
 
 
 

 
 
 

     Μυτιλήνη 23/4/2013 

Αρ. Πρωτ. 15 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ   με εταίρους :  

1. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ  
2. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

3. Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (ΕΤΑΛ) 

4. Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό 

& Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)‐ Δομή  Μυτιλήνης 

5.  ΔΙΟΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  &  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  («ΔΙΟΝ 

Ε.Π.Ε.Κ.Α.) Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)  ΔΙΟΝ‐ Παράρτημα Μυτιλήνης 

6. Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Μεσοτόπου Λέσβου 

7. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο – Παράρτημα Αιγαίου 

8. Επιμελητήριο Λέσβου 

9. Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

    10. IMC ΑΙΓΑΙΟΥ – Σύμβουλοι Καινοτομικών Εφαρμογών και Νέων Τεχνολογιών Α.Ε.  

στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης:  «ΤΟΠΙΚΩΝ  ΣΧΕΔΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ  στις  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ»,  Δράση  7,  της 
Κατηγορίας  Παρέμβασης  1:  Ενεργητικές  πολιτικές  απασχόλησης,  του  Θεματικού  Άξονα 
Προτεραιότητας  3:  «Διευκόλυνση  της  πρόσβασης  στην  Απασχόληση»  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007‐2013, συγχρηματοδοτούμενων 
από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  
 Ανέργους, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆. 
 Νέους επιστήμονες (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω)  

 Ασφαλισμένους  στον  ΟΓΑ  (σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  που  αναφέρονται 
κατωτέρω)  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
«ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 



 
 
οι  οποίοι  είναι  Δημότες  ή  Μόνιμοι  κάτοικοι  του  Δήμου  Λέσβου,  να  συμμετέχουν  στο 
«Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Λέσβου» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες 
δράσεις με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας. 

 

1. Στόχοι/αναμενόμενα  αποτελέσματα  από  την  υλοποίηση  της 
Πράξης 

 

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 70 ανέργων 
 της περιοχής που ορίζεται από το Δήμο Λέσβου   η υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να 
οδηγήσει σε:  
 
 
Σύσταση νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε.)  
Σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων  
 Τοποθέτηση ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής  

 
 

2. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχέδιο  
Για  τη  συμμετοχή  τους  στο  σχέδιο  οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  είναι  Δημότες  ή Μόνιμοι 
κάτοικοι  του  Δήμου  Λέσβου  και  να  πληρούν  τις  κάτωθι  προϋποθέσεις.  Να  είναι  Έλληνες 
πολίτες  ή  πολίτες  άλλου  κράτους  μέλους  της  Ε.Ε.  ή  να  είναι  ομογενείς  ή  μετανάστες  με 
δικαίωμα διανομής και απασχόλησης στη χώρα μας.  Ήτοι να είναι: 
Α. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. 
 
Β. 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  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. 
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. 
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. 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 €.  

 
3. Δράσεις που θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι  
Η προώθηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω 
ενός  πλέγματος  επιμέρους  δράσεων,  που  θα  υποστηρίξουν  πολύπλευρα  τους 
ωφελούμενους και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:  
Α) Συμβουλευτική Υποστήριξη  

 Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων  

 Συμβουλευτική  απασχόλησης  για  εργασιακή  ενίσχυση  και  ενδυνάμωση 
ωφελουμένων με χαμηλότερα προσόντα  

 Συμβουλευτική  επιχειρηματικότητας  ανέργων  (μέσω  εκπόνησης  επιχειρηματικού 
σχεδίου και επιχειρηματικής υποστήριξης για δημιουργία δικής τους επιχείρησης)  

 Συμβουλευτική  επιχειρηματικότητας  υφιστάμενων  ή  νέων  αγροτών  (μέσω 
εκπόνησης  επιχειρηματικού  σχεδίου  και  επιχειρηματικής  υποστήριξης  για 
δημιουργία ή αναπροσανατολισμό της λειτουργίας δικής τους επιχείρησης)  

 Συμβουλευτική  εργοδοτών  προς  επιλεγμένες  επιχειρήσεις  (μέντορες)  που  θα 
αναλάβουν  ενεργότερο  ρόλο  στην  προώθηση  προς  την  αγορά  εργασίας  των 
ωφελουμένων  

 
Β) Κατάρτιση – 3 προγράμματα διάρκειας 125 ωρών το καθένα ως εξής: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:    ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΣΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ  ΤΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ   
1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 125 ΩΡΕΣ (35 θεωρία και 90 πρακτική)  Χ 25 ΑΤΟΜΑ 



 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:    ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΣΤΟΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΟ  ΤΟΜΕΑ  1 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 125  ΩΡΕΣ (35 θεωρία και 90 πρακτική)    Χ 25 ΑΤΟΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Χ 125 ΩΡΕΣ (35 θεωρία και 90 πρακτική)   Χ 20 ΑΤΟΜΑ 
 
4. Υποβολή αιτήσεων  
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με 
την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα στο 


 Γραφείο Διαμεσολάβησης της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ ΑΜΚΕ, Αγίου Θεράποντος 20 Μυτιλήνη,  τηλ. 
22510 22873  
Ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 9.30 – 13.30. 
 
