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Ελληνικό, 30/12/2013 

Αρ. Πρωτ. 48 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» 

από την  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ»  

MIS: 457751 

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΦΡΟΝΤΙΖΩ», η οποία υλοποιεί την Πράξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» (με αρ.MIS: 457751) 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 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

ενδιαφερόμενους/ες να συμμετάσχουν στην Πράξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» και να 

παρακολουθήσουν όλα τα στάδια υλοποίησης της. 

 

Οι ενδιαφερόμενους/ες, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη, 

πρέπει να είναι:  

α) Άνεργοι, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα 4. 

β)  Νέοι Επιστήμονες, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα 5. 

γ)  Αγρότες, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα 7. 

δ) να μην έχουν ενταχθεί ως ωφελούμενοι σε άλλο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση 

(ΤΟΠΣΑ) ή σε Τοπική Δράση Κοινωνικής Ένταξης  για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) 

 

Δίνεται προτεραιότητα στους κατοίκους των Δήμων Φιλοθέης-Ψυχικού και Ελληνικού-

Αργυρούπολης. Ενδιαφερόμενοι/ες που είναι κάτοικοι άλλων περιοχών της Περιφέρειας 

Αττικής μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, η οποία θα εξεταστεί στην περίπτωση 

που  δεν πληρωθούν οι θέσεις από κατοίκους των παραπάνω Δήμων. 
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» 

 

Συντονιστής: Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα 

Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες – ΑΜΥΜΩΝΗ 

Mέλη: 

• Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών  

• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης -  Ψυχικού 

• VFA – Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Καινοτομίας 

• Ένωση Φορέων Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση - ΜΕΛΕΔΩΝΗ   

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Η περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Φιλοθέης-Ψυχικού και Ελληνικού-

Αργυρούπολης της Περιφέρειας Αττικής. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Η Πράξη θα υλοποιηθεί εντός του 2014.   

 

ΣΤΟΧΟΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

 

Η Πράξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 

ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και 

δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην αγορά εργασία 63 

ωφελουμένων. Από τους 63 ωφελουμένους το 50% κατ’ ελάχιστον θα είναι γυναίκες και το 

10% κατ’ ελάχιστον θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.  

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι:  

 

� 15 ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας 

� 13 ωφελούμενοι θα αναπτύξουν ατομική-συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα  

� 35 ωφελούμενοι θα κατευθυνθούν στην ίδρυση 7 Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας (βάσει του Ν. 4019/2011 Κοινωνική Οικονομία 

και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις) 

 

 Ο βαθμός επίτευξης του στόχου της πράξης βεβαιώνεται ως εξής:  

i. για ίδρυση νέας επιχείρησης, η σύνταξη business plan και η βεβαίωση έναρξης 

επιχείρησης από την εφορία.  
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ii. για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, η αναγγελία πρόσληψης,  

iii. για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα 

εκτός προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος, 

κλπ) η σύνταξη business plan και η αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του 

προγράμματος,  

 

Ειδικότερα για τους ωφελούμενους Νέους Επιστήμονες και Αγρότες, όπως αυτοί 

αναφέρονται στην παρούσα, o βαθμός επίτευξης του στόχου της πράξης βεβαιώνεται ως 

εξής:  

i.   με επέκταση των δραστηριοτήτων της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης του ωφελούμενου 

σε αντικείμενο σχετικό με το επιχειρησιακό σχέδιο της πράξης. Η εν λόγω επέκταση θα 

αποδεικνύεται από την «βεβαίωση μεταβολής εργασιών επιτηδευματία» που εκδίδεται 

από την αρμόδια ΔΟΥ, με την πρόσθεση τουλάχιστον μια δευτερεύουσας 

δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο της πράξης. Για την επιχείρηση του 

ωφελούμενου έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται με την επέκταση των νέων 

δραστηριοτήτων θα συνταχθεί το αντίστοιχο business plan.  

ii.  Στην περίπτωση που οι εν λόγω ωφελούμενοι δεν προβούν σε επέκταση δευτερεύουσας 

δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους και διατηρήσουν τις ήδη υπάρχουσες 

