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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΗΠ ΓΟΑΠΔΗΠ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ 

«ΠΚΞΟΑΜΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΗΠ ΒΗΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ» 

ΡΖΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖΠ ΠΚΞΟΑΜΖΠ «ΕΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ» 
 

 
Ζ Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε «ΕΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ» ζηα πιαίζηα ηεο Ξξάμεο «Πχκπξαμε Απαζρφιεζεο 
θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο Βιοκαλλιέργειες», πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο 

«ΡΝΞΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΠΚΔΛΑ ΠΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΩΛ ΡΝΞΗΘΩΛ 
ΑΓΝΟΩΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 08 «Γηεπθφιπλζε ηεο Απαζρφιεζεο 

ζηηο 3 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο Δμφδνπ» ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «ΑΛΑΞΡΜΖ 
ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ» ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

 
ΞΟΝΠΘΑΙΔΗ 

 

Αλέξγνπο/εο, Αζθαιηζκέλνπο/εο ζηνλ ΝΓΑ θαη Λένπο/Λέεο Δπηζηήκνλεο, πνπ είλαη θάηνηθνη ζε 
έλαλ απφ ηνπο δήκνπο Καξαζψλα, Ωξσπνχ, ή Γηνλχζνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Ξξάμε κε ζθνπφ 

ηελ θαηάξηηζε ηνπο ζηηο βηνθαιιηέξγεηεο θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηελ αληίζηνηρε αγνξά 
εξγαζίαο. 
 

 
ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Γικαίωμα ζσμμεηοτής έτοσν αποκλειζηικά άηομα ηα οποία είναι ενήλικα (κλειζμένο 
ηο 18ο έηος ηλικίας) και είναι κάηοικοι ζε έναν από ηοσς ηρεις δήμοσς ηης Ξεριοτής 
Ξαρέμβαζης, δηλαδή είηε ζηο Γήμο Καραθώνα, είηε ζηο Γήμο Ωρωπού, είηε ζηο Γήμο 

Γιονύζοσ. 
 

Ρα άηνκα απηά κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο παξαθάησ νκάδεο - ζηφρνπο: 
Α. Άνεργοι/ες, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Κεηξψα Αλεξγίαο ηνπ ΝΑΔΓ, θαη λα 
δηαζέηνπλ Θάξηα Αλεξγίαο ζε ηζρχ. Γελ ππάξρνπλ άιιεο πξνυπνζέζεηο. 

 
Β. Λέοι/ες επιζηήμονες, ησλ νπνίσλ νη ζπνπδέο ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ησλ 

βηνθαιιηεξγεηψλ, π.ρ. γεσπνληθή, βηνινγία, γεσινγία, δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, έιεγρνο 
πνηφηεηαο ηξνθίκσλ θ.α., εθφζνλ πιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 
 Λα έρνπλ θάλεη έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηελ εθνξία απφ 2-1-2011 θαη κεηά, ή αλ έρνπλ 

θάλεη έλαξμε απφ 1-1-2010 θαη κεηά λα είραλ δειψζεη σο έδξα ηελ νηθία ηνπο θαη απφ 2-1-
2011 έρνπλ κεηαθεξζεί ζε αλεμάξηεην επαγγεικαηηθφ ρψξν. 

 Λα κελ έρεη πεξάζεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 6 έηε απφ ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ή 
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο επηηεδεχκαηνο. Αλ πξνβιέπεηαη ε 
αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ απφ ην ΓΝΑΡΑΞ, ην δηάζηεκα ησλ 6 εηψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαγλψξηζεο. 
 Ρν νηθνλνκηθφ έηνο έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ην αηνκηθφ εηζφδεκα δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηηο 12.000 επξψ. 
 Νη άλδξεο ππνςήθηνη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 
 Λα έρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ ππεθνφηεηα άιινπ θξάηνπο ηεο Δ.Δ., ή λα 

είλαη νκνγελείο ή ππήθννη ηξίηεο ρψξαο αιιά λα δηαζέηνπλ δηθαίσκα δηακνλήο ζηελ Διιάδα. 
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 Λα έρνπλ ειηθία κέρξη 34 εηψλ. Αλ δηέζεηαλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζηα 34 ηνπο έηε, ην 
φξην απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Αλ πξφθεηηαη γηα γπλαίθεο κε 

