
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας

στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου –
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

ΙΝΣTΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

“ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ”



ΔικαιούχοςΔικαιούχος –– ΣυμπράττοντεςΣυμπράττοντες ΦορείςΦορείς

ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισμός έργουέργου:  1.607.800,00 :  1.607.800,00 €€

ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΘαλάσσιαςΘαλάσσιας & & ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΈρευναςΈρευνας ΑιγαίουΑιγαίου
««ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ»» (ΔικαιούχοςΔικαιούχος))

1. 1. ΠεριφερειακήΠεριφερειακή ΕνότηταΕνότητα ΣάμουΣάμου (50 (50 ΣάμοςΣάμος + 20 + 20 ΙκαρίαΙκαρία))
2. 2. ΔήμοςΔήμος ΣάμουΣάμου (305 (305 ωφελούμενοιωφελούμενοι))
3. 3. ΔήμοςΔήμος ΙκαρίαςΙκαρίας (95 (95 ωφελούμενοιωφελούμενοι))
4. 4. ΔήμοςΔήμος ΦούρνωνΦούρνων ΚορσεώνΚορσεών (30 (30 ωφελούμενοιωφελούμενοι))

ΣύνολοΣύνολο: 500 : 500 ωφελούμενοιωφελούμενοι

ΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση:: ΕΕ..ΠΠ. . ««ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ΑνθρώπινουΑνθρώπινου ΔυναμικούΔυναμικού»», , ΥπουργείουΥπουργείου ΕργασίαςΕργασίας
καικαι ΚοινωνικήςΚοινωνικής ΑσφάλισηςΑσφάλισης, , ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΚοινωνΚοινων. . ΤαμείοΤαμείο
ΔιαδικασίαΔιαδικασία:: ««ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ»» προσλαμβάνειπροσλαμβάνει τουςτους ανέργουςανέργους καικαι τουςτους διαθέσειδιαθέσει στουςστους
συμπράττοντεςσυμπράττοντες φορείςφορείς
ΔιάρκειαΔιάρκεια ΣυμβάσεωνΣυμβάσεων: : ΠέντεΠέντε μήνεςμήνες
ΑποδοχέςΑποδοχές: : 625 625 ευρώευρώ μηνιαίωςμηνιαίως ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως ειδικότηταςειδικότητας + ασφαλιστικέςασφαλιστικές εισφορέςεισφορές
((εργοδότηεργοδότη καικαι εργαζόμενουεργαζόμενου) ) πουπου καλύπτονταικαλύπτονται απόαπό τοντον ΟΑΕΔΟΑΕΔ. . ΚαμίαΚαμία άλληάλλη
πρόσθετηπρόσθετη αμοιβήαμοιβή ήή επίδομαεπίδομα αδείαςαδείας, , οικογενειακόοικογενειακό, , δώραδώρα κκ..λπλπ..



Υλοποίηση δράσεων στους τομείς
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

ΙΙ) ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ. . ΩφελούμενοιΩφελούμενοι 70 70 άτομαάτομα (50 (50 ΣάμοςΣάμος + 20 + 20 ΙκαρίαΙκαρία).).
1. 1. ΚαθαριότηταΚαθαριότητα τηςτης ΕθνικήςΕθνικής ΟδούΟδού καικαι τωντων επαρχιακώνεπαρχιακών οδικώνοδικών δικτύωνδικτύων τηςτης
ΠεριφερειακήςΠεριφερειακής ΕνότηταςΕνότητας ΣάμουΣάμου σεσε ΣάμοΣάμο καικαι ΙκαρίαΙκαρία
ΙΙΙΙ) ) ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥ.. ΩφελούμενοιΩφελούμενοι 305 305 άτομαάτομα..
1) 1) ΚαθαρισμόςΚαθαρισμός καικαι συντήρησησυντήρηση χώρωνχώρων πουπου εντάσσονταιεντάσσονται στοστο φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον
2) 2) ΠροστασίαΠροστασία φυσικούφυσικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος μεμε ιδιαίτεροιδιαίτερο περιηγητικόπεριηγητικό ενδιαφέρονενδιαφέρον
3) 3) ΑποτύπωσηΑποτύπωση καικαι χαρτογράφησηχαρτογράφηση τωντων μονοπατιώνμονοπατιών τουτου ΔήμουΔήμου ΣάμουΣάμου
4) 4) ΑναδάσωσηΑναδάσωση τωντων ορεινώνορεινών όγκωνόγκων τουτου ΔήμουΔήμου ΣάμουΣάμου
5) 5) ΔιάδοσηΔιάδοση τοπικώντοπικών ποικιλιώνποικιλιών οπωροκηπευτικώνοπωροκηπευτικών & & προώθησηςπροώθησης πρακτικώνπρακτικών
βιολογικήςβιολογικής / / ήπιαςήπιας καλλιέργειαςκαλλιέργειας
6) 6) ΣυλλογήΣυλλογή αλιευτικώναλιευτικών δεδομένωνδεδομένων
7) 7) ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός υλικούυλικού περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής εκπαίδευσηςεκπαίδευσης καικαι ευαισθητοποίησηςευαισθητοποίησης
8) 8) ΚαθαρισμόςΚαθαρισμός καικαι συντήρησησυντήρηση χώρωνχώρων πουπου εντάσσονταιεντάσσονται στοστο αστικόαστικό περιβάλλονπεριβάλλον
9) 9) ΠαρεμβάσειςΠαρεμβάσεις γιαγια τηντην συντήρησησυντήρηση καικαι τοντον εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό δημοσίωνδημοσίων χώρωνχώρων
περιλαμβανομένωνπεριλαμβανομένων καικαι δράσεωνδράσεων γιαγια ΑΜΕΑΑΜΕΑ..