δραστηριότητες τους, ο βαθμός επίτευξης της πράξης θα βεβαιώνεται, με την σύνταξη 

business plan και με ανάληψη εκτέλεσης ενός τουλάχιστον έργου, σχετικού με το 

αντικείμενο της πράξης, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους. Η ανάληψη 

του έργου αυτού θα αποδεικνύεται με την έκδοση οριζόμενου από τον νόμο 

φορολογικού παραστατικού, όπως σχετική σύμβαση, ιδιωτικό συμφωνητικό κ.ά. και θα 

πρέπει να βεβαιώνεται εντός του τριμήνου από ολοκλήρωση των δράσεων 

προετοιμασίας του ωφελούμενου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο δράσης της 

πράξης.  

iii. με την αναγγελία πρόσληψης για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις,  

iv. με τη σύνταξη business plan και την αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του 

προγράμματος για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα εκτός προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος, κλπ)  

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Μελέτες  

Θα πραγματοποιηθούν δύο μελέτες με σκοπό την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών 

της αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης και την εξειδίκευση ως προς τις 

δυνατότητες και τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας. 
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Πληροφόρηση- Συμβουλευτική- Υποστήριξη  

Οι ωφελούμενους του Σχεδίου θα συμμετέχουν, μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών,  

σε δράσεις πληροφόρησης-συμβουλευτικής-υποστήριξης που σκοπό θα έχουν την 

προώθηση τους σε θέσεις εργασίας ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή 

κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.  
 

Κατάρτιση  

Θα υλοποιηθεί επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 125 ωρών (65 ώρες θεωρία+60 ώρες 

πρακτική) με θεματικό αντικείμενο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ  ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ». 

Μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης ο/η ωφελούμενος/η παραλαμβάνει 

βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.  
 

Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση  

Θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με βασικό στόχο την 

προβολή της Πράξης, την ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελουμένων και την 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το αντικείμενο και τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα της Πράξης. 
 

Δικτύωση  

Θα πραγματοποιηθούν δράσεις δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με σκοπό την 

δημιουργία διασυνδέσεων και συμμαχιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που θα 

λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την στήριξη των ωφελουμένων.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

Για την συμμετοχή στην Πράξη οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

α) Άνεργοι   

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις  

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στην Πράξη είναι να είναι άνεργοι, με 

κάρτα ανεργίας εν ισχύ. Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν 

κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε 

κάποια δράση. 

 

Επίσης να είναι: 

1. Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων 

ειδικοτήτων  σχετικών με το αντικείμενο της κατάρτισης   

2. Ηλικίας έως 45 ετών 
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3. Προκειμένου για άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν νομίμως απαλλαγεί.   

 

β) Νέοι Επιστήμονες  

(θεωρούνται οι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που 

είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) 

 

Απαραίτητες 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 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.  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.  

4. 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 

γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον 

υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.  

5. 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 €. 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.  
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6. 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.  

7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και  

8. 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., εκτός της 

έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία 

περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.  

 

γ) Αγρότες 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις  

Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες 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.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

α. Υποβολή αίτησης από τους δυνητικά ωφελούμενους και έλεγχος πληρότητας αιτήσεων 

σε σχέση με τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση και τα απαραίτητα 

συνοδευτικά έγγραφα.   

β. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί η επιλογή των ωφελουμένων 

από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, η οποία έχει συσταθεί από το ΚΕΚ της 

Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών (φορέας παροχής κατάρτισης), ως ακολούθως:   

• Πρόσκληση στους υποψήφιους των οποίων οι αιτήσεις έχουν κριθεί πλήρης για 2 

ατομικές συνεντεύξεις.  

• Επιλογή των 63 ωφελουμένων, με απόλυτη προτεραιότητα στους κατοίκους των 

δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης και Φιλοθέης-Ψυχικού και με τήρηση της 

απαραίτητης προϋπόθεσης ότι το 50% κατ’ ελάχιστον θα είναι γυναίκες και το 10% 

κατ’ ελάχιστον θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.  

