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ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ»
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς
εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων - Αρτέμιδος και Παλλήνης»
η οποία 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 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» που
συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (κατοίκους των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ΣπάτωνΑρτέμιδος και Παλλήνης), που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:
 Είναι Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί
απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) που έχουν προβεί σε
Έναρξη
επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.
Στόχοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης
Στόχος - παραγόμενο αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η εργασιακή ένταξη των
ανέργων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα αυτά, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής
παρέμβασης, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με έντεκα δράσεις οι
οποίες περιλαμβάνουν:


Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας (Δράση 1),



Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Μεσογαία



Δικτύωση των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς φορείς και ομάδες.



Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Συμπράξεις (Δράση 4),



Κατάρτιση των Ωφελουμένων (Δράσεις 8-12),



Προσέγγιση και Κινητοποίηση Ομάδων Στόχου (Δράση 6),



Συμβουλευτική με στόχο την υποστήριξη της πορείας των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας
(Δράση 14)
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Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας (Δράση 15)



Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων (Δράση 16),



Υπηρεσίες Υποστήριξης προς τους Εργοδότες (Δράση 20),



Δημοσιότητα Σχεδίου και Ευαισθητοποίηση (Δράση 6) και



Συντονισμό και Διαχείριση της Πράξης (Δράση 7).

Στα πλαίσια της παρέμβασης και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν καλούμε 7 ωφελούμενους:
Επτά (7) νέοι επιστήμονες που επιδιώκουν την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων
τους, προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί.
Επιδότηση ωφελουμένων
Μέσω του προγράμματος πρόκειται να υλοποιηθούν 125 ώρες επιδοτούμενης κατάρτισης, και
πιο συγκεκριμένα:
Θεωρία: 75 ώρες
Πρακτική άσκηση: 50 ώρες

Περιοχή Παρέμβασης
Περιοχές Παρέμβασης είναι του Σχεδίου είναι:


Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας



Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας



Δήμος Παλλήνης

και

Κλάδοι Παρέμβασης
Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία
και την ευημερία της περιοχής. Έμφαση θα δοθεί κυρίως στον τριτογενή τομέα, αλλά και σε
στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη
μέσω της εμπειρίας όλων των μελών της που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην παροχή
κατάρτισης και συμβουλευτικής δύναται να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με την παροχή
τεχνογνωσίας και υποστήριξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων και
κοινωνικών επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, η παρέμβαση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, στους ακόλουθους
θεματικούς άξονες:


Τεχνικά επαγγέλματα (Logistics, marketing)
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Πράσινα επαγγέλματα (οικολογία, περιβάλλον)



Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα



Επαγγέλματα μεταποίησης, εμπορίου και Υπηρεσιών

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης Μεσογαία
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσογαία» αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:


Asset Τεχνολογική



ON SITE ΕΠΕ



ΚΕΚ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ



ΙΕΜ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Α.Ε. – ΙΕΜ Α.Ε.



ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ



ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»



ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ.ΙΕΜ

Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο
μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου Asset Τεχνολογική, Αθήνα, τηλ.
210-9273118, asset@asset-tec.gr) ή από τους εταίρους:
Κοινωφελής
επιχείρηση
Μαρκοπούλου
Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου
Σπάτων- Αρτέμιδος
«Η Άρτεμις»
Δήμος Παλλήνης
ΙΕΜ Α.Ε.

Πλ. Δημοσθ.Σωτηρίου
1, 19003, Μαρκόπουλο
Μεσογαίας

Υπεύθυνος κος
Δρίτσας

09:30 - 14:00

T. 6987 521333

B. Παύλου και
Δημάρχου Χρήστου
Μπέκα (Δημαρχείο
Σπάτων)

Υπεύθυνος κος
Κούμπης

09.30-14.00

Τ. 213-2007307

09.30-14.00

Τ. 210-6604658

09.30-14.00

Τ. 210-7253003

Ιθάκης 12
Σινώπης 26-28 &
Μιχαλακοπούλου

Υπεύθυνη κα
Κουνενάκη
Υπεύθυνη κα
Καρυστιναίου
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Asset Τεχνολογική