Υλοποίηση δράσεων στους τομείς
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

ΙΙΙΙΙΙ) ) ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ.. ΩφελούμενοιΩφελούμενοι 95 95 άτομαάτομα..
1) 1) ΚαθαρισμόςΚαθαρισμός καικαι συντήρησησυντήρηση χώρωνχώρων πουπου εντάσσονταιεντάσσονται στοστο φυσικόφυσικό
περιβάλλονπεριβάλλον καικαι προστασίαπροστασία φυσικούφυσικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος μεμε ιδιαίτεροιδιαίτερο
περιηγητικόπεριηγητικό ενδιαφέρονενδιαφέρον
2) 2) ΔιαχείρισηΔιαχείριση ΥδάτινωνΥδάτινων ΠόρωνΠόρων
3) 3) ΚαθαρισμόςΚαθαρισμός καικαι ΕξωραϊσμόςΕξωραϊσμός κοινοχρήστωνκοινοχρήστων χώρωνχώρων πουπου εντάσσονταιεντάσσονται
στοστο αστικόαστικό περιβάλλονπεριβάλλον
4) 4) ΔράσειςΔράσεις διατήρησηςδιατήρησης τηςτης τοπικήςτοπικής φυσικήςφυσικής καικαι πολιτιστικήςπολιτιστικής κληρονομιάςκληρονομιάς
5) 5) ΕξωσχολικάΕξωσχολικά προγράμματαπρογράμματα εκπαίδευσηςεκπαίδευσης γιαγια παιδιάπαιδιά καικαι νέουςνέους
ΙΙV) V) ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝΚΟΡΣΕΩΝ.. ΩφελούμενοιΩφελούμενοι 30 30 άτομαάτομα..
1) 1) ΠροστασίαΠροστασία φυσικούφυσικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος μεμε ιδιαίτεροιδιαίτερο περιηγητικόπεριηγητικό
ενδιαφέρονενδιαφέρον
2) 2) ΕξωραϊσμόςΕξωραϊσμός κοινοχρήστωνκοινοχρήστων χώρωνχώρων ΔήμουΔήμου ΦούρνωνΦούρνων ΚορσεώνΚορσεών



Ειδικότητες – 2 περίοδοι απασχόλησης
(περίπου 20/04-19/09 και 01/07-30/11/2012)

καικαι ΙκαρίαΙκαρία) ) 
•• ΕΡΓΑΤΕΣΕΡΓΑΤΕΣ –– 46 46 άτομαάτομα
•• ΕΡΓΟΔΗΓΟΙΕΡΓΟΔΗΓΟΙ/ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ –– 7 7 άτομαάτομα

•• ΤΕΧΝΙΤΕΣΤΕΧΝΙΤΕΣ –– 158158
•• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ –– 22
•• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –– 4 4 
•• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ –– 44
•• ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ –– 44
•• ΓΡΑΦΙΣΤΕΣΓΡΑΦΙΣΤΕΣ –– 22

•• ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ -- 33
•• ΛΟΓΙΣΤΕΣΛΟΓΙΣΤΕΣ -- 22
•• ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ -- 33
•• ΚΤΙΣΤΗΣΚΤΙΣΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣΠΕΤΡΑΣ -- 22
•• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΙΚΩΝΛΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΟΡΓΑΝΩΝ –– 22
•• ΔΑΣΚΑΛΟΣΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΤΕΧΝΗΣ -- 11

ΙΙ) ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ ((γιαγια ΣάμοΣάμο
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –– 14 14 άτομαάτομα
•• ΟΔΗΓΟΙΟΔΗΓΟΙ –– 3 3 άτομαάτομα
ΙΙΙΙ) ) ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥΣΑΜΟΥ..
•• ΔΑΣΟΠΟΝΟΙΔΑΣΟΠΟΝΟΙ ((ΤΕΤΕ) ) –– 3 3 άτομαάτομα
•• ΟΔΗΓΟΙΟΔΗΓΟΙ -- 12 12 άτομαάτομα
•• ΕΡΓΑΤΕΣΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ –– 229 229 άτομαάτομα
•• ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ –– 3 3 άτομαάτομα
•• ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ –– 19 19 άτομαάτομα
•• ΓΕΩΠΟΝΟΥΣΓΕΩΠΟΝΟΥΣ –– 66
• ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ –– 22
ΙΙΙΙΙΙ) ) ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣΙΚΑΡΙΑΣ..
•• ΕΡΓΑΤΕΣΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ –– 4343
•• ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ -- 1111
••ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟΥΣΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟΥΣ –– 66
••ΤΕΧΝΙΤΕΣΤΕΧΝΙΤΕΣ ––ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ -- 1616
••ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ -- 22
•• ΟΙΝΟΛΟΓΟΣΟΙΝΟΛΟΓΟΣ -- 11
•• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -- 33
ΙΙV) V) ΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝΚΟΡΣΕΩΝ..
•• ΕΡΓΑΤΕΣΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ -- 3030



Διαδικασία πρόσληψης από τον ΑΣΕΠ
ΙΙ) ) ΕΝΑΡΞΗΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: : ΑνακοίνωσηΑνακοίνωση ΠρόσληψηςΠρόσληψης στιςστις 07/03/2012 07/03/2012 
-- σταστα γραφείαγραφεία μαςμας στοστο ΜαραθόκαμποΜαραθόκαμπο
-- στοστο κτίριοκτίριο τηςτης ΠεριφερειακήςΠεριφερειακής ΕνότηταςΕνότητας ΣάμουΣάμου
-- σεσε όλαόλα τατα δημοτικάδημοτικά καταστήματακαταστήματα τωντων δήμωνδήμων
-- σεσε όλαόλα τατα ΚέντραΚέντρα ΠροώθησηςΠροώθησης τηςτης ΑπασχόλησηςΑπασχόλησης ((ΚΠΑΚΠΑ) ) τουτου ΟΑΕΔΟΑΕΔ
-- σεσε όλαόλα τατα ΚέντραΚέντρα ΕνημέρωσηςΕνημέρωσης ΠολιτώνΠολιτών ((ΚΕΠΚΕΠ) ) τουτου νομούνομού ΣάμουΣάμου
-- στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου ΕΕ..ΠΠ. . ««ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ΑνθρώπινουΑνθρώπινου ΔυναμικούΔυναμικού»»
((www.epanad.gov.grwww.epanad.gov.gr).).
-- στιςστις ιστοσελίδεςιστοσελίδες τωντων συνεργαζόμενωνσυνεργαζόμενων δήμωνδήμων ((όπουόπου υπάρχουνυπάρχουν))
-- στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα http://http://koinofelisapasxolisi.wordpress.comkoinofelisapasxolisi.wordpress.com/ / 
ΙΙΙΙ) ) ΥποβολήΥποβολή αιτήσεωναιτήσεων συμμετοχήςσυμμετοχής: : ΜέχριΜέχρι καικαι τιςτις 1199/03/2012/03/2012
-- είτεείτε αυτοπροσώπωςαυτοπροσώπως είτεείτε μεμε άλλοάλλο εξουσιοδοτημένοεξουσιοδοτημένο απόαπό αυτούςαυτούς
πρόσωποπρόσωπο, , εφόσονεφόσον ηη εξουσιοδότησηεξουσιοδότηση φέρειφέρει τηντην υπογραφήυπογραφή τουςτους θεωρημένηθεωρημένη
απόαπό δημόσιαδημόσια αρχήαρχή
-- είτεείτε ταχυδρομικάταχυδρομικά μεμε συστημένησυστημένη επιστολήεπιστολή, , σταστα γραφείαγραφεία μαςμας ((τοτο
εμπρόθεσμοεμπρόθεσμο τηςτης αίτησηςαίτησης κρίνεταικρίνεται μεμε βάσηβάση τηντην ημερομηνίαημερομηνία πουπου φέρειφέρει οο
φάκελοςφάκελος αποστολήςαποστολής, , τοτο εμπρόθεσμοεμπρόθεσμο τηςτης αίτησηςαίτησης κρίνεταικρίνεται μεμε βάσηβάση τηντην
ημερομηνίαημερομηνία πουπου φέρειφέρει οο φάκελοςφάκελος αποστολήςαποστολής ))



Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά
ΙΙ) ) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ::
•• νανα είναιείναι ΈλληνεςΈλληνες πολίτεςπολίτες ήή πολίτεςπολίτες άλλουάλλου κράτουςκράτους μέλουςμέλους τηςτης ΕΕ..ΕΕ. . ήή νανα

είναιείναι ομογενείςομογενείς ήή μετανάστεςμετανάστες μεμε δικαίωμαδικαίωμα διαμονήςδιαμονής καικαι απασχόλησηςαπασχόλησης
στηστη χώραχώρα μαςμας καικαι