• Επιλογή επιπλέον ατόμων (επιλαχόντων) για αντικατάσταση ωφελουμένων σε 

περιπτώσεις αποχωρήσεων.  
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Κριτήρια επιλογής ανέργων 

 

Κριτήρια Ανάλυση μορίων 

Άνεργοι που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα κατάρτισης με 

θεματικό αντικείμενο σχετικό με της Πράξης κατά την τελευταία τριετία 

10% 

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της Πράξης 20% 

Χρόνος παραμονής στην ανεργία Έως 6 μήνες 0% 

Από 6 έως 12 μήνες 5% 

Από 12 έως 18 μήνες 10% 

Άνω των 18 μηνών 15% 

Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος 0% 

Έγγαμος 0% 

Μέλος μονογονεϊκής 

οικογένειας 

5% 

Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι 5% 

Οικογενειακό/ατομικό εισόδημα Έως 6.000,00 € 15% 

Από 6.000,00€ έως 

12.000,00€ 

10% 

Από 12.000,00€ έως 

30.000,00€ 

5% 

Προσωπική συνέντευξη 30% 

 

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων συντάσσει πρακτικό επιλογής και εισηγείται 

στο Δ.Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» για έγκριση. 

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες  

 

1. Αίτηση και πρόσφατη φωτογραφία 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο 

διαβατηρίου 

4. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’ 

5. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίων σπουδών όπου θα φαίνεται η ημερομηνία 

κτήσης ή η απόκτηση της ειδικότητας (για πτυχία εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση 

από το ΔΟΑΤΑΠ) 

6. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων 

κατάρτισης   

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 

8. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους (2012) 
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9. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, όπου θα δηλώνεται ο τόπος 

διαμονής, με επισύναψη αντίγραφου μισθωτηρίου συμβολαίου ή λογαριασμό 

ΔΕΚΟ/κινητής τηλεφωνίας   

10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

11. Θεωρημένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας και πρωτότυπο παραπεμπτικό από το ΚΠΑ 

ή την Τοπική Υπηρεσία όπου ο άνεργος είναι εγγεγραμμένος και θεωρημένο  

 

Επιπλέον για νέους επιστήμονες: 

o Θεωρημένο φωτοαντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος και θεωρημένο αντίγραφο 

μεταβολής έδρας (αν απαιτείται) 

o Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους έναρξης δραστηριότητας 

o 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)  

 

Επιπλέον για την κατηγορία ιατροί: 

o Θεωρημένο φωτοαντίγραφο άδειας ιατρικής ειδικότητας 

o 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,  

 

Επιπλέον για ασφαλισμένους στον ΟΓΑ: 

o Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ 

o Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2011 

 

Προαιρετικά δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες  

Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης H/Y  

Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας  

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, την παρούσα 

πρόσκληση καθώς και πρόσθετες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες – 

ΑΜΥΜΩΝΗ: www.amimoni.gr, της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών www.eps-ath.gr,   της 

Α.Σ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ»: www.simpraxi-frontizo.gr καθώς και στα γραφεία της Εταιρείας 

Προστασίας Σπαστικών, Μ. Γερουλάνου 117, Αργυρούπολη (πλησίον στάσης μετρό 
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Αργυρούπολη), κα Ελένη Ροδίτη, τηλέφωνο 210-9618003, καθημερινά 09.00 π.μ. – 15.00 

μ.μ.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν να προσέρχονται 

αυτοπροσώπως και να καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως την 

31
η
 Ιανουαρίου 2014, (καθημερινά 09.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.):  

α) στα γραφεία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, Μ. Γερουλάνου 117, 16452 

Αργυρούπολη (πλησίον στάσης μετρό Αργυρούπολη), κα Ελένη Ροδίτη, τηλέφωνο              

210-9618003 ή  

β)  στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού, Βεκιαρέλη 

11, 15237, Φιλοθέη, κο Βασίλη Παπαθωμόπουλο και κα Ουρανία Καραβά, τηλέφωνο               

210-6822217. 

 

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων.  

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» 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.  

 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Α.Σ. 

«ΦΡΟΝΤΙΖΩ» κατά τη συνεδρίαση 2/12-12-2013.  

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Παρασκευή Μπέλλου 

 