 Στην  έδρα  της  Αναπτυξιακής  Σύμπραξης  «ΑΚΤΙΝΕΣ  ΖΩΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ»  Πάροδος  Αγίου 
Θεράποντος Μυτιλήνη 

 
στις  ιστοσελίδες  των  Εταίρων  της  Αναπτυξιακής  Σύμπραξης  Α.Σ. www.iliaktida‐amea.gr, 
www.mytilene.gr, www.etal‐sa.gr, www.epeka.gr, www.kekdion.gr  ,  www.mesotoposwomen.com, 
www.geotee.gr 
www.lesvos‐chamber.gr, www.3.aegean.gr, www.imcaegean.com 
 
Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  την  Αίτηση  αυτοπροσώπως  ή  μέσω  άλλου 
εξουσιοδοτημένου   από 8/5/2013 έως 31/5/2013, ώρες: 9.30 – 13.30, και να καταθέτουν 
αίτηση στην διεύθυνση Αγίου Θεράποντος 20 Μυτιλήνη Τ. Κ. 81100 
Εναλλακτικά, οι αιτήσεις να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην  παραπάνω διεύθυνση, με 
συστημένη επιστολή. 
Σημειώνουμε ότι κατά τη φάση της υποβολής της Αίτησης οι υποψήφιοι δε χρειάζεται να 
υποβάλλουν  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  αναλυτικά  στις  οδηγίες  συμπλήρωσης 
της αίτησης. Ωστόσο μετά την διαδικασία επιλογής τα άτομα που με βάση τη βαθμολογία 
τους  καταλαμβάνουν  θέση  επιτυχόντα  θα  κληθούν  να  προσκομίσουν  τα  δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στην ενότητα 7 της παρούσας. Για το λόγο αυτό ο αιτών/ούσα θα πρέπει 
να έχει στην κατοχή του ή να μπορεί πράγματι να πιστοποιήσει όσα αναφέρει στη δήλωσή 
του, διαφορετικά θα αποκλείεται. 
 

5. Κριτήρια επιλογής  
 
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των 
ωφελούμενων  διακρίνονται  σε  τρεις  ομάδες  ανάλογα  με  την  κατηγορία  που  ανήκει  ο 
υποψήφιος  (άνεργος,  νέος  επιστήμονας,  ασφαλισμένος  στον  ΟΓΑ).  Η  διάρθρωση  των 
κριτηρίων  επιλογής  ανά  κατηγορία  ωφελουμένων  αλλά  και  από  τους  συντελεστές 
βαρύτητας  βασίζεται  κατά  κύριο  λόγο  σε  έναν  συνδυασμό  ικανοτήτων –  προσόντων  έτσι 
ώστε να επιλεγούν κυρίως άτομα με προοπτική απασχολησιμότητας.  
Στόχος  των  κριτηρίων  είναι  να  επιλεγούν  ωφελούμενοι  που  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να 
απορροφηθούν  από  τις  τοπικές  επιχειρήσεις  ή  θα  μπορέσουν  να  γίνουν  επιχειρηματίες 
βιώσιμων  επιχειρήσεων  ή  να  αναπτύξουν  περαιτέρω  την  επιχειρηματική  τους 
δραστηριότητα ή να φτιάξουν κοινωνικούς συνεταιρισμούς.  
Ειδικότερα τα κριτήρια επιλογής για κάθε κατηγορία ωφελουμένου έχουν ως εξής:  



 
 
Α. Κριτήρια επιλογής ανέργων ωφελουμένων  
Για τους ανέργους ωφελούμενους του σχεδίου τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για 
συμμετοχή στο σχέδιο είναι τα εξής:  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Σπουδές 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  1 βαθμός  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ  2 βαθμοί  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΕΚ  3 βαθμοί  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ  4 βαθμοί  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 : Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 

ΟΧΙ  0 βαθμοί  

ΝΑΙ  2 βαθμοί  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 : Ειδικές γνώσεις 

Ξένη γλώσσα  1 βαθμός  

Η/Υ  2 βαθμοί  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Διάστημα ανεργίας 