αλήιηθν ηέθλν, ην φξην κεηαθέξεηαη ζηα 42 έηε.  
 Λα κελ ζπκκεηέρνπλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο ή αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο 
 Λα κελ έρνπλ θάλεη έλαξμε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

 
Γ. Αζθαλιζμένοι/ες ζηον ΝΓΑ, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 Ρν αηνκηθφ εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ ππεξβαίλεη ηηο 3.000 επξψ 
 Ρν εηζφδεκα απφ ηηο ππφινηπεο πεγέο δελ ππεξβαίλεη ηηο 9.000 επξψ 
 Γελ ππάξρεη πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ειηθία ή ηηο ζπνπδέο 

 
 

ΝΦΔΙΖ ΑΞΝ ΡΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ – ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ 
Πηφρνο ηεο «ΕΔΑ Αηηηθήο» είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα 

ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ, σο απνηέιεζκα 
δηάγλσζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ζε θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ θαη αλάδεημεο ησλ 
αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ θαη πνηνηηθψλ πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. 

Ξεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επξχηεξε θαηάξηηζε ησλ αλέξγσλ - 
ζπκκεηερφλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ 

έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, είηε κέζσ ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ζε πθηζηάκελεο 
βηνθαιιηέξγεηεο, είηε δεκηνπξγψληαο ηε δηθή ηνπο αληίζηνηρε επηρείξεζε. Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 
σθεινχκελσλ είλαη 78 άηνκα. 

 
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζεηξά αιιειέλδεησλ δξάζεσλ. Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ: 
 Κειέηε ηεο ηνπηθήο αγνξάο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 
 Γηθηχσζε: Δλέξγεηεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε δηθηχσζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο 

ζχκπξαμεο κε ηνπηθνχο παξαγσγηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο, αιιά θαη ζηε δηθηχσζε ησλ 
πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ κε ελ δπλάκεη απαζρνινχκελνπο - σθεινχκελνπο ηεο πξάμεο. 

 Δλεκέξσζε & Δπαηζζεηνπνίεζε: Δλέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο θαη γηα ηα αλακελφκελα ζεηηθά 
απνηειέζκαηα. 

 Θαηάξηηζε – Δπηκφξθσζε: Πηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηνπο 
σθεινχκελνπο ηνπ ζρεδίνπ. 

 Ξιεξνθφξεζε - Ππκβνπιεπηηθή - πνζηήξημε: Απαξαίηεηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 
γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ θιάδν. 
 Ππληνληζκφο θαη Γηαρείξηζε ηεο πξάμεο 

 
Ζ θαηάξηηζε ζα γίλεη κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηειε-εθπαίδεπζεο, είηε απφ ην ζπίηη ηνπ 

θαηαξηηδφκελνπ, είηε απφ ππνινγηζηέο ζε ρψξνπο εληφο ησλ Γήκσλ Καξαζψλα, Ωξσπνχ θαη 
Γηνλχζνπ. 
 

Ρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα θαιχπηεη ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 
α) Θαιιηέξγεηα νπσξνθεπεπηηθψλ θαη άιισλ θαιιηεξγεηψλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, κε 

παξαπνκπέο ζηε ρξήζε ΑΞΔ θαη ηελ αμηνπνίεζε νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ γηα ηελ παξαγσγή 
εληζρπηηθψλ εδάθνπο ή θαη ηελ αμηνπνίεζε βηναεξίνπ γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο.  
β) Γηαρείξηζε ζηελ αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο γηα ηελ πξσηνγελή 

παξαγσγή θαη ηα βηνινγηθά πξντφληα. 
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γ) Ππλέξγεηεο, Ρππνπνίεζε, δηαρείξηζε Ξσιήζεσλ θαη αλάπηπμε ησλ Δμαγσγψλ βηνινγηθψλ 
πξντφλησλ. 

 
Νη ζπκκεηέρνληεο ζα ιάβνπλ νηθνλνκηθή ακνηβή γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηεο 
πξάμεο. Πηε ζπλέρεηα ζα ππνζηεξηρζνχλ ζπκβνπιεπηηθά, ψζηε λα ηδξχζνπλ ηε δηθή ηνπο 

επηρείξεζε ή λα πξνζιεθζνχλ ζε πθηζηάκελεο κνλάδεο βηνθαιιηεξγεηψλ ή 
ηππνπνίεζεο/επεμεξγαζίαο αληίζηνηρσλ πξντφλησλ. 