•• νανα είναιείναι άνεργοιάνεργοι μεμε δελτίοδελτίο ανεργίαςανεργίας σεσε ισχύισχύ ήή ΑγρότεςΑγρότες ασφαλισμένοιασφαλισμένοι
στονστον ΟΓΑΟΓΑ πουπου δενδεν διαθέτουνδιαθέτουν ήή δενδεν δικαιούνταιδικαιούνται δελτίοδελτίο ανεργίαςανεργίας καικαι
έχουνέχουν ατομικόατομικό εισόδημαεισόδημα έωςέως καικαι 10.500,00 10.500,00 €€ τοτο οικονομικόοικονομικό έτοςέτος 2010 2010 
((εισοδήματαεισοδήματα πουπου αποκτήθηκαναποκτήθηκαν απόαπό 11--11--2009 2009 έωςέως 3131--1212--2009).2009).

ΙΙΙΙ) ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
•• ΑποδεικτικόΑποδεικτικό στοιχείοστοιχείο ταυτότηταςταυτότητας ((γιαγια τουςτους ΈλληνεςΈλληνες πολίτεςπολίτες καικαι τουςτους

πολίτεςπολίτες άλλουάλλου κράτουςκράτους μέλουςμέλους τηςτης ΕΕ..ΕΕ.)..).
•• ΤαυτότηταΤαυτότητα ομογενούςομογενούς ((γιαγια τουςτους ΈλληνεςΈλληνες ομογενείςομογενείς).).
•• ΆδειαΆδεια διαμονήςδιαμονής σεσε ισχύισχύ ((γιαγια τουςτους αλλοδαπούςαλλοδαπούς τρίτωντρίτων χωρώνχωρών).).
ΙΙΙΙΙΙ) ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΠΡΟΣΟΝΤΑ ((ΕφόσονΕφόσον ορίζονταιορίζονται γιαγια συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες ειδικότητεςειδικότητες))
•• ΤίτλοΤίτλο σπουδώνσπουδών απόαπό τοντον οποίοοποίο νανα προκύπτειπροκύπτει ηη ημερομηνίαημερομηνία κτήσηςκτήσης τουτου..
•• ΆδειαΆδεια άσκησηςάσκησης επαγγέλματοςεπαγγέλματος σεσε ισχύισχύ ήή λοιπέςλοιπές βεβαιώσειςβεβαιώσεις ήή

πιστοποιητικάπιστοποιητικά ήή επαγγελματικέςεπαγγελματικές ταυτότητεςταυτότητες



ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 20 
Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία 25 
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας  15 1. Κατάσταση ανέργου 
Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν 
δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 
10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010) 

10 

Μονογονεϊκή οικογένεια 15 
Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8 

2. Οικογενειακή κατάσταση 
Με προστατευόμενα μέλη 

5 
(για κάθε 

προστατευόμενο μέλος) 
από 0,00 € έως και 6.900,00 € 15 
από 6.900,01 € έως και 12.000,00 € 10 
από 12.000,01 € έως και 16.000,00 € 8 
από 16.000,01 € έως και 22.000,00 € 6 

3. Οικογενειακό εισόδημα 

από 22.000,01 € και άνω 0 
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6 4. Κατάσταση υγείας  
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8 

5. Εντοπιότητα Μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον 
οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα.  10 



ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. 1. ΚατάστασηΚατάσταση ανέργουανέργου
•• ΔελτίοΔελτίο ΑνεργίαςΑνεργίας σεσε ισχύισχύ κατάκατά τηντην ημερομηνίαημερομηνία υποβολήςυποβολής τηςτης αίτησηςαίτησης συμμετοχήςσυμμετοχής. . 
•• ΓιαΓια ασφαλισμένουςασφαλισμένους στονστον ΟΓΑΟΓΑ πουπου δενδεν διαθέτουνδιαθέτουν ήή δενδεν δικαιούνταιδικαιούνται δελτίοδελτίο ανεργίαςανεργίας καικαι

έχουνέχουν ατομικόατομικό εισόδημαεισόδημα έωςέως 10.500,00 10.500,00 €€ τοτο οικονομικόοικονομικό έτοςέτος 2010 (2010 (εισοδήματαεισοδήματα πουπου
αποκτήθηκαναποκτήθηκαν απόαπό 11--11--2009 2009 έωςέως 3131--1212--2009), 2009), οφείλουνοφείλουν νανα προσκομίσουνπροσκομίσουν βεβαίωσηβεβαίωση απόαπό τοντον
ΟΑΕΔΟΑΕΔ, , αφούαφού καταχωριστούνκαταχωριστούν σεσε ειδικήειδική κατάστασηκατάσταση συμμετοχήςσυμμετοχής στηνστην ΠράξηΠράξη..

