Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Κιθαιρώνεια»
Διεύθυνση: Κανάρη 20 ΤΚ.10674 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3625300
Fax: 210 3618341

9.12.2014
Π ΡΟ Σ Κ Λ Η ΣΗ ΕΚ ΔΗ Λ ΩΣΗ Σ Ε ΝΔ Ι Α ΦΕ ΡΟ ΝΤΟ Σ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια» στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης: «Κιθαιρώνεια – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη
Δυτική Αττική» (ΚΩΔ. ΟΠΣ 464785), που εντάσσεται στη 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 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚT

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ωφελούμενους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.
Στόχος - Oφέλη της παρέμβασης είναι η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, ή / και δυνητικών ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον
ΟΓΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στη Δυτική Αττική και ειδικότερα στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που παρέχουν
ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό απασχόλησης των ωφελούμενων σε δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής και ίδρυσης από αυτούς Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και
εμπορικών επιχειρήσεων στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα, που αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της περιοχής παρέμβασης.
Αντικείμενο της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών Φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άνεργα μέλη της Ομάδας Στόχου, ως
αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιοχής Παρέμβασης.
Ομάδα - Στόχος της παρέμβασης είναι εξήντα τρείς (63) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή/και δυνητικοί ωφελούμενοι, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που πληρούν τις
προϋποθέσεις της πρόσκλησης 40 (αριθμ. 2399/03.07/2012 ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής) και κατοικούν στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης είναι :
15 ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις/ θέσεις απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους.
48 ωφελούμενοι θα κατευθυνθούν στην ίδρυση 2 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και εμπορικών επιχειρήσεων στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του
δευτερογενούς τομέα.
Σύντομη Περιγραφή των Δράσεων:
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται εν συντομία οι Δράσεις-Ενέργειες της ανωτέρω Παρέμβασης
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

319- ΜΕΛΕΤΕΣ
1
"ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
2
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Α.Σ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ONE STOP SHOP) - ANAMOΡΦΩΣΗ ΔΟΜΩΝ
320- ΔΙΚΤΥΩΣΗ
3
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
4
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΆΛΛΕΣ Α.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
5
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
6
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
327- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
7
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Α.Σ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
8
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ TOΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
9
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙA ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
348- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
10
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
349- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
11
ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ - 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 100 ΩΡΕΣ (25 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ &75 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 21 ΑΤΟΜΑ
12
ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 100 ΩΡΕΣ (25 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ &75 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 21 ΑΤΟΜΑ
13
ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 100 ΩΡΕΣ (25 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ &75 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Χ 21 ΑΤΟΜΑ
351- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
14
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΥ
15
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
16
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εταίροι Α.Σ :
ΚΕΚ ΔΙΟΝ - Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης (Συντονιστής)
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Δήμος Ασπροπύργου
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Π.Ε.Κ.Α) - Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος Α.Ε (ΑΡΒΙΣ Α.Ε.)
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)
Θ. Αλεξανδρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΩΜΕGA TECHNOLOGY
Δικαίωμα Συμμετοχής στις ανωτέρω Δράσεις έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την έναρξη του σχεδίου/προγράμματος, ή / και
Δυνητικά ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών) και ασφαλισμένοι
στον ΟΓΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ως άνω πρόσκλησης.
Ειδικότερα,
Α. Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών), εφόσον πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.
2.Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την
02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή την
απόκτηση της ειδικότητάς τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει
αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τους ιατρούς.
4. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής, το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
6.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. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό
παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου
του έτους γεννήσεώς του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
7. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔOY για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €. Ειδικά για τις
κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια
της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
8. 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.
9. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
10. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ( οι άνδρες υποψήφιοι).
Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιριών:
Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες,
Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους
δώδεκα (12) μήνες.
Β. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους
από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των € 9.000,00. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής :
Διαδικασία επιλογής
Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους ωφελούμενους.
Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων σε σχέση με τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Διενέργεια συνεντεύξεων.
Επιλογή ωφελούμενων – Σύνταξη Πρακτικού Επιλογής.
Κριτήρια επιλογής
Κλίμακες βαθμολογίας

Ανώτατο όριο
βαθμολογίας

Άγαμος-η / Διαζευγμένος-η/ σε διάσταση = 2 βαθμοί
Έγγαμος-η / χήρος-α χωρίς παιδιά= 4 βαθμοί
Έγγαμος-η με παιδιά = 6 βαθμοί
Διαζευγμένος-η/σε διάσταση/ χήρος - α /άγαμος-η με παιδιά = 8
βαθμοί
Πολύτεκνος-η = 10 βαθμοί
Εισόδημα από 0,00 € έως και 5.000,00 €: 20 βαθμοί
Εισόδημα από 5.000,01 € έως και 12.000,00 €: 10 βαθμοί
Εισόδημα από 12.000,01 € και άνω : 5 βαθμοί
Από 0 – 6 μήνες = 10
Από 6 – 12 μήνες = 20
Από 12 μήνες και
άνω = 30