Μέχρι 1 έτος 1 βαθμός  
Από 1 έτος και άνω  3 βαθμοί  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 : Συνέντευξη 
Οι  υποψήφιοι ωφελούμενοι  θα  περάσουν  από  συνέντευξη  για  να  διαπιστωθεί  η  κλίση 
τους  στην  επιχειρηματική  δράση  και  στην  φιλοσοφία  του  «συνεταιρίζεσθαι».    Η 
συνέντευξη  θα  βαθμολογείται  με  7βαθμη  κλίμακα,  ανάλογα  με  τις  απαντήσεις  που 
δίδονται στα ερωτήματα.  
Συγκεντρωτική βαθμολόγηση  
Η  βαθμολογία  που  συγκεντρώνει  κάθε  υποψήφιος  σε  κάθε  επιμέρους  στάδιο  της 
διαδικασίας  επιλογής,  πολλαπλασιάζεται  με  συγκεκριμένους  συντελεστές  βαρύτητας, 
προκειμένου  να  εξαχθεί  η  τελική  βαθμολογία  του.  Η  κατάταξη  των υποψηφίων  γίνεται 
αυτόματα,  δεδομένου ότι συνυπολογίζονται όλα τα κριτήρια επιλογής που έχουν  τεθεί. 
Επιπλέον, για τις περιπτώσεις που οι προδιαγραφές αυτές δεν επαρκούν για να προκύψει 
διάκριση  μεταξύ  των  υποψηφίων,  το  σύστημα μπορεί  να  συμπληρώνεται  με  πρόσθετα 
κριτήρια,  ώστε  να  οδηγεί  στην  επιλογή  εκείνων  των  υποψηφίων  που  αντικειμενικά  θα 
ωφεληθούν  περισσότερο  από  τη  συμμετοχή  τους  στο  πρόγραμμα.  Στους  πίνακες 
κατάταξης που παράγονται αυτόματα από  το  λογισμικό,  η  ταξινόμηση  των υποψηφίων 
γίνεται με βάση το βαθμό που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος.  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ=  
(Κριτ.1 Χ 20%) + (Κριτ.2 Χ 20%) + (Κριτ.3 Χ 20%) + (Κριτ. 4 Χ 15%) + (Κριτ. 5 Χ 25%) 
 
Β. Κριτήρια επιλογής για νέους επιστήμονες  
Για  τους  νέους  επιστήμονες  ωφελούμενους  του  σχεδίου  τα  κριτήρια  επιλογής  που 
λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι 
για συμμετοχή στο σχέδιο είναι τα εξής:  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Ειδικές γνώσεις 



 
2ος τίτλος σπουδών ΠΕ ή ΤΕ  1 βαθμός  

Μεταπτυχιακό  1 βαθμός  

Διδακτορικό   2 βαθμοί  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 : Πρότερη επαγγελματική εμπειρία 

ΟΧΙ  0 βαθμοί  

ΝΑΙ  2 βαθμοί  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ  3  :  Συνάφεια  πτυχίου  και  ειδίκευσης  με  τους  τομείς  οικονομικής 
δραστηριότητας που στοχεύει το σχέδιο 

ΟΧΙ  0 βαθμοί  

ΝΑΙ  2 βαθμοί  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 : Συνέντευξη 
Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα περάσουν από συνέντευξη για να διαπιστωθεί η ικανότητα 
της προσαρμογής τους στις αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (ευελιξία, διάθεση 
για  εφαρμογή  νέων  πρακτικών  και  διαδικασιών,  διορατικότητα).  Η  συνέντευξη  θα 
βαθμολογείται  με  7βαθμη  κλίμακα,  ανάλογα  με  τις  απαντήσεις  που  δίδονται  στα 
ερωτήματα. 
Συγκεντρωτική βαθμολόγηση  
Η  βαθμολογία  που  συγκέντρωσε  κάθε  υποψήφιος  σε  κάθε  επιμέρους  στάδιο  της 
επιλογής, πολλαπλασιάζεται με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας, προκειμένου να 
εξαχθεί  η  τελική  βαθμολογία  του.  Η  κατάταξη  των  υποψηφίων  γίνεται  αυτόματα, 
δεδομένου  ότι  συνυπολογίζονται  όλα  τα  κριτήρια  επιλογής  που  έχουν  τεθεί.  Επιπλέον, 
για τις περιπτώσεις που οι προδιαγραφές αυτές δεν επαρκούν για να προκύψει διάκριση 
μεταξύ  των υποψηφίων,  το  σύστημα μπορεί  να  συμπληρώνεται  με πρόσθετα  κριτήρια, 
ώστε να οδηγεί στην επιλογή εκείνων των υποψηφίων που αντικειμενικά θα ωφεληθούν 
περισσότερο  από  τη  συμμετοχή  τους  στο  πρόγραμμα.  Στους  πίνακες  κατάταξης  που 
παράγονται αυτόματα από το ειδικό λογισμικό, η ταξινόμηση των υποψηφίων γίνεται με 
βάση το βαθμό που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος.  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ=  
(Κριτ.1 Χ 20%) + (Κριτ.2 Χ 20%) + (Κριτ.3 Χ 20%) + (Κριτ.4 Χ 40%) 
 