2. 2. ΟικογενειακήΟικογενειακή κατάστασηκατάσταση
•• ΠιστοποιητικόΠιστοποιητικό οικογενειακήςοικογενειακής κατάστασηςκατάστασης τουτου οικείουοικείου δήμουδήμου..
•• ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση τηςτης μονογονεϊκήςμονογονεϊκής οικογένειαςοικογένειας, , οποιοδήποτεοποιοδήποτε πιστοποιητικόπιστοποιητικό δημόσιαςδημόσιας

αρχήςαρχής τηςτης ημεδαπήςημεδαπής ήή αλλοδαπήςαλλοδαπής απόαπό ττoo οποίοποίoo νανα προκύπτειπροκύπτει ηη ιδιότηταιδιότητα τουτου γονέαγονέα
μονογονεϊκήςμονογονεϊκής οικογένειαςοικογένειας ((ππ..χχ., ., πιστοποιητικόπιστοποιητικό απόαπό τοτο οποίοοποίο νανα προκύπτειπροκύπτει ηη κατάστασηκατάσταση
χηρείαςχηρείας τουτου μονογονέαμονογονέα ήή δικαστικήδικαστική απόφασηαπόφαση μεμε τηντην οποίαοποία ανατέθηκεανατέθηκε ηη άσκησηάσκηση τηςτης γονικήςγονικής
μέριμναςμέριμνας σεσε έναένα μόνομόνο γονέαγονέα κκ..λπλπ..).).

•• ΔελτίοΔελτίο ΑνεργίαςΑνεργίας σεσε ισχύισχύ τουτου//τηςτης συζύγουσυζύγου στηνστην περίπτωσηπερίπτωση πουπου καικαι οιοι δύοδύο σύζυγοισύζυγοι είναιείναι
άνεργοιάνεργοι.  .  

•• ΕκτύπωσηΕκτύπωση εκκαθαριστικούεκκαθαριστικού σημειώματοςσημειώματος ήή αντίγραφοαντίγραφο αυτούαυτού γιαγια τοτο οικονομικόοικονομικό έτοςέτος 2010, 2010, 
γιαγια εισοδήματαεισοδήματα δηλαδήδηλαδή πουπου αποκτήθηκαναποκτήθηκαν απόαπό 1/1/2009 1/1/2009 έωςέως 31/12/2009, 31/12/2009, προκειμένουπροκειμένου γιαγια
τηντην απόδειξηαπόδειξη τουτου αριθμούαριθμού τωντων προστατευόμενωνπροστατευόμενων μελώνμελών..



ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
3. 3. ΟικογενειακόΟικογενειακό εισόδημαεισόδημα
•• ΕκτύπωσηΕκτύπωση εκκαθαριστικούεκκαθαριστικού σημειώματοςσημειώματος ήή αντίγραφοαντίγραφο αυτούαυτού γιαγια τοτο οικονομικόοικονομικό έτοςέτος 2010, 2010, 

γιαγια εισοδήματαεισοδήματα δηλαδήδηλαδή πουπου αποκτήθηκαναποκτήθηκαν απόαπό 1/1/2009 1/1/2009 έωςέως 31/12/2009  31/12/2009  ήή
•• ΥπεύθυνηΥπεύθυνη δήλωσηδήλωση τουτου ΝΝ.1599/86 .1599/86 ότιότι δενδεν υποχρεούταιυποχρεούται οο ωφελούμενοςωφελούμενος νανα υποβάλλειυποβάλλει

φορολογικήφορολογική δήλωσηδήλωση λόγωλόγω εισοδήματοςεισοδήματος θεωρημένηθεωρημένη απόαπό τηντην αρμόδιααρμόδια ΔΟΥΔΟΥ..
4. 4. ΚατάστασηΚατάσταση υγείαςυγείας
•• ΒεβαίωσηΒεβαίωση υγειονομικήςυγειονομικής επιτροπήςεπιτροπής σεσε ισχύισχύ απόαπό τηντην οποίαοποία νανα προκύπτειπροκύπτει τοτο ποσοστόποσοστό

αναπηρίαςαναπηρίας ((γιαγια ανέργουςανέργους πουπου ανήκουνανήκουν στηνστην ομάδαομάδα ΑμεΑΑμεΑ).).
5. 5. ΕντοπιότηταΕντοπιότητα
•• ΒεβαίωσηΒεβαίωση μόνιμηςμόνιμης κατοικίαςκατοικίας απόαπό τοντον οικείοοικείο δήμοδήμο..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΑΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ::
1. 1. ΔιόρθωσηΔιόρθωση ήή συμπλήρωσησυμπλήρωση τωντων αιτήσεωναιτήσεων, , συμπλήρωσησυμπλήρωση τυχόντυχόν ελλειπόντωνελλειπόντων στοιχείωνστοιχείων, , έστωέστω

καικαι συμπληρωματικώνσυμπληρωματικών ήή διευκρινιστικώνδιευκρινιστικών, , επιτρέπεταιεπιτρέπεται μόνομόνο μέχριμέχρι τητη λήξηλήξη τηςτης προθεσμίαςπροθεσμίας
υποβολήςυποβολής τωντων αιτήσεωναιτήσεων συμμετοχήςσυμμετοχής στηστη διαδικασίαδιαδικασία επιλογήςεπιλογής..