 
ΠΡΝΣΝΗ – ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ 
Πχλνιν σθεινπκέλσλ: 78 σθεινχκελνη πνπ ζα ιάβνπλ ζρεηηθή γλψζε ζην βαζηθφ αληηθείκελν 

ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ. Ξξφθεηηαη γηα έλα δπλακηθφ θιάδν ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ν 
νπνίνο θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή θαιιηέξγεηαο. 

i. αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα ηδξχνπλ λέα επηρείξεζε: 2 σθεινχκελνη 
ii. αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζε επηρεηξήζεηο: 30 σθεινχκελνη 

iii. αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα ππνγξάςνπλ ζπκβάζεηο απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα: 36 σθεινχκελνη 
iv. αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα έληαμε ζε άιια πξνγξάκκαηα: 2 

σθεινχκελνη πνπ ηειηθά ζα νδεγεζνχλ κέζσ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ίδξπζε λέσλ 
επηρεηξήζεσλ 

v. αξηζκφο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη απαζρνινχκελσλ ζε απηέο: 2 θνηλσληθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ ζα απαζρνινχλ 5 άηνκα 
 

 
ΔΡΑΗΟΝΗ ΡΖΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖΠ ΠΚΞΟΑΜΖΠ 

Ζ Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε «ΕΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ» ηδξχζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζεο ηεο 
Ξξάμεο «Πχκπξαμε Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο Βιοκαλλιέργειες». Πηελ Α.Π. 
κεηέρνπλ νη εμήο επηά (7) εηαίξνη: 

 OPUS A.E. – Πχκβνπινη Γηνίθεζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο, σο Ππληνληζηήο Δηαίξνο 
 Θέληξν Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (ΘΔΘ) «Δθπαίδεπζε Δπηθνηλσλία ΘΔΘ Δ.Ξ.Δ.» 

 Γήκνο Γηνλχζνπ 
 Δμέιημε Γήκνπ Γηνλχζνπ Α.Δ. 
 Αζηηθή Κε Θεξδνζθνπηθή Ιανγξαθηθή Δηαηξεία Βαξλάβα Γήκνπ Καξαζψλα 

 ΛΞΓΓ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο, Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Κνπζηθήο 
Ξαηδείαο «ΡΔΡΟΑΞΝΙΗΠ» Γήκνπ Καξαζψλα 

 Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Ωξσπνχ (ΘΔΓΩ) 
 
 

ΠΖΚΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΡΝ ΔΛΡΞΝ ΑΗΡΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΩΛ 
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηα αξκφδηα γξαθεία ησλ δήκσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε Ξξάμε θαη ην ζπληνληζηή εηαίξν, OPUS A.E.  
 

Νη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα βξνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο κε ηε ιίζηα ησλ απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζηα αξκφδηα γξαθεία ησλ δήκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζπληνληζηή εηαίξνπ. 
 
 

 



 

Αναπτυξιακή Σφμπραξη Α.Σ. «Ζέα Αττικής» 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 550, 17456, Άλιμος Αττικής 

 

 

Γήκνο 
Γηνλχζνπ: 

ΔΜΔΙΗΜΖ Α.Δ.: Καξαζψλνο 10, 14575, Πηακάηα, θαζεκεξηλά 9:00 – 12:00, 
ηει: 210 6218051 -210 6218122/ θαμ: 210 6218111/ e-

mail: joannapappa@hotmail.com/ ,θα Ησάλλα Ξαππά 

Γήκνο 
Καξαζψλα: 

ΑΠΡΗΘΖ ΚΖ ΘΔΟΓΝΠΘΝΞΗΘΖ ΙΑΝΓΟΑΦΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΑΟΛΑΒΑ ΠΖΚΝ 

ΚΑΟΑΘΩΛΑ, Αλδξνπηζνπ 7, 19014, Βαξλάβαο,  θαζεκεξηλά 9:00 – 14:00, 
ηει.: 2295097870, email: museo@ilmb.gr, θα Κειέα Ξαππά 

ΛΞΓΓ Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο, Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη 
Κνπζηθήο Ξαηδείαο Γήκνπ Καξαζψλα «Ρεηξάπνιηο», Ι. Καξαζψλνο 196, 

19005, ηει.: 2294067630, email: tetrapolis@marathon.gr, θαζεκεξηλά 
9:00 – 14:00, θα Σξπζνχια Διέλε. 