Γ. Κριτήρια επιλογής για αγρότες  
Για  τους  αγρότες  ωφελούμενους  του  σχεδίου  τα  κριτήρια  επιλογής  που  λαμβάνονται 
υπόψη  
για  την αξιολόγηση  των αιτήσεων    που συμπληρώνουν οι  υποψήφιοι  για  συμμετοχή στο 
σχέδιο είναι τα εξής: 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Σπουδές 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  1 βαθμός  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ  2 βαθμοί  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΕΚ  3 βαθμοί  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ  4 βαθμοί  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 : Συνάφεια (ενδεχόμενου) πτυχίου και αγροτικής δραστηριότητας  

ΟΧΙ  0 βαθμοί  

ΝΑΙ  2 βαθμοί  



 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 : Ειδικές γνώσεις 

Ξένη γλώσσα  1 βαθμός  

Υ/Η  1 βαθμός  

 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 : συνέντευξη 
Οι  υποψήφιοι ωφελούμενοι  θα  περάσουν  από  συνέντευξη  για  να  διαπιστωθεί  η  κλίση 
τους στην αγροτική δραστηριότητα. Η συνέντευξη θα βαθμολογείται με 7βαθμη κλίμακα, 
ανάλογα με τις απαντήσεις που έδωσε στα ερωτήματα.  
Συγκεντρωτική βαθμολόγηση  
Η  βαθμολογία  που  συγκεντρώνει  κάθε  υποψήφιος  σε  κάθε  επιμέρους  στάδιο  της 
επιλογής, πολλαπλασιάζεται με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας, προκειμένου να 
εξαχθεί  η  τελική  βαθμολογία  του.  Η  κατάταξη  των  υποψηφίων  γίνεται  αυτόματα, 
δεδομένου  ότι  συνυπολογίζονται  όλα  τα  κριτήρια  επιλογής  που  έχουν  τεθεί.  Επιπλέον, 
για τις περιπτώσεις που οι προδιαγραφές αυτές δεν επαρκούν για να προκύψει διάκριση 
μεταξύ  των υποψηφίων,  το  σύστημα μπορεί  να  συμπληρώνεται  με πρόσθετα  κριτήρια, 
ώστε να οδηγεί στην επιλογή εκείνων των υποψηφίων που αντικειμενικά θα ωφεληθούν 
περισσότερο  από  τη  συμμετοχή  τους  στο  πρόγραμμα.  Στους  πίνακες  κατάταξης  που 
παράγονται αυτόματα από λογισμικό, η ταξινόμηση των υποψηφίων γίνεται με βάση το 
βαθμό που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος.  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ=  
(Κριτ.1 Χ 25%) + (Κριτ.2 Χ 20%) + (Κριτ.3 Χ 25%) + (Κριτ. 4 Χ 30%) 
 

6. Κατάταξη υποψηφίων ‐ Ανάρτηση πινάκων  
Η  Επιτροπή  Επιλογής  για  την  αξιολόγηση  των  αιτήσεων  των  υποψηφίων  (η  οποία 
αποτελείται  από  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  της  Αναπτυξιακής  Σύμπραξης)  καταλήγει  στην  τελική 
επιλογή  των  ωφελουμένων  και  ενός  αριθμού  επιλαχόντων.  Στην  περίπτωση  ισοβαθμίας 
υποψηφίων  στη  συνολική  βαθμολογία  προηγείται  αυτός  που  έχει  τις  περισσότερες 
μονάδες στο τελευταίο βαθμολογούμενο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει 
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και ούτω καθεξής.   Αν εξαντληθούν όλα τα 
κριτήρια  προηγείται  ο  μεγαλύτερος  σε  ηλικία  και  στην  περίπτωση  που  συμπίπτει  η 
ημερομηνία  γέννησης  η  σειρά  μεταξύ  των  ισοβαθμούντων  υποψηφίων  καθορίζεται  με 
δημόσια κλήρωση. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ωφελουμένων 
 θα είναι άμεση) συντάσσεται το Πρακτικό Επιλογής, το οποίο συνυπογράφεται από τα 
μέλη της επιτροπής.  
Το  πρακτικό  επιλογής  το  οποίο  ολοκληρώνεται  μέσα  σε  εύλογο  από  την  καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, περιλαμβάνει : 

 Αλφαβητικό πίνακα αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού  

 Πίνακας  κατάταξης  /  και  επιλαχόντων  κατά  φθίνουσα  σειρά  βαθμολογίας,  με 
αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. 