2. 2. ΤαΤα απαραίτητααπαραίτητα δικαιολογητικάδικαιολογητικά προσκομίζονταιπροσκομίζονται σεσε πρωτότυπαπρωτότυπα ήή επικυρωμέναεπικυρωμένα αντίγραφααντίγραφα
σύμφωνασύμφωνα μεμε τατα οριζόμεναοριζόμενα στιςστις ««ΟδηγίεςΟδηγίες συμπλήρωσηςσυμπλήρωσης αίτησηςαίτησης συμμετοχήςσυμμετοχής σεσε πρόγραμμαπρόγραμμα
ΚΟινωφελούςΚΟινωφελούς ΧαρακτήραΧαρακτήρα ((ΚΟΧΚΟΧ))»»..

3. 3. ΣτιςΣτις ειδικότητεςειδικότητες πουπου ορίζονταιορίζονται απαιτούμενααπαιτούμενα ((τυπικάτυπικά ήή πρόσθεταπρόσθετα) ) προσόνταπροσόντα, , τατα οποίαοποία δενδεν
βαθμολογούνταιβαθμολογούνται, , όπωςόπως τίτλοιτίτλοι σπουδώνσπουδών, , γλωσσομάθειαγλωσσομάθεια καικαι εργασιακήεργασιακή εμπειρίαεμπειρία τότετότε
οφείλουνοφείλουν νανα ανατρέξουνανατρέξουν στιςστις παραπάνωπαραπάνω οδηγίεςοδηγίες γιαγια λεπτομέρειεςλεπτομέρειες.  .  



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ

1.1. ΗΗ κατάταξηκατάταξη τωντων υποψηφίωνυποψηφίων γίνεταιγίνεται κατάκατά φθίνουσαφθίνουσα σειράσειρά σεσε ενιαίοενιαίο πίνακαπίνακα, , μεμε βάσηβάση τητη
συνολικήσυνολική βαθμολογίαβαθμολογία πουπου συγκεντρώνουνσυγκεντρώνουν απόαπό τατα βαθμολογούμεναβαθμολογούμενα κριτήριακριτήρια

2.2. ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση ισοβαθμίαςισοβαθμίας υποψηφίωνυποψηφίων στηστη συνολικήσυνολική βαθμολογίαβαθμολογία προηγείταιπροηγείται αυτόςαυτός πουπου
έχειέχει τιςτις περισσότερεςπερισσότερες μονάδεςμονάδες στοστο πρώτοπρώτο βαθμολογούμενοβαθμολογούμενο κριτήριοκριτήριο ((ΚατάστασηΚατάσταση ανέργουανέργου) ) 
καικαι, , αναν αυτέςαυτές συμπίπτουνσυμπίπτουν, , αυτόςαυτός πουπου έχειέχει τιςτις περισσότερεςπερισσότερες μονάδεςμονάδες στοστο δεύτεροδεύτερο κριτήριοκριτήριο
((ΟικογενειακήΟικογενειακή κατάστασηκατάσταση) ) καικαι ούτωούτω καθεξήςκαθεξής. . 

3.3. ΜέσαΜέσα σεσε διάστημαδιάστημα 1 1 μήναμήνα, , σταστα γραφείαγραφεία μαςμας,  ,  στηνστην ιστοσελίδαιστοσελίδα τουτου προγράμματοςπρογράμματος καικαι στοστο
((www.epanad.gov.grwww.epanad.gov.gr) ) αναρτώνταιαναρτώνται οιοι κατωτέρωκατωτέρω πίνακεςπίνακες: : 

•• ΑλφαβητικόςΑλφαβητικός πίνακαςπίνακας αποκλειομένωναποκλειομένων μεμε αναγραφήαναγραφή τουτου λόγουλόγου αποκλεισμούαποκλεισμού
•• ΠίνακαςΠίνακας κατάταξηςκατάταξης κατάκατά αύξουσααύξουσα σειράσειρά ΑΜΚΑΑΜΚΑ καικαι ΠίνακαςΠίνακας κατάταξηςκατάταξης κατάκατά φθίνουσαφθίνουσα σειράσειρά

βαθμολογίαςβαθμολογίας, , μεμε αναγραφήαναγραφή τηςτης μοριοδότησηςμοριοδότησης πουπου αντιστοιχείαντιστοιχεί σεσε καθένακαθένα βαθμολογούμενοβαθμολογούμενο
κριτήριοκριτήριο..

