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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

προς Υποψηφίους στο Πλαίσιο Υλοποίηση της Πράξης: 

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ  

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ», η οποία υλοποιεί την πράξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», στο πλαίσιο της δράσης: «Τοπικά σχέδια για την 

Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) του Άξονα 

Προτεραιότητας 08: «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με περιοχή παρέμβασης τους δήμους Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων 

Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου, 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ: 

τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων 

συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. Δυνητικά Ωφελούμενοι μπορεί να είναι όσοι ανήκουν σε μια από τις 

κάτωθι κατηγορίες: 

• Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι με έμφαση στις γυναίκες, 

ή 

• Νέοι Επιστήμονες-Αυτοαπασχολούμενοι που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα επιχείρηση ή να 

ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην Πράξη είναι να ανήκουν σε μία από τις ομάδες των οποίων η 

γίνεται προσπάθεια να καταπολεμηθεί ανεργία ή στην ομάδα που θα προωθηθεί για την δημιουργία 

κοινωνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει οι δυνητικά ωφελούμενοι να διαμένουν στην ευρύτερη 

περιοχή της Δυτικής Αθήνας, και συγκεκριμένα στους Δήμους Περιστερίου, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων-

Καματερού, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου (μέλη του Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας) και να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι ομογενείς ή πολιτικοί πρόσφυγες. 

Α. Φορείς Υλοποίησης: 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» απαρτίζεται από έξι (6) εταίρους, με συντονιστή εταίρο την 

εταιρία: 

- ITCS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. (ITCScomLTD)  

και μέλη της σύμπραξης τους φορείς: 

- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΣΔΑ) 

- ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΒΙΕ 

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

- ΠΑΝΕΛΛΗΝIA  ΈΝΩΣH ΑΣΣΥΡΙΩΝ  

- ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΚΩΜΙΑ 
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Β. Στόχος και Αναμενόμενα Αποτελέσματα από την Υλοποίηση της Πράξης 
Ο κύριος στόχος της Πράξης με τίτλο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της 

ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 70 

θέσεων απασχόλησης για ανέργους, μακροχρόνια ανέργους και νέους επιστήμονες, βάσει διαγνωσμένων 

αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης που είναι οι δήμοι Περιστερίου, Ιλίου, 

Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Φυλής, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου της Δυτικής 

Αθήνας. Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων που θα επιλεγούν ανέρχεται στους 70 οι οποίοι 

κατανέμονται ως εξής: 

• 50 άνεργοι 

• 20 Νέοι Επιστήμονες-Αυτοαπασχολούμενοι 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης είναι: 

- Η προετοιμασία και προώθηση των ωφελουμένων της Πράξης σε θέσεις απασχόλησης. 

- Η προετοιμασία και στήριξη των ωφελουμένων της Πράξης προκειμένου να αναπτύξουν 

επιχειρηματική και  συλλογική κοινωνική επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Γ. Σύντομη Περιγραφή των Δράσεων 
Η υλοποιούμενη πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω Δράσεις: 

Γ.1  ΜΕΛΕΤΕΣ  

Η κατηγορία Μελέτες περιλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών: 

 Μελέτη αποτύπωσης των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών 

ανάπτυξης επιχειρηματικότητας σε θέματα κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας 

 Μελέτη καταγραφή Κοινωνικών Επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού που 

δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας 

Γ.2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

Η κατηγορία δικτύωση περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: 

 Ημέρα Καριέρας 

 Δικτύωση επιχειρήσεων-Φορέων-ΜΚΟ-Συλλόγων στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας. Ανάπτυξη 

Συνεργατικών Σχημάτων (clusters) 

 Διαρκές Συμβούλιο (forum) Φορέων - Συλλόγων - Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 

 Δημιουργία Ιστοσελίδας - διαδικτυακή διαδραστική και εκπαιδευτική πύλη-forum / ηλεκτρονική 

δικτύωση 

Γ.3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η κατηγορία Ενέργειες ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: 

 Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής στα ΜΜΕ - Αφιερώματα-αρθρογραφία-συνεντεύξεις. Έκδοση 

δελτίων τύπου 

 Ενέργειες πληροφόρησης Ενημερωτικά Δελτία/Περιοδικά - Εκδόσεις έντυπου υλικού ενημέρωσης 

(π.χ. περιοδικές εκδόσεις - Newsletters, ενημερωτικοί οδηγοί, αφίσες, τρίπτυχα, επιστολές κλπ.) 