 Πίνακας επιλογής των 70 υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 



 
 Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδα των εταίρων 

της  Αναπτυξιακής  Σύμπραξη    Λέσβου  και  σε  έντυπη  μορφή  στην  έδρα  της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξη.  

 
7.  Δικαιολογητικά  που  υποβάλλονται  από  τους  επιλεχθέντες 
υποψηφίους  
Με την ολοκλήρωση και της επιλογής καλούνται οι υποψήφιοι που έχουν αρχικά επιλεγεί 
να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης για την τήρηση τόσο των προϋποθέσεων 
συμμετοχής όσο και της επιλογής τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. 
Εάν  παρέλθει  η  ανωτέρω  προθεσμία,  χωρίς  να  προσκομίσει  τα  παρακάτω  έγγραφα  και 
δικαιολογητικά, ο υποψήφιος κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη δύναται 
να καλέσει τον επόμενο στην κατάταξη αξιολόγησης.  
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους επιλεχθέντες υποψηφίους στο 
στάδιο αυτό διαφοροποιούνται για κάθε κατηγορία ωφελουμένου ως εξής:  

 
Α. Δικαιολογητικά ανέργων ωφελουμένων  
1.  Επικυρωμένο  αντίγραφο  των  δύο  όψεων  της  αστυνομικής  ταυτότητας  ή  ελλείψει 
ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου  (δηλ. αυτών 
όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή άλλου εγγράφου 
που να αποδεικνύει ότι παραμένει νόμιμα στην χώρα.  
2.  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  ή  βεβαίωση  μόνιμης  κατοικίας  (πρόσφατης 
έκδοσης)  
3. Ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών  

Σημειώνεται ότι εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  
α)  Για  τίτλους  Πανεπιστημιακής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης:  Πράξη 
αναγνώρισης  από  το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  ή  το  Ι.Τ.Ε.  αντίστοιχα,  για  την  ισοτιμία  και 
αντιστοιχία  του  τίτλου  ή  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 

 
4. Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)  
Οι μισθωτοί  για  να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει  να υποβάλλουν βεβαίωση 
του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας ή αντίγραφο των ενσήμων.  
Οι ασκούντες  ελευθέριο  επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει  να 
υποβάλλουν  σχετικά  με  το  αντικείμενο  της  εμπειρίας  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.  



 
 
5.  Πιστοποιητικά  καλής  γνώσης  ξένης  γλώσσας  (Επιπέδου  Lower)  ή  τίτλοι  σπουδών 
αντίστοιχης  
ειδικότητας (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)  

 
6.  Πιστοποιητικά  γνώσης  χειρισμού  Η/Υ,  τίτλοι  σπουδών  αντίστοιχης  ειδικότητας,  καθώς 
και  βεβαιώσεις  εμπειρίας  από  φορείς  για  αντίστοιχη  ενασχόληση  των  υποψηφίων 
(πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)  

 
7. Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής  

 
Β. Δικαιολογητικά για νέους επιστήμονες  
  
1. Επικυρωμένο  αντίγραφο  των  δύο  όψεων  της  αστυνομικής  ταυτότητας  ή  ελλείψει 

ταυτότητας,  επικυρωμένο  αντίγραφο  των  κρισίμων  σελίδων  του  διαβατηρίου  (δηλ. 
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή άλλου 
εγγράφου που να αποδεικνύει ότι παραμένει νόμιμα στην χώρα. 

2.     Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης ή βεβαίωση μόνιμης  κατοικίας  (πρόσφατης 
έκδοσης)  
 
3.  Ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών  

Οι  συμμετέχοντες  που  είναι  κάτοχοι  διδακτορικού  η  μεταπτυχιακού  τίτλου 
σπουδών  προσκομίζουν  ακριβές  αντίγραφο  του  διδακτορικού  ή  μεταπτυχιακού 

διπλώματος,  καθώς και βεβαίωση  από  το  Πανεπιστήμιο  για  το  γνωστικό 
αντικείμενο  αυτών,  εφόσον  τούτο  δεν  προκύπτει  από  τους  προσκομιζόμενους 
τίτλους.  
Σημειώνεται  ότι  εάν  ο  τίτλος  έχει  αποκτηθεί  στην  αλλοδαπή  απαιτείται  πράξη 
αναγνώρισης  από  το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  ή  το  Ι.Τ.Ε.  αντίστοιχα,  για  την  ισοτιμία  και 
αντιστοιχία  του  τίτλου  ή  πιστοποιητικό  αναγνώρισης  από  τον  Διεπιστημονικό 
Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
περί ισοτιμίας και  
αντιστοιχίας  του  τίτλου.  Επίσης,  στην  περίπτωση  που  ο  μεταπτυχιακός  τίτλος 
συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός 
τίτλος.  