Γιολδάση 2, Ν. Κόσμος,
ΤΚ 117 44

Υπεύθυνος κος
Κουκλάκης

09.30-14.00

Τ. 210-9273118

Εναλλακτικά μπορούν να την κατεβάσουν από την επίσημη ιστοσελίδα του συντονιστή εταίρου της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης http://www.asset-tec.gr/, ή από την επίσημη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης: www.topsamesogaia.gr
Μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα εξής έγγραφα:
Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα
1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
2. Τίτλος σπουδών
3. Έναρξη επιτηδεύματος
Απλά Φωτοαντίγραφα
4. Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ
5. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου,
εκκαθαριστικό εφορίας)
6. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
9. Αποδεικτικά αναγνωρισμένου πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (εφόσον χρειάζεται)
10. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν)
11. Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει)
Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας
12. Βιογραφικό σημείωμα
13. Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
14. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και
15. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του υποψηφίου που τεκμηριώνει την εργασιακή του
εμπειρία.

Υποβολή Αιτήσεων – Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά
από την Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014 μέχρι και την Τετάρτη 18, Ιουνίου 2014 και ώρες 09:30 14:00, στα παρακάτω σημεία παραλαβής Αιτήσεων Συμμετοχής καθώς και να λάβουν πληροφορίες
και απαντήσεις στα ερωτήματά τους:
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Κοινωφελής
επιχείρηση
Μαρκοπούλου
Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου
Σπάτων- Αρτέμιδος
«Η Άρτεμις»
Δήμος Παλλήνης
ΙΕΜ Α.Ε.
Asset Τεχνολογική

Πλ. Δημοσθ.Σωτηρίου
1, 19003, Μαρκόπουλο
Μεσογαίας

Υπεύθυνος κος
Δρίτσας

09:30 - 14:00

T. 6987 521333

B. Παύλου και
Δημάρχου Χρήστου
Μπέκα (Δημαρχείο
Σπάτων)

Υπεύθυνος κος
Κούμπης

09.30-14.00

Τ. 213-2007307

09.30-14.00

Τ. 210-6604658

09.30-14.00

Τ. 210-7253003

09.30-14.00

Τ. 210-9273118

Ιθάκης 12
Σινώπης 26-28 &
Μιχαλακοπούλου
Γιολδάση 2, Ν. Κόσμος,
ΤΚ 117 44

Υπεύθυνη κα
Κουνενάκη
Υπεύθυνη κα
Καρυστιναίου
Υπεύθυνος κος
Κουκλάκης

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 στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.