 Προσέγγιση-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Ενεργοποίηση των Ωφελουμένων & Συμβουλευτικής-

Οργάνωση Ημερίδων, Ραδιοφωνικά μηνύματα στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς 

Αφιερώματα στον τοπικό τύπο για προσέλκυση των ομάδων στόχων 
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Γ.4 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το Συντονισμό και τη Διαχείριση της υλοποιούμενης Πράξης. 

Γ.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  

Η κατηγορία Κατάρτιση – Επιμόρφωση περιλαμβάνει για τις παρακάτω επιδοτούμενες δράσεις: 

 Εκπαίδευση με τίτλο "Μεταποίηση Ενδυμάτων". Αφορά Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας 41ωρών (28 

ώρες θεωρία και 13 ώρες πρακτική εκπαιδευτικής άσκησης σε επιχειρήσεις), για 15 ωφελούμενους. Στους 

ωφελούμενους δίνεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€, ανά εκπαιδευτική ώρα.    

 Εκπαίδευση με τίτλο "Πωλητές Λιανικού Εμπορίου".  Αφορά Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας 95 ωρών 

(20 ώρες θεωρίας & 75 ώρες πρακτικής εκπαιδευτικής άσκησης σε επιχειρήσεις), για 25 ωφελούμενους. Στους 

ωφελούμενους δίνεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€, ανά εκπαιδευτική ώρα.   

 Εκπαίδευση με τίτλο "Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων". Αφορά Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 

διάρκειας 60 ωρών  (45 ώρες θεωρίας & 15 ώρες πρακτικής εκπαιδευτικής άσκησης σε επιχειρήσεις), σε 30 

ωφελούμενους. Στους ωφελούμενους δίνεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€, ανά εκπαιδευτική ώρα.   

Γ.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Η κατηγορία Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: 

 Ημερίδα αποτελεσμάτων - Workshop 

 Συμβουλευτική Υποστήριξη των Ωφελουμένων - Λειτουργία info-desk 

 Διοργάνωση Workshop συμβουλευτικής και υποστήριξης σε ανέργους και μακροχρόνια ανέργους 

 Συμβουλευτική - ομαδικές συνεδρίες 

 Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας - Workshop με θέμα "Δυνατότητες Χρηματοδοτικής 

Υποστήριξης για την Ίδρυση νέων Κοινωνικών Επιχειρήσεων για τους ενδιαφερόμενους 

ωφελουμένους", Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων Κοινωνικών Επιχειρήσεων για ένταξη σε 

χρηματοδοτικά προγράμματα, Διοργάνωση Workshop με αντικείμενο τη δημιουργία Clusters 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

 Συμβουλευτική Απασχόλησης σε  εργαζομένους που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις 

 Ειδικές Υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους Εργοδότες – Πραγματοποίση Workshop όπου στα 

θεματικά αυτά εργαστήρια, εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε θέματα ανάπτυξης και 

επιχειρηματικότητας θα αναλάβουν την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε 

ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

 Ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής προς Επιχειρήσεις για την προώθηση της εξωστρέφειας και των 

εξαγωγών για προϊόντα της κοινωνικής οικονομίας. Πραγματοποίηση workshop. 

 Ειδικές Υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Περιλαμβάνεται η διοργάνωση workshop. 

Δ. Διαδικασία Υπαγωγής στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης  
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των απαραίτητων 

δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής των δυνητικά ωφελουμένων, η οποία θα 

περιλαμβάνει: 

1. Αρχική Αξιολόγηση Αιτήσεων των Συμμετεχόντων: Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν, προκειμένου να 

προσδιοριστούν όσοι από τους ωφελούμενους πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και έχουν υποβάλλει 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις συμμετοχής που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις 

που θέτει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα απορρίπτονται. 
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2. Συνέντευξη: Οι δυνητικά ωφελούμενοι που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής που θέτει η 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής. 

3. Αξιολόγηση των ωφελουμένων: H Επιτροπή Επιλογής, θα αξιολογήσει τους δυνητικά ωφελούμενους 

βάσει των καθορισθέντων κριτηρίων επιλογής για κάθε κατηγορία δυνητικά ωφελούμενου και θα 

συντάξει τους σχετικούς πίνακες ωφελουμένων, επιλαχόντων και απορριπτέων. 

4. Τελική επιλογή ωφελουμένων: Μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, η Γνωμοδοτική Επιτροπή θα 

επικυρώσει τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων, και τα αποτελέσματα αναρτηθούν με βάση τον 

αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της κάθε αίτησης στην ιστοσελίδα της αναπτυξιακής σύμπραξης και θα 

κοινοποιηθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Ε. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής  
Ο καταρτιζόμενος/-η δεν μπορεί να εγγραφεί στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον 

έρχεται σε αντίθεση με τα παρακάτω κωλύματα / περιορισμούς:  

• έχει συμμετάσχει και σε άλλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης κατά το ίδιο έτος. Προς τούτο 

κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86. 

• δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή έχει υπερβεί το 65ο έτος αυτής. 

• έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας, χρήση ή διάθεση ουσιών ή 

μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, 

δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, 

απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί 

μεσαζόντων, καθώς και άτομο το οποίο έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που 

διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. 

• έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και κατά το διάστημα 

υποβολής της αίτησής του ή κατά το διάστημα κατάρτισής του είναι σε διάρκεια η στέρηση αυτή. 

• ανήκει στο προσωπικό των συμμετεχόντων φορέων, με πάσης φύσεων σύμβαση εργασίας με αυτό – 

τρέχουσα ή μη και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη. 

Ειδικότερα οι άνεργοι πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας, ενώ οι Νέοι Επιστήμονες πρέπει: 

- Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και 

μετά. 

- 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. 

- 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 της 

απόκτησης της ειδικότητας 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 στους ιατρούς. 

- Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση 

του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 
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- 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 τη λήψη του πτυχίου. 

- Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των 

γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου  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 γεννήσεως του. Οι 

μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το  

ΔΟΑΤΑΠ. 

- 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 12.000,00€.  

- 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  

- Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες 

υποψήφιοι). 

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:  

• Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),  

• Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,  

• όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., η οποία δεν υπερβαίνει, 

σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.  

Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κατά την υποβολή αιτήσεων οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα 

απορρίπτεται από τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά την περίπτωση στην οποία συντρέxει ένα από 

αυτά μετά την επιλογή του σε κάποιο εκ των προγραμμάτων κατάρτισης, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα 

του καταρτιζόμενου.  

Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, θα αξιολογηθούν και θα μοριοδοτηθούν βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων – για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και την κατάταξή τους στα προγράμματα 

κατάρτισης. Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη, σε χρόνο και ώρα που 

θα καθοριστεί, μετά την υποβολή αιτήσεων από τους ωφελούμενους.  

Ε. Κριτήρια επιλογής ωφελουμένων 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων ωφελουμένων, βάση των οποίων θα γίνει η τελική επιλογή, και τα 

αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής του κάθε κριτηρίου στην τελική βαθμολογία, είναι τα εξής: 

Κατηγορία Άνεργοι/Μακροχρόνια Άνεργοι: 

1. Προσόντα (20%) (εκπαιδευτικό επίπεδο, πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, πιστοποιημένη 

γνώση χειρισμού Η/Υ, συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης που έχει 

παρακολουθήσει ο υποψήφιος). 

2. Εργασιακή εμπειρία (10%). 

3. Διάστημα ανεργίας (25%). 
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4. Κοινωνικά Κριτήρια (20%) (οικογενειακή κατάσταση, προστατευόμενα μέλη, οικονομική κατάσταση, 

ΑΜΕΑ, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.λπ.). 

5. Συνέντευξη (25%) (επίπεδο ωριμότητας, διάθεση έναρξης επιχείρησης, ενδιαφέρον για εργασία σε 

θέση που αφορά κυρίως στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας). 

Κατηγορία Νέοι Επιστήμονες 

1. Προσόντα (30%) (εκπαιδευτικό επίπεδο, πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, πιστοποιημένη 

γνώση χειρισμού Η/Υ, συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα που έχει παρακολουθήσει ο 

υποψήφιος) . 

2. Εργασιακή εμπειρία (20%). 

3. Κοινωνικά Κριτήρια (25%) (οικογενειακή κατάσταση, προστατευόμενα μέλη, οικονομική κατάσταση, 

ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.λπ.)  

4. Συνέντευξη (25%) (επίπεδο ωριμότητας, διάθεση έναρξης επιχείρησης, ενδιαφέρον για  εργασία σε 

θέση που αφορά κυρίως στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας). 

ΣΤ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  
ΣΤ1. Κατηγορία Άνεργοι/Μακροχρόνια Άνεργοι 

Για την κατηγορία των ανέργων/μακροχρόνια ανέργων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στην πράξη.  

2. Υπογεγραμμένη και επικυρωμένη, από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, την υπεύθυνη 

δήλωση του νόμου 1566/86 του παραρτήματος Ι. 

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένο αντίγραφο των κρισίμων 

σελίδων του διαβατηρίου. 