Γήκνο Ωξσπνχ: 

ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΖΚΝ 

ΩΟΩΞΝ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ 29, 

Λέα Ξαιάηηα  22950 32190 

09.30 - 

13.30 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΙΩΛΑ Ξιαηεία Επγνκαιά 22953 20124 

09.30 - 

13.30 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ 

ΘΑΞΑΛΓΟΗΡΗΝ 

Ξιαηεία 

Θαπαλδξηηίνπ  22950 52418 

09.30 - 

13.30 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΠΘΑΚΗΛΝ Ξιαηεία Ππθακίλνπ 22950 71792 

09.30 - 

13.30 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΑΦΗΓΛΩΛ 25εο Καξηίνπ 6 22950 29883 

09.30 - 

13.30 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΑΙΑΘΑΠΑΠ Θήπσλ 1 22950 98296 

09.30 - 

13.30 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΑΙΑΚΝ Ξιαηεία Θαιάκνπ  22953 20200 

09.30 - 

13.30 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ 

ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ 

Καξθφπνπιν 

Ωξσπνχ 22950 32429 

09.30 - 

13.30 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΩΟΩΞΝ    22950 36263  

09.30 - 

13.30 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ 

ΞΝΙΓΔΛΓΟΗΝ Ξνιπδέλδξη 22950 52498 

09.30 - 

13.30 

Αζήλα: 
OPUS A.E.: Ιεσθ. Βνπιηαγκέλεο 550, 17456, Άιηκνο Αηηηθήο, εκηψξνθνο, 
πιεζίνλ ζηάζεο ΚΔΡΟΝ «Άιηκνο», θαζεκεξηλά 10:00 – 17:00, Ρει: 

2106429541, θα Ρζεθνχξα θαη θνο Θαινγηάλλεο  

 

ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
Νη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ Αίηεζε θαη λα ηελ ππνβάιινπλ καδί κε 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο 
πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, 
είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο «ΕΔΑ 

ΑΡΡΗΘΖΠ» ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Ιεσθ. Βνπιηαγκέλεο 550, 17456, Άιηκνο Αηηηθήο, 
εκηψξνθνο, πιεζίνλ ζηάζεο ΚΔΡΟΝ «Άιηκνο», Ρει: 210642954 θαη ψξεο απφ 10.00 έσο 

mailto:museo@ilmb.gr
mailto:tetrapolis@marathon.gr
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15.00. Πηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ Αηηήζεσλ Ππκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν 
ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο 

κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ προθεζμία 
σποβολής ηων Αιηήζεων είναι μέτρι Γεσηέρα 16/06/2014 
 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΙΝΓΖ ΩΦΔΙΝΚΔΛΩΛ 
Κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Αηηήζεσλ Ππκκεηνρήο απφ ηνπο δπλεηηθά 

σθεινχκελνπο ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 
1. Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ Αηηήζεσλ ησλ πνςεθίσλ Ωθεινπκέλσλ σο πξνο ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Ξξφζθιεζε θαη σο πξνο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο γηα θάζε θαηεγνξία δπλεηηθά σθεινχκελνπ. Νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ 
δελ πιεξνχλ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Ξξφζθιεζε ζα απνξξίπηνληαη. 

2. Γηελέξγεηα Ππλεληεχμεσλ κε ηνπο δπλεηηθά σθεινχκελνπο πνπ πιεξνχλ ηηο βαζηθέο 
πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Ξξφζθιεζε θαη πξνζθφκηζαλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

3. Αμηνιφγεζε ησλ σθεινπκέλσλ απφ Δπηηξνπή Δπηινγήο Ωθεινπκέλσλ, ε νπνία ζα 
νξηζηεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο «ΕΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ» 

4. Γεκηνπξγία θαηαιφγνπ ηειηθά σθεινπκέλσλ, επηιαρφλησλ θαη απνξξηπηέσλ ζπλνιηθά 

5. Έγθξηζε ησλ θαηαιφγσλ απφ ην Γ.Π. ηεο Αλαπηπμηαθήο Πχκπξαμεο «ΕΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ» 
6. Δλεκέξσζε ησλ επηηπρφλησλ 

 
 
ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΚΔΛΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ σθεινπκέλσλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα, 
ηα νπνία κνξηνδνηνχληαη σο εμήο: 

