.  

- Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση από την ΔΟΥ στην οποία ανήκετε ότι δεν έχετε 
ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: 1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) 2 Αστικές μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες και δεν είχατε άλλη επιχείρηση πριν από την έναρξη 

επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. (να αναγράφεται και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε) 
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- Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ιατρικής ειδικότητας [ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ] 
- Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση από την ΔΟΥ στην οποία ανήκετε ότι ασκούσατε 

ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως ιατρός άνευ ειδικότητας πριν 
την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες [ΜΟΝΟ 

ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ] 
 

Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους, ώστε να το αναγράψουν στην αίτηση: 

- Το ΑΦΜ και την αρμόδια Δ.Ο.Υ που ανήκουν. 
- Τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) του ΙΚΑ και το ΑΜΚΑ.  

 
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από Τετραμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων με 

την εξής διαδικασία: 
 Υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων σε επιλεγμένα σημεία - στις έδρες 

των δύο δήμων 

 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών της αίτησης συμμετοχής του 
ωφελούμενου, ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος της Πράξης  
 Επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης για 

δρομολόγηση ατομικής συνέντευξης 

 Συνέντευξη υποψήφιων ωφελουμένων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής στην Πράξη.  

 
Η μοριοδότηση των ωφελουμένων γίνεται βάσει σταθμισμένων κριτηρίων επιλογής και 

λαμβάνοντας υπόψη την ατομική αίτηση και τη συνέντευξη του κάθε υποψηφίου. Ο έλεγχος 

καταλόγου μοριοδότησης και η τελική επιλογή ωφελουμένων & αναπληρωματικών δικαιούχων 
γίνεται από την Τετραμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων. 

 
Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων και για τις δυο γενικές κατηγορίες είναι τα εξής:  

 
Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής, τα οποία αφορούν το 70% των βαθμών του υποψηφίου. 

• Χρόνος Ανεργίας  

• Εκπαίδευση  
• Επαγγελματική εμπειρία  

• Οικογενειακό εισόδημα  
• Οικογενειακή κατάσταση  

 

Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής, τα οποία αφορούν το 30% των βαθμών του υποψηφίου. 
• Ενδιαφέρον συμμετοχής στο έργο βάσει συνέντευξης  

 
H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις 

του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της 

δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη 

μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της 
υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου. Επίσης, θα υπάρξει 

πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των 
προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου. 