 
4.  Αντίγραφο  βεβαίωσης  έναρξης  εργασιών  καθώς  και  των  βεβαιώσεων  μεταβολής 
εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 
5.  Αντίγραφο  εκκαθαριστικού  σημειώματος  για  το  οικονομικό  έτος  της  έναρξης  της 
δραστηριότητας  

 
6.  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  ασκούσατε  ατομικό  επάγγελμα  και  δεν  συμμετείχατε  σε 
επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την ΔΟΥ  

 
7. Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)  

Η προηγούμενη εμπειρία θα πρέπει να αφορά μισθωτή εργασία και όχι ελεύθερο 
επάγγελμα  καθώς  η  ύπαρξη  δραστηριότητας  πριν  από  τη  νέα  έναρξη 



 
επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. αποτελεί λόγω μη ένταξης στο πρόγραμμα. Προκειμένου 
λοιπόν οι μισθωτοί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει 
να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας ή αντίγραφο των 
ενσήμων.  

 
Γ. Δικαιολογητικά για ασφαλισμένους στον ΟΓΑ  

  
1.  Επικυρωμένο  αντίγραφο  των  δύο  όψεων  της  αστυνομικής  ταυτότητας  ή  ελλείψει 

ταυτότητας,  επικυρωμένο  αντίγραφο  των  κρισίμων  σελίδων  του  διαβατηρίου  (δηλ. 
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή άλλου 
εγγράφου που να αποδεικνύει ότι παραμένει νόμιμα στην χώρα. 

2.  Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  ή  βεβαίωση  μόνιμης  κατοικίας  (πρόσφατης 
έκδοσης)  
 
3. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης στον ΟΓΑ ή βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ  
 
4. Ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών  

Σημειώνεται ότι εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  
α)  Για  τίτλους  Πανεπιστημιακής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης:  Πράξη 
αναγνώρισης  από  το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  ή  το  Ι.Τ.Ε.  αντίστοιχα,  για  την  ισοτιμία  και 
αντιστοιχία  του  τίτλου  ή  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.).  

 
5.  Αντίγραφο  του  Ε1  και  του  εκκαθαριστικού  του  οικονομικού  έτους  2011  ή  υπεύθυνη 
δήλωση  του  ωφελουμένου  που  δεν  έχει  Ε1  (θεωρημένη  από  την  Δ.Ο.Υ.),  ότι  δεν  έχει 
υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.  
6.  Πιστοποιητικά  καλής  γνώσης  ξένης  γλώσσας  (Επιπέδου  Lower)  ή  τίτλοι  σπουδών 
αντίστοιχης ειδικότητας (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)  
7.  Πιστοποιητικά  γνώσης  χειρισμού  Η/Υ,  τίτλοι  σπουδών  αντίστοιχης  ειδικότητας,  καθώς 
και  βεβαιώσεις  εμπειρίας  από  φορείς  για  αντίστοιχη  ενασχόληση  των  υποψηφίων 
(πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα). 

 
8. Πληροφορίες για την συμμετοχή  

 
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της Αίτησης  και να πληροφορούνται 
για το έργο  από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, Πάροδος Αγίου Θεράποντος και 
από το γραφείο διαμεσολάβησης της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ ΑΜΚΕ, Αγίου Θεράποντος 20, Δευτέρα – 
Παρασκευή. ώρες: 9.30 – 13.30. 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ «ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» 



 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ 
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Α.Σ. ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αίτησης 

   ……………………………………………. 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΣ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ακτίνες Ζωής Λέσβου» 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ: 

Νέος Επιστήμονας 

 

Β. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή 
το σημείο Χ 

 

1. Επώνυμο:    2. Όνομα   

3. Όνομα Πατέρα    4. Όνομα μητέρας:   

5. Ημερομηνία 

Γέννησης: 
.…../.……/……  6. Φύλο:  Άνδρας      

 

Γυναίκα 

 

7.  Πόλη  ή  χωριό 
κατοικίας: 

  8. Οδός ‐ Αριθμός:   

9. 
Τηλέφωνο(σταθερό) 

  10. Τηλέφωνο : 
(κιν) 

 

11. e‐mail: 
  12. Υπηκοότητα:   