•• ΠίνακαςΠίνακας προσληπτέωνπροσληπτέων κατ΄κατ΄ αλφαβητικήαλφαβητική σειράσειρά μεμε αναγραφήαναγραφή τουτου κωδικούκωδικού θέσηςθέσης
πρόσληψηςπρόσληψης..

4. 4. ΚατάΚατά τωντων πινάκωνπινάκων αυτώναυτών επιτρέπεταιεπιτρέπεται στουςστους ενδιαφερόμενουςενδιαφερόμενους ηη άσκησηάσκηση ένστασηςένστασης μέσαμέσα σεσε
αποκλειστικήαποκλειστική προθεσμίαπροθεσμία τριώντριών (3) (3) εργάσιμωνεργάσιμων ημερώνημερών, , ηη οποίαοποία κατατίθεταικατατίθεται ήή αποστέλλεταιαποστέλλεται
μεμε συστημένησυστημένη επιστολήεπιστολή απευθείαςαπευθείας στοστο ΑΑ..ΣΣ..ΕΕ..ΠΠ..

5. 5. ΤοΤο προσωπικόπροσωπικό προσλαμβάνεταιπροσλαμβάνεται μεμε σύμβασησύμβαση εργασίαςεργασίας ιδιωτικούιδιωτικού δικαίουδικαίου ορισμένουορισμένου χρόνουχρόνου
εντόςεντός 10 10 ημερώνημερών απόαπό τηντην κατάρτισηκατάρτιση τωντων πινάκωνπινάκων κατάταξηςκατάταξης..

6. 6. ΚάθεΚάθε ωφελούμενοςωφελούμενος μπορείμπορεί νανα απασχοληθείαπασχοληθεί σεσε μίαμία θέσηθέση εργασίαςεργασίας έωςέως πέντεπέντε (5) (5) μήνεςμήνες μέσαμέσα
σεσε διάστημαδιάστημα δώδεκαδώδεκα (12) (12) μηνώνμηνών..



 ΕΝΤΥΠΟ  ΚΟΧ.1

    

Αριθ. ανακοίνωσης 

ΚΟΧ  ....... / ... /....... 

 
 
 
 

 
 

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 

 ..................................  
 [συμπληρώνεται 

από τον υποψήφιο] 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) 
για απασχόληση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

στο πλαίσιο προγράμματος 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

[ΚΥΑ 1.5131/ο ικ .3949 (ΦΕΚ 613/Β /15.4.2011)]  

 

 [συμπληρώνεται 
από το δικαιούχο φορέα] 

 

 [για βοήθεια, ανατρέξτε στις Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στους ιστοχώρους: 
www.epanad.gov.gr και www.asep.gr] 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ [αναγράψτε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα έκδοσης της ανακοίνωσης, στον οποίο 
απευθύνετε την αίτησή σας] 

 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  2. Όνομα:  3. Όν. πατέρα:  
    

4. Όν. μητέρας:  5. Ημ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α  
 

Γ  
 

7. Α.Δ.Τ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπος κατοικίας:   

10. Οδός:  11. Αριθ.:  12. Τ.Κ.:   

13. Τηλέφωνο (με κωδικό):  14. Κινητό:  15. e-mail:   
 

Γ.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ [συμπληρώστε κατάλληλα (με αριθμό ή με το σημείο Χ) τα παρακάτω 
πεδία με την ελληνική αρίθμηση (α., β. κτλ.) σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που σας παρέχονται σε καθεμία από τις πέντε 
κατηγορίες κριτηρίων (Γ.1., Γ.2. κτλ.) και εφόσον αποδεικνύετε την αντίστοιχη ιδιότητα με τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση 
δικαιολογητικά] 

 

Γ.1. Κατάσταση ανεργίας [σημειώστε Χ σε ένα μόνο από τα παρακάτω τέσσερα πεδία (α. ή β. ή γ. ή δ.) ανάλογα με την κατάσταση 
ανεργίας σας] 

                                                            

             α. Μακροχρόνια άνεργος  
  [για διάστημα > 12 μηνών]        

β. Νέος άνεργος 
  [ηλικίας έως και 30 ετών]       

                                                            
             γ. Βραχυχρόνια άνεργος  

 που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας        

δ. Αγρότης [ασφαλισμένος ΟΓΑ χωρίς δελτίο ανεργίας 
με ατομικό εισόδημα έως και 10.500€ το οικ. έτος 2010]       

                                                            

 

Γ.2. Οικογενειακή κατάσταση [σημειώστε Χ σε ένα μόνο από τα πεδία (α. ή β.) και, εφόσον έχετε προστατευόμενα μέλη, 
συμπληρώστε τον αριθμό των προστατευόμενων μελών στο πεδίο γ.] 