 
Θξηηήξην 1: Ξξνζφληα ππνςεθίνπ 
1.1 Αλ είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ: 1 κνλάδα 

1.2 Αλ είλαη απφθνηηνο Ιπθείνπ: επηπιένλ 3 κνλάδεο (ζχλνιν 4 κνλάδεο) 
1.3 Αλ θαηέρεη ηίηιν κεηαιπθεηαθήο, ηξηηνβάζκηαο ή πςειφηεξνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο (ΗΔΘ, 

ΡΔΗ, ΑΔΗ, κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ) επηπιένλ 6 κνλάδεο (ζχλνιν 10 κνλάδεο) 
1.4 Αλ ν αλσηέξσ ηίηινο είλαη ζρεηηθφο κε ην αληηθείκελν ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ (π.ρ. 
γεσπνληθή, βηνινγία, δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θ.α.) επηπιένλ 10 κνλάδεο (ζχλνιν 20 κνλάδεο) 

1.5 Ξένερ Γλώζζερ 
 Αλ θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο μέλεο γιψζζαο επηπέδνπ ηζνδχλακνπ ηνπ 

Lower ή αλψηεξν, 2 κνλάδεο 
1.6 Χπήζη ηλεκηπονικού ςπολογιζηή 
 Αλ θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ γλψζεσλ ρξήζεο ππνινγηζηή, 3 κνλάδεο 

1.7 Τεκμηπίωζη εξαζθάλιζηρ γηρ για καλλιέπγεια 
 Αλ ηεθκεξηψλεηαη ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο έθηαζεο γεο γηα θαιιηέξγεηα, ιακβάλεη 10 

κνλάδεο. 
 
Ν κέγηζηνο βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ είλαη νη 35 κνλάδεο. Ρν άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ δηαηξείηαη κε 

ην 35, ψζηε λα πξνθχςεη ν βαζκφο θάιπςεο ηνπ θξηηεξίνπ, θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε 
ζπληειεζηή 20. 

 
Θξηηήξην 2: Θνηλσληθή Θαηάζηαζε 
2.1 Ανεπγία 
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 Αλ είλαη άλεξγνο/ε, ιακβάλεη ηηο δηπιάζηεο κνλάδεο απφ ηα έηε αλεξγίαο, κε κέγηζην ηηο 
10 κνλάδεο. 

2.2 Ηλικία 
 Αλ είλαη κεγαιχηεξνο/ε απφ 55 εηψλ ή κηθξφηεξνο/ε απφ 25 εηψλ, 5 κνλάδεο 
2.3 Φύλο 

 Αλ είλαη γπλαίθα, 5 κνλάδεο 
2.4 Οικογενειακή καηάζηαζη 

 Αλ είλαη έγγακνο/ε, 5 κνλάδεο 
2.5 Ειδική οικογενειακή καηάζηαζη 
 Αλ ν ππνςήθηνο/α είλαη κέινο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ή πξνζηάηεο νηθνγέλεηαο, ή 

πνιχηεθλνο, ιακβάλεη 5 επηπιένλ κνλάδεο 
 

Ν κέγηζηνο βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ είλαη νη 20 κνλάδεο. Ρν άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ δηαηξείηαη κε 
ην 20, ψζηε λα πξνθχςεη ν βαζκφο θάιπςεο ηνπ θξηηεξίνπ, θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε 

ζπληειεζηή 20. 
 
Θξηηήξην 3: Δξγαζηαθή εκπεηξία 

3.1 Αλ ηεθκεξηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο/α δηαζέηεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ιακβάλεη ηφζεο 
κνλάδεο φζα θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο κε κέγηζην ηηο 10 κνλάδεο. 

3.2 Αλ ην ζχλνιν ή ηκήκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εκπεηξίαο είλαη ζρεηηθφ κε ηηο ζεκαηηθέο 
ελφηεηεο ηεο Ξξάμεο, ιακβάλεη επηπιένλ ηφζεο κνλάδεο φζα ηα έηε ηεο ζρεηηθήο 
πξνυπεξεζίαο. 

 
Ν κέγηζηνο βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ είλαη νη 20 κνλάδεο. Ρν άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ δηαηξείηαη κε 

ην 20, ψζηε λα πξνθχςεη ν βαζκφο θάιπςεο ηνπ θξηηεξίνπ, θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε 
ζπληειεζηή 10. 
 