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πρόσφατης έκδοσης) από δημοτική αρχή ή σχετική υπεύθυνη δήλωση.  

5. Φωτοαντίγραφο των δύο όφεων του Δελτίου Ανεργίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. 

6. Βιογραφικό Σημείωμα (Στο Παράρτημα ΙΙΙ επισυνάπτεται υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος). 

Για την απόδειξη των αντίστοιχων κριτηρίων βαθμολόγησης (εφόσον υπάρχουν) απαιτούνται τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

7. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. 

Σημειώνεται ότι εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί 

ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.  

β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας 

από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για 

τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής 

ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.).  

γ) προκειμένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς τίτλο σπουδών. 

8. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας. 

9. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

10. Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (ακριβή αντίγραφα). 
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Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη 

και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή αντίγραφο των ενσήμων.  

Οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν 

και να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή μεταβολής 

στη ΔΟΥ, συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών και σχετικές βεβαιώσεις κλπ).  

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από εξωτερικό 

θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

12. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013 (Για τη 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 για το οικονομικό έτος 2013). 

13. Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από αρμόδια δημόσια αρχή. 

14. Πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α (για τους άνδρες υποψήφιους). 

 

ΣΤ2. Νέοι Επιστήμονες - Αυτοαπασχολούμενοι 

Για την κατηγορία των νέων επιστημόνων-αυτοαπασχολούμενοι απαιτείται η υποβολή των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στην πράξη.  

2. Υπογεγραμμένη και επικυρωμένη, από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, την υπεύθυνη 

δήλωση του νόμου 1566/86 του παραρτήματος ΙΙ. 

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του 

διαβατηρίου. 

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πρόσφατης έκδοσης) από δημοτική αρχή ή σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

5. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

6. Εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς 

τους. 

7. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μισθωτήριο του ανεξάρτητου 

επαγγελματικού χώρου, 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. 

8. Βιογραφικό Σημείωμα (Στο Παράρτημα ΙΙΙ επισυνάπτεται υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος). 

Για την απόδειξη των αντίστοιχων κριτηρίων βαθμολόγησης (εφόσον υπάρχουν) απαιτούνται τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

9. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. 

Σημειώνεται ότι εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί 

ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.  

β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας 

από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για 

τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής 
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ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.).  

γ) προκειμένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς τίτλο σπουδών. 

10. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας. 

11. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

12. Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (αντίγραφα). 

Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη 

και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή αντίγραφο των ενσήμων.  

Οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν 

και να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή μεταβολής 

στη ΔΟΥ, συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών και σχετικές βεβαιώσεις κλπ).  

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από εξωτερικό 

θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

13. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

14. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013 (Για τη 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 για το οικονομικό έτος 2013). 

15. Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από αρμόδια δημόσια αρχή. 

16. Πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α ή (για τους άνδρες υποψήφιους). 

Ζ. Δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί σε τοπικές εφημερίδες, 
ραδιοφωνικούς σταθμούς. 
Ανάρτηση ολόκληρης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα γίνει: 

- στην ιστοσελίδα και στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνική 
Στόχευση», 

- στις ιστοσελίδες και στους χώρους ανακοινώσεων όλων των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
«Κοινωνική Στόχευση». 

Η. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής – Πληροφοριακού Υλικού 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το 

παράρτημα, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής καθώς και πρόσθετες πληροφορίες στην έδρα της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΣ «Κοινωνική Στόχευση», Πρωτεσιλάου 75 & Πάριδος 63, 131 22 Ίλιον, τηλ: 210- 

2621410, καθώς και στην έδρα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, Εθνικής Αντιστάσεως 65, 

12134 Περιστέρι, τηλ.: 210 57 45 826 (Υπεύθυνη κα Νατάσα Παρασκευά). 

ή ηλεκτρονικά από τις κάτωθι ιστοσελίδες: 

- www.socialtargeting.gr 

- www.itcs.gr  

- home.asda.gr 

- www.oead.edu.gr  

- iloaegaleo.blogspot.gr  

- www.assyrians.gr 

http://www.socialtargeting.gr/
http://www.itcs.gr/
http://home.asda.gr/
http://www.oead.edu.gr/
http://iloaegaleo.blogspot.gr/
http://www.assyrians.gr/
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- www.trikomia.gr 

- www.top-sa.gr  

Θ. Προθεσμία και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

είτε αυτοπροσώπως Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 10:00 μέχρι 17:00, είτε με ταχυδρομική 

αποστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της ΑΣ «Κοινωνική Στόχευση», στη διεύθυνση: 

Πρωτεσιλάου 75 & Πάριδος 63, 131 22 Ίλιον, μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 (ημερομηνία 

παραλαβής και πρωτοκόλλησης). 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις της ΕΔΑ 

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 Συμμετοχής, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελούμενου. 

Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των 

προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου. 

Ι. Πληροφορίες 
Υπεύθυνος για πληροφορίες εκ μέρους του Συντονιστή φορέα: Ηλίας Καραλιάς, τηλ./fax: 210-2621410, 

email: info@socialtargeting.gr. 

 

 

 

 

http://www.trikomia.gr/
http://www.top-sa.gr/
mailto:info@socialtargeting.gr
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Παράρτημα Ι –Υπεύθυνη Δήλωση Κατηγορίας Ανέργων 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): - Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(email):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Δεν έχω συμμετάσχει και σε άλλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης κατά το τρέχον έτος.   
2. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας, χρήση ή διάθεση ουσιών ή 

μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, 
δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, 
απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, καθώς 
και άτομο το οποίο έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό 
κακουργήματος. 

3. Δεν έχω στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και κατά το διάστημα 
υποβολής της αίτησής του ή κατά το διάστημα κατάρτισής του είναι σε διάρκεια η στέρηση αυτή. 

4. Δεν ανήκω στο προσωπικό των συμμετεχόντων φορέων, με πάσης φύσεων σύμβαση εργασίας με αυτό – 
τρέχουσα ή μη και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη. 

 

 
Ημερομηνία:    …   /   …   /2014 

Ο/Η Δηλ… 
 

 

 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2)  Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 

όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα 
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Παράρτημα ΙΙ -  Υπεύθυνη Δήλωση Νέων Επιστημόνων-Αυτοαπασχολουμένων 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): - Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(email):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Δεν έχω συμμετάσχει και σε άλλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης κατά το τρέχον έτος.   
2. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας, χρήση ή διάθεση ουσιών ή 

μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, 
δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, 
απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, καθώς 
και άτομο το οποίο έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό 
κακουργήματος. 

3. Δεν έχω στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και κατά το διάστημα 
υποβολής της αίτησής του ή κατά το διάστημα κατάρτισής του είναι σε διάρκεια η στέρηση αυτή. 

4. Δεν ανήκω στο προσωπικό των συμμετεχόντων φορέων, με πάσης φύσεων σύμβαση εργασίας με αυτό – 
τρέχουσα ή μη και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη. 

5. Δεν έχω ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:  

 Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),  

 Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,  

 Δεν είχα άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., η οποία δεν υπερβαίνει, σε 
καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.   

  

 
Ημερομηνία:    …   /   …   /2014 

Ο/Η Δηλ… 
 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2)  Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 

όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα 
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Παράρτημα ΙΙΙ -  Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

  
 

  

 

Βιογραφικό Σημείωμα 
Europass 

 

  

Προσωπικές πληροφορίες  

Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα)  

Διεύθυνση (-εις)  

Τηλέφωνο (-α)  Κινητό:  

Φαξ  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
  

Υπηκοότητα (ή υπηκοότητες)   

  

Ημερομηνία γέννησης  
  

Φύλο  
  

Επιθυμητή θέση εργασίας / 
τομέας απασχόλησης 

 

  

Επαγγελματική πείρα  
  

Χρονολογίες  

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε  

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη  

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας  
  

Εκπαίδευση και κατάρτιση  
  

Χρονολογίες  

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

 

Επίπεδο κατάρτισης με βάση την 
εθνική ή διεθνή ταξινόμηση 
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Ατομικές δεξιότητες και 
ικανότητες 

 

  

Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Αναφέρετε τη/τις μητρική (-ες) σας γλώσσα (-ες) 
  

Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες)  

Αυτοαξιολόγηση  Κατανόηση Ομιλία Γραπτή 

Ευρωπαϊκό επίπεδο (*)  Προφορική Ανάγνωση Προφορική 
επικοινωνία 

Προφορική 
παραγωγή 

 

Γλώσσα            

Γλώσσα            

 (*)  βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς  

  

Κοινωνικές δεξιότητες και 
ικανότητες 

 

  

Οργανωτικές δεξιότητες και 
ικανότητες 

 

  

Τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες  
  

Δεξιότητες πληροφορικής  
  

Καλλιτεχνικές δεξιότητες και 
ικανότητες 

 

  

Άλλες δεξιότητες και ικανότητες  
  

Άδεια οδήγησης  
  

Πρόσθετες πληροφορίες  
  

Παραρτήματα  
 