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Συμπληρώστε με 
Χ στα στοιχεία που ζητούνται να απαντήσετε: 

1. Κατηγορία νέου επιστήμονα: 

                                                   α. ιατρός                                                   β. οδοντίατρος 

 

                                                   γ. κτηνίατρος                                           δ. φαρμακοποιός 

 

                                       ε. δικηγόρος                                             στ. μηχανικός  

                                                                                                           

Χ 
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2. Εκπλήρωση ή νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις: 

(αφορά μόνο τους άνδρες υποψηφίους)               α. ΝΑΙ                                 β. ΟΧΙ  

 

 

3. Ημερομηνία έναρξης επιστημονικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ:   

 
 
 
4. Έδρα πρώτης έναρξης στη Δ.Ο.Υ.:       α. οικία                              β. άλλη  
 
 
 
5. Νομική Μορφή της επιχείρησης: (π.χ. ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ)              
 
 
 
6. Δηλωθέν ατομικό εισόδημα: (κατά το 1ο έτος της έναρξης της δραστηριότητας)  
 
 
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Κατά την φάση υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι δε χρειάζεται να 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης. Μετά την 
κατάταξη των αιτούντων σε φθίνουσα σειρά τα άτομα που με βάση τη βαθμολογία τους 
καταλαμβάνουν θέση επιτυχόντα θα κληθούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στις οδηγίες. Για τον λόγο αυτό ο αιτών/ούσα θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ή να μπορεί πράγματι 
να πιστοποιήσει όσα αναφέρει στη δήλωσή του, διαφορετικά θα αποκλείεται. 
 
Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:  
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση‐ δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4Ν. 1599/1986) 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και διαθέτω όλες τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την κατηγορία των ωφελουμένων για την οποία 
υποβάλλω την αίτηση, όπως αυτά  αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στις 
οδηγίες της αίτησης. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα αποκλειστώ από την συνέχεια. 

2. Είμαι δημότης ή μόνιμος κάτοικος του Δήμου Λέσβου. 
3. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών. 
 
 
Ημερομηνία: ……………………………..                                             Ο/Η υποψήφιοι (υπογραφή) 
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Α.Σ. ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αίτησης 

   ……………………………………………. 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΣ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ακτίνες Ζωής Λέσβου» 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ: 

Άνεργος 

 

Β. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή 
το σημείο Χ 

 

1. Επώνυμο:    2. Όνομα   

3. Όνομα Πατέρα    4. Όνομα μητέρας:   

5. Ημερομηνία 

Γέννησης: 
.…../.……/……  6. Φύλο:  Άνδρας      

 

Γυναίκα 

 

7.  Πόλη  ή  χωριό 
κατοικίας: 

  8. Οδός ‐ Αριθμός:   

9. 
Τηλέφωνο(σταθερό) 

  10. Τηλέφωνο : 
(κιν) 

 

11. e‐mail: 
  12. Υπηκοότητα:   

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Συμπληρώστε με 
Χ στα στοιχεία που ζητούνται να απαντήσετε: 

1. Σπουδές: 

Το μορφωτικό επίπεδο είναι: 

α. δεν τέλειωσα το Γυμνάσιο                                                 β. απόφοιτος Γυμνασίου 

 

γ. απόφοιτος Λυκείου                                                             δ. απόφοιτος ΙΕΚ 

 

 

ε. πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ                                                            στ. κάτοχος Μεταπτυχιακού/ 

Χ 

 

 

 
 

  

 

 



 

2

                                                                                                          Διδακτορικού 

2.  Προηγούμενη  επαγγελματική  εμπειρία:    Διαθέτετε  προηγούμενη  επαγγελματική  εμπειρία  την  οποία 
μπορείτε να τεκμηριώσετε; 

 
α. ΝΑΙ                                                                             β. ΟΧΙ  
 
 
 
3. Ειδικές γνώσεις: 
Καλή γνώση κάποιας ξένης γλώσσας την οποία μπορώ να τεκμηριώσω με την προσκόμιση ανάλογων 
δικαιολογητικών (επιπέδου LOWER ή ανωτέρου) 
 

α. ΝΑΙ                                                                             β. ΟΧΙ  
 
επαρκείς γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή την οποία μπορώ να τεκμηριώσω με την 
προσκόμιση ανάλογων δικαιολογητικών. 
 