Θξηηήξην 4: Ππλέληεπμε 
 Αμηνινγνχληαη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Ρνπηθνχ Πρεδίνπ θαη αθνξνχλ ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηε ζέιεζε γηα εξγαζία 
ζηνλ θιάδν ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ, ηε ζρέζε ηνπ θαη ηηο πθηζηάκελεο ζρεηηθέο γλψζεηο ηνπ, θαη 
ην γεληθφηεξν απνθιεηζκφ ηνπ/ηεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 
Ρν θξηηήξην απηφ ιακβάλεη απφ 0 έσο 50 κνλάδεο. 

 
ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

1. Αίηεζε – πεχζπλε Γήισζε πνςήθηνπ Ωθεινχκελνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ πξάμε 

«ΠΚΞΟΑΜΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΗΠ ΒΗΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ» 
2. Αληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηφηεηαο ή Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ (γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ) 
3. Ν αλψηεξνο απφ ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ (αλ ππάξρεη) 
4. Ξηζηνπνίεζε γλψζεο μέλεο γιψζζαο (αλ ππάξρεη) 

5. Ξηζηνπνίεζε γλψζεο ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (αλ ππάξρεη) 
6. Έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη αλήθεη ζε πνιχηεθλε ή/θαη κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα (αλ 

ππάξρνπλ) 
7. Έγγξαθν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
8. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο (π.ρ. ινγαξηαζκνί ΓΔΘΝ) 
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9. πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86 φηη ν/ε σθεινχκελνο/ε δελ ζπκκεηέρεη ηελ ίδηα 
πεξίνδν ζε άιιν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα. 

10.Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (αλ ππάξρνπλ) 
11.Βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε άιιεο δξάζεηο θαηάξηηζεο (αλ ππάξρνπλ) 
12.Έγγξαθν ηεθκεξίσζεο ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο γεο γηα θαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο (π.ρ. ηίηινο ηδηνθηεζίαο, επηζηνιή παξαρψξεζεο, ππνζρεηηθή επηζηνιή, 
θ.α.) 

13.Γηα ηελ πεξίπησζε Αλέξγσλ: Αληίγξαθν Γειηίνπ Αλεξγίαο ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 
αίηεζεο ή Βεβαίσζε απφ ηνλ ΝΑΔΓ, εάλ ν αηηψλ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε εηδηθφ θαηάινγν 
ηνπ ΝΑΔΓ, εθηφο Κεηξψνπ αλεξγίαο. 

14.Γηα ηελ πεξίπησζε Λένπ/αο Δπηζηήκνλα: α) Έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηε ΓΝ θαη 
κεηαβνιέο ηεο, β) Απνιπηήξην ζηξαηνχ ή απαιιαγή (κφλν γηα ηνπο άληξεο). 

15.Γηα ηελ πεξίπησζε Αζθαιηζκέλνπ ζηνλ ΝΓΑ: α) Αληίγξαθν βηβιηαξίνπ ή άιιε βεβαίσζε 
αζθάιηζεο ζηνλ ΝΓΑ ζε ηζρχ, β) Δθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο έηνπο 2013 

16.Νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ζεσξεί ν/ε ππνςήθηνο/α φηη εληζρχεη ηελ αίηεζε ηνπ 
 
Ζ Αλαπηπμηαθή Πχκπξαμε «ΕΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ» δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξήζεη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΠΓΔΘ γηα κε δεκνζηνπνίεζε ησλ νλνκάησλ ησλ σθεινπκέλσλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ 
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΘΡ, θαη γη’ απηφ ζα πξνβεί ζε θσδηθνπνίεζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε δηαθάλεηα 
θαηά ηε δηαδηθαζία απηή, κε ηε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ηεο ππνβιεζείζαο Αίηεζεο 
Ππκκεηνρήο, αληί ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ εθάζηνπ σθεινχκελνπ. Δπίζεο ζα ππάξμεη πιήξεο 

εθαξκνγή απνθάζεσλ, θαλφλσλ θαη δηαηάμεσλ γηα ηελ απφιπηε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ θάζε ππνςήθηνπ σθεινχκελνπ. 

 
 
 

 
 

Γηα ηελ Α.Π. «ΕΔΑ ΑΡΡΗΘΖΠ» 
 

 
Θσλζηαληίλνο Γηαλληφο 

Ξξφεδξνο Γ.Π. 

 