Με εκτίμηση,
………
Πρόεδρος ΑΣ Μεσογαίας
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Διαδικασία και Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων
Διαδικασία Επιλογής
Η διαδικασία επιλογής θα γίνει σε στενή συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (Δ.Υ.Α.),
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε υποψηφίου/ας, η οποία αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, με τη συμπλήρωση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης κάθε
ανέργου/ης από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ.
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει έχοντας σαν γνώμονα:
την επιλογή αυτών οι οποίοι θα ωφεληθούν περισσότερο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε
να αυξάνονται οι πιθανότητες προώθησής τους στην απασχόληση
τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα συλλεχθούν από τον κάθε ωφελούμενο, ώστε α) να
σκιαγραφηθεί το προφίλ τους και να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες του καθενός ξεχωριστά, αλλά
και της ομάδας, και β) να προγραμματιστούν καλύτερα οι μέθοδοι προσέγγισης που θα
χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια εφαρμογής εξατομικευμένης προσέγγισης διδασκαλίας
την τήρηση των όρων της πρόσκλησης
τον ενδεχόμενο επαναπροσανατολισμό κάποιων ωφελούμενων με συνέπεια να διευκολυνθεί η
εργασιακή τους ένταξη
Μετά την έγκριση των Σχεδίων Δράσης, η ΑΣ θα προβεί σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων
προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΚΠΑ,
Γραφεία Εργασίας κλπ.) και το ευρύ κοινό, σχετικά με την ΑΣ, τις περιοχές που θα αναπτυχθούν οι
σχετικές δράσεις, το είδος και το περιεχόμενο των δράσεων, καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής των
ωφελουμένων.
Ο ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα είτε να προσέρχεται στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης
του ΟΑΕΔ που εδρεύουν στους Δήμους της περιοχής παρέμβασης και θα έχουν ενημερωθεί για τις
δράσεις της ΑΣ, και στη συνέχεια, θα παραπέμπεται στους εξειδικευμένους επαγγελματικούς
συμβούλους της ΑΣ και στο πλαίσιο της εξατομικευμένης προσέγγισης, θα αναπτυχθεί ένα πλέγμα
συνεργασίας με τον κάθε ενδιαφερόμενο, έτσι ώστε να γίνεται η διάγνωση των αναγκών του ως προς:
α) τις ιδιαίτερες ανάγκες του για κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη,
β) τις ιδιαίτερες ανάγκες του σε κατάρτιση, με βάση το επίπεδο των γνώσεών του και την
προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία,
γ) τις ιδιαίτερες ικανότητες που μπορεί να αναπτύξει, ώστε να οδηγηθεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.
Μεθοδολογία Υποδοχής
Η πρώτη προσέγγιση - επαφή των δυνητικών ωφελουμένων με την Α.Σ θα γίνει μέσω:
Τηλεφώνου
e-mail
μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σ ε λ ί δ α |6