α. ΝΑΙ                                                                             β. ΟΧΙ  
 
 
 
4. Διάστημα Ανεργίας: 
Εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για διάστημα 
 
α. Μέχρι 1 έτος                                                                            β. Από 1 έτος και άνω 
 
 
 
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Κατά την φάση υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι δε χρειάζεται να 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης. Μετά την 
κατάταξη των αιτούντων σε φθίνουσα σειρά τα άτομα που με βάση τη βαθμολογία τους 
καταλαμβάνουν θέση επιτυχόντα θα κληθούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στις οδηγίες. Για τον λόγο αυτό ο αιτών/ούσα θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ή να μπορεί πράγματι 
να πιστοποιήσει όσα αναφέρει στη δήλωσή του, διαφορετικά θα αποκλείεται. 
 
Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:  
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση‐ δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4Ν. 1599/1986) 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και διαθέτω όλες τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την κατηγορία των ωφελουμένων για την οποία 
υποβάλλω την αίτηση, όπως αυτά  αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στις 
οδηγίες της αίτησης. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα αποκλειστώ από την συνέχεια. 

2. Είμαι δημότης ή μόνιμος κάτοικος του Δήμου Λέσβου. 
3. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών. 
 
Ημερομηνία: ……………………………..                                             Ο/Η υποψήφιοι (υπογραφή) 
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Α.Σ. ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αίτησης 

   ……………………………………………. 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΣ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ακτίνες Ζωής Λέσβου» 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ: 

Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ  

 

Β. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: Συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή 
το σημείο Χ 

 

1. Επώνυμο:    2. Όνομα   

3. Όνομα Πατέρα    4. Όνομα μητέρας:   

5. Ημερομηνία 

Γέννησης: 
.…../.……/……  6. Φύλο:  Άνδρας      

 

Γυναίκα 

 

7.  Πόλη  ή  χωριό 
κατοικίας: 

  8. Οδός ‐ Αριθμός:   

9. 
Τηλέφωνο(σταθερό) 

  10. Τηλέφωνο : 
(κιν) 

 

11. e‐mail: 
  12. Υπηκοότητα:   

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Συμπληρώστε με 
Χ στα στοιχεία που ζητούνται να απαντήσετε: 

1. Σπουδές: 

Το μορφωτικό επίπεδο είναι: 

α. δεν τέλειωσα το Γυμνάσιο                                                 β. απόφοιτος Γυμνασίου 

 

γ. απόφοιτος Λυκείου                                                             δ. απόφοιτος ΙΕΚ 

 

 

ε. πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ                                                            στ. κάτοχος Μεταπτυχιακού/ 

Χ 
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                                                                                                          Διδακτορικού 

2. Ατομικό εισόδημα υποψηφίου: 

Το ατομικό εισόδημα (σύμφωνα με το εκκαθαριστικό της εφορίας) για το οικονομικό έτος 2011: 

 

α. από γεωργικές δραστηριότητες                                                   β. από λοιπές πηγές 

 

3.  Προηγούμενη  επαγγελματική  εμπειρία:    Διαθέτετε  προηγούμενη  επαγγελματική  εμπειρία  την 
οποία μπορείτε να τεκμηριώσετε; 

 
α. ΝΑΙ                                                                             β. ΟΧΙ  
 
 
 
4. Ειδικές γνώσεις: 
Καλή γνώση κάποιας ξένης γλώσσας την οποία μπορώ να τεκμηριώσω με την προσκόμιση ανάλογων 
δικαιολογητικών (επιπέδου LOWER ή ανωτέρου) 
 

α. ΝΑΙ                                                                             β. ΟΧΙ  
 
επαρκείς γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή την οποία μπορώ να τεκμηριώσω με την 
προσκόμιση ανάλογων δικαιολογητικών. 
 

α. ΝΑΙ                                                                             β. ΟΧΙ  
 
 
 
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Κατά την φάση υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι δε χρειάζεται να 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης. Μετά την 
κατάταξη των αιτούντων σε φθίνουσα σειρά τα άτομα που με βάση τη βαθμολογία τους 
καταλαμβάνουν θέση επιτυχόντα θα κληθούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στις οδηγίες. Για τον λόγο αυτό ο αιτών/ούσα θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ή να μπορεί πράγματι 
να πιστοποιήσει όσα αναφέρει στη δήλωσή του, διαφορετικά θα αποκλείεται. 
 
Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:  
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση‐ δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4Ν. 1599/1986) 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και διαθέτω όλες τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την κατηγορία των ωφελουμένων για την οποία 
υποβάλλω την αίτηση, όπως αυτά  αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στις 
οδηγίες της αίτησης. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα αποκλειστώ από την συνέχεια. 

2. Είμαι δημότης ή μόνιμος κάτοικος του Δήμου Λέσβου. 
3. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών. 
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Ημερομηνία: ……………………………..                                             Ο/Η υποψήφιοι (υπογραφή) 