10

Επαγγελματική Εμπειρία
(για νέους επιστήμονες) (3)

Από 0 – 6 μήνες = 10

Από 6 – 12 μήνες = 20

Από 12 μήνες και
άνω = 30

30

Έτη ασφάλισης
(για ασφαλισμένους στον ΟΓΑ) (3)

Από 0 – 6 μήνες = 10

Από 6 – 12 μήνες = 20

Από 12 μήνες και
άνω = 30

30

Κοινωνική Κατάσταση (4)

Ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα υποψήφιου (υγεία, στέγαση, οικογενειακές σχέσεις,
προστατευόμενα μέλη κ.λ.π.) = 10 βαθμοί
Ένταξη σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες = 10 βαθμοί
Ξένες Γλώσσες = 2 βαθμοί
Γνώσεις Η/Υ = 2 βαθμοί
Λοιπή Επιμόρφωση = 1 βαθμοί

Οικογενειακή Κατάσταση (1)

Οικονομική Κατάσταση κατά το τελευταίο έτος (2)
Διάρκεια ανεργίας
(για ανέργους) (3)

Γενική Παιδεία – Πρόσθετη Επιμόρφωση (5)
Αποδεδειγμένο Ενδιαφέρον – Πραγματική
Διάθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα (6)
Διαπροσωπικές Σχέσεις - Προσωπικότητα (7)

Κλίμακα βαθμολογίας = 0 – 5 βαθμοί

20

30

20

5
5

Κλίμακα βαθμολογίας = 0 – 10 βαθμοί
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

10
100

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής που πρέπει να προσκομίζονται από όλους τους υποψήφιους :
(1) Φωτογραφία διαβατηρίου.
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) Ή αντίγραφο διαβατηρίου Ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου που αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.
Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας (κάτοικοι Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2014, Ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Αντίγραφα τίτλου σπουδών.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
o περί μη συμμετοχής σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης όπου θα δηλώνεται : «Δεν συμμετέχω ούτε έχω συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης εντός του τελευταίου διμήνου
πριν την έναρξη του σχετικού προγράμματος»,
o «τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα είναι αληθή, πλήρη και ακριβή»,
o «δίνω τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, από Φορείς του Δημοσίου ή Φορείς
που λειτουργούν για λογαριασμό του Δημοσίου, με σκοπό τη διενέργεια ερευνών και την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης του συγκεκριμένου έργου. Επίσης δηλώνω ότι έχω
ενημερωθεί για το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης τα οποία δύναμαι να ασκήσω».

Πρόσθετα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής που πρέπει να προσκομίζονται μόνο από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. :
Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ μέχρι την έναρξη του σχεδίου/προγράμματος.
Ειδικά για επιδοτούμενους ανέργους σχετικό έγγραφο αναστολής του επιδόματος του ΟΑΕΔ (με την έναρξη του προγράμματος).

Πρόσθετα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής που πρέπει να προσκομίζονται μόνο από τους νέους επιστήμονες :
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ). υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά ή / και μεταβολής έδρας (εφόσον απαιτείται).
Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους έναρξης δραστηριότητας.
Πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους).
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται:
o ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) του υποψηφίου.
o οτι ο υποψήφιος δεν έχει ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιριών :
- ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),
- αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
- δεν είχε άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ, (εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει , σε καμία
περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες).

Πρόσθετα Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής που πρέπει να προσκομίζονται μόνο από τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ :
Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ.
Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2011.

Πρόσθετα Δικαιολογητικά Βαθμολόγησης για όλους τους υποψηφίους :
Δικαιολογητικά ένταξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες κλπ.
Δικαιολογητικά πρόσθετης επιμόρφωσης – Ξένες γλώσσες.
Δικαιολογητικά πρόσθετης επιμόρφωσης – Γνώση Η/Υ.
Δικαιολογητικά λοιπής επιμόρφωσης (σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες).
Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής :
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να απευθύνονται στις κάτωθι διευθύνσεις, για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά το
χρονικό διάστημα από 9.12.2014 έως 22.12.2014 , Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 π.μ – 15.00 μ.μ :
1. Κεντρική Δομή ΚΕΚ ΔΙΟΝ, Οδός Χ. Μούσκου 18, Τ.Κ. 15772 Άνω Ιλίσια, τηλ.: 210-7707990
2. Δομή Δυτικής Αττικής (Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας): Γεωργίου Παπανδρέου έναντι πλατείας, Συνοικία Παπακώστα Τ.Κ. 19600 - Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5558128.
Η Πράξη «“Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας»
της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 20072013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