Γιολδάση 2 και Ρουμπέση, Αθήνα

t 210-9273118| f 210-9273119 | e asset@asset-tec.gr,
w www.asset-tec.gr
επί τόπου επίσκεψη του ενδιαφερόμενου
Α1.Τηλεφωνική Υποδοχή
Με την λήψη της κλήσης από το τηλεφωνικό κέντρο της ΑΣ αυτή θα δρομολογηθεί σε κάποιον
σύμβουλο επιλογής. Ο Σύμβουλος Επιλογής θα:
σημειώσει την κλήση
καταγράψει τα στοιχεία του καλούντος και κάποιες βασικές πληροφορίες για το αίτημα, τις
προσδοκίες και τις ερωτήσεις του ενδιαφερομένου
επιδιώξει να κανονίσει ένα ραντεβού αμέσως ή μέσα σε ένα γρήγορο χρονικό διάστημα για μια
ατομική συνέντευξη
σημειώσει τυχόν ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν άμεσα και θα δεσμευθεί να
τηλεφωνήσει πίσω για να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις εντός 24ωρών
Κατά την πρώτη αυτή επαφή στόχος είναι ο ενδιαφερόμενος να λάβει τις πρώτες πληροφορίες και να
παρακινηθεί σ’ ένα ραντεβού με έναν σύμβουλο επιλογής.
Α2.e-mail & μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Με την λήψη του μηνύματος αυτό δρομολογείται σε κάποιον σύμβουλο επιλογής. Ο Σύμβουλος
Επιλογής:
μελετά προσεκτικά το μήνυμα
καταγράφει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και κάποιες βασικές πληροφορίες για το αίτημα, τις
προσδοκίες και τις ερωτήσεις του
απαντά μέσω τηλεφωνικής κλήσης (σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας) ή μέσω
μηνύματος μέσα σε δύο (2) μέρες προτείνοντας ένα ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση αποστέλλει
ηλεκτρονικά ενημερωτικό υλικό.
Α3 Επί τόπου επίσκεψη
Η υποδοχή γίνεται από τον υπεύθυνο της δομής σε σύντομο χρονικό διάστημα, και επιχειρείται η
δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης. Μετά από κάποιες πρώτες γενικές πληροφορίες
παραπέμπεται σ’ έναν σύμβουλο επιλογής και ακολουθεί η ατομική συνέντευξη επιλογής (βλέπε
παρακάτω). Αν ο δυνητικός ωφελούμενος δεν έχει το χρόνο για την ατομική συνέντευξη
τροφοδοτείται με έντυπο υλικό και κανονίζεται ένα νέο ραντεβού.
Ατομική Συνέντευξη Επιλογής
Η ακρόαση του υποψήφιου πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Σύμβουλο Επιλογής ο οποίος και
εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των συζητήσεων. Στόχοι της ατομικής συνέντευξης επιλογής είναι:
Η αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει η ΑΣ
Γνωριμία του ενδιαφερομένου
Συγκέντρωση πληροφοριών για το ζεύγος άνθρωπος/ σχέδιο προσεγγίζοντας ταυτόχρονα τα
ισχυρά/ αδύναμα στοιχεία και παραμέτρους επιτυχίας/ αποτυχίας.
Επαλήθευση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων πληροφοριών
Ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και το πλαίσιο συνεργασίας με την ΑΣ
Επαλήθευση του ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου καταρτιζομένου για την ένταξη στο σχέδιο.
Ακριβής καταγραφή των λοιπών παραμέτρων που αφορούν την οικονομική και κοινωνική
κατάσταση του υποψήφιου.
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Η τήρηση των όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε υποψηφίου.
Η συνέντευξη εκτιμάται να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά. Η συνέντευξη θα πραγματοποιείται κάτω από
ευνοϊκές συνθήκες για ακρόαση και έκφραση, αποφεύγοντας τις διακοπές. Κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης επιλογής ο Σύμβουλος Επιλογής θα συλλέξει και θα αναλύσει προσωπικά στοιχεία των
ανέργων με σκοπό να διαγνώσει εάν το κύριο αίτημα του εν δυνάμει ωφελούμενου είναι πραγματικά ή
απασχόληση ή κάτι άλλο. Θα διερευνηθούν συγκεκριμένα ικανότητες – δεξιότητες – κλίσεις των
αιτούντων, με τη βοήθεια ειδικών τεστ δεξιοτήτων, τα οποία θα συμπληρώνονται από τους
ενδιαφερομένους. Η ανίχνευση αυτών των χαρακτηριστικών θα ενισχύσει την καλύτερη επιλογή του
επαγγέλματος.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα κριτήρια και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή Επιλογής καταρτιζομένων για να κάνει
την κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων, είναι τα εξής:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΚ1
ΕΚ2
ΕΚ3

ΕΚ4

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τυπικά προσόντα (επίπεδο γραμματικών γνώσεων, βαθμός
βασικού τίτλου, συνάφεια σπουδών με το προτεινόμενο
αντικείμενο κατάρτισης, Λοιπές γνώσεις/δεξιότητες)
Κατηγορία ομάδας στόχου (γυναίκες, νέοι) και ανεργία
(μακροχρόνια ανεργία)
Κοινωνικά Κριτήρια (προστατευόμενα μέλη, οικογενειακή
κατάσταση, εισόδημα)
Συνέντευξη επιλογής
Ουσιαστικά Προσόντα (επικοινωνία, ικανότητα υποψηφίου
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος,
εμφάνιση, συμπεριφορά, επαγγελματικοί στόχοι – ενδιαφέρον
παρακολούθησης του προγράμματος, καταλληλότητα για το
πρόγραμμα, συνολική παρουσία κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης)

ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΙΚΗ
ΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟ
(1-5)
ΛΟΓΙΑ

0,15
0,25
0,30

0,30

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται με τη συνάρτηση:
ΤΒ= Κ1Χ15 + Κ2Χ25 + Κ3Χ30 + Κ4Χ30
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Παράρτημα. Προϋποθέσεις Συμμετοχής για Νέους Επιστήμονες.
Νέοι Επιστήμονες
Οι Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι
απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2012
και μετά.
2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από
την 01/01/2011 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την
02/01/2012 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
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ενταχθούν στο πρόγραμμα.
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.
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