                                                            

                α. Μονογονεϊκή οικογένεια 
     

β. Έγγαμος άνεργος 
  με σύζυγο άνεργο       

γ. Με προστατευόμενα μέλη 
  [αριθμός προστατευόμενων μελών] 

     

                                                            

 

Γ.3. Οικογενειακό εισόδημα [σημειώστε Χ σε ένα μόνο από τα παρακάτω πέντε πεδία (α. ή β. ή γ. ή δ. ή ε.) ανάλογα με το εισόδημα 
που αποκτήσατε από 01.01.2009 έως και 31.12.2009 (βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος που λάβατε για το οικονομικό έτος 2010] 

                                                            

α.  Έως και 6.900,00€        β.  6.900,01€ – 12.000,00€        γ.  12.000,01€ – 16.000,00€     
                                                            

        δ.  16.000,01€ – 22.000,00€             ε.  22.000,01€ και άνω            
                                                            

 

Γ.4. Κατάσταση υγείας [εφόσον είστε Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ), σημειώστε Χ σε ένα μόνο από τα πεδία (α. ή β.) ανάλογα με το 
ποσοστό αναπηρίας σας] 

                                                            

   α.  Ποσοστό αναπηρίας 35%-50%             β.  Ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%        
                                                            

 

Γ.5. Εντοπιότητα [σημειώστε Χ εφόσον πληροίτε το κριτήριο της εντοπιότητας όπως περιγράφεται αμέσως παρακάτω] 
                                                            

 Είμαι μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα ή (προκειμένου  
για πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής) μόνιμος κάτοικος του περιφερειακού τομέα όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. 

    
                                                            

 

13.1104/1/ 201213.1104/1/ 2012
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ»

Η αναγραφή του ΑΜΚΑ στο έντυπο
της αίτησης είναι υποχρεωτική

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ

- Αποδεικτικό στοιχείο
ταυτότητας (για τους
Έλληνες πολίτες και τους
πολίτες άλλου κράτους
μέλους της Ε.Ε.).
- Ταυτότητα ομογενούς
(για τους Έλληνες
ομογενείς).
- Άδεια διαμονής σε ισχύ
(για τους αλλοδαπούς
τρίτων χωρών).



 ΕΝΤΥΠΟ  ΚΟΧ.1 

 
 

Δ. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε κατά σειρά προτίμησης 
ποιες από τις θέσεις απασχόλησης της ανακοίνωσης επιδιώκετε αναγράφοντας για κάθε προτίμησή σας (1η επιλογή, 2η επιλογή κ.ο.κ.) τον 
αντίστοιχο κωδικό θέσης· εφόσον επιθυμείτε να δηλώσετε παραπάνω από είκοσι (20) κωδικούς θέσεων, χρησιμοποιήστε νέο 
έντυπο ΚΟΧ.1] 

1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 4η επιλογή 5η επιλογή 6η επιλογή 7η επιλογή 8η επιλογή 9η επιλογή 10η επιλογή 

                                                            

11η 12η 13η 14η 15η 16η 17η 18η 19η 20ή 

                                                            
 

Ε. ΤΥΠΙΚΑ (και τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συμπληρώστε μόνο εφόσον για τις επιδιωκόμενες θέσεις απασχόλησης 
απαιτούνται τυχόν προσόντα από την ανακοίνωση (π.χ., τίτλος σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία, χειρισμός Η/Υ κ.ά.)] 

1. . . .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  4. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .  

2. . . .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  5. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . 

3. . . .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  6. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .  
  

 

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    

 
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε  

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]  

1. ...........................................................................  10. ...........................................................................  

2. ...........................................................................  11. ...........................................................................  

3. ...........................................................................  12. ...........................................................................  

4. ...........................................................................  13. ...........................................................................  

5. ...........................................................................  14. ...........................................................................  

6. ...........................................................................  [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα]  

7. ...........................................................................    

8. ...........................................................................      

9. ...........................................................................      

                                         
  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. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλαδή: «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. Επίσης 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», δηλώνω ότι: 
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε 

επιδιωκόμενη θέση απασχόλησης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε 
περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2.  Τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων ή νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων που 
εκδόθηκαν από αρμόδια διοικητική αρχή.  

                                        

 Ημερομην ία:  . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . . .. . .  Ο/Η υποψήφι . .. .   

                                        

 Ονοματεπώ νυμο: . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . .. . . . . . [υπογραφή]  
                                        

 

 
(*)  Σημείωση: Τα υποβαλλόμενα με την παρούσα αίτηση στοιχεία, προς εξακρίβωση της εγκυρότητάς τους, θα διασταυρωθούν από την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με 
τα αρχεία του ΟΑΕΔ και της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων και δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπό άλλο από αυτόν για τον οποίο 
υποβλήθηκαν. Για την εξασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής, η μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων ή/και ιδιοτήτων 
των δυνητικά ωφελουμένων θα δημοσιοποιηθεί στους σχετικούς πίνακες κατάταξης που θα καταρτιστούν από το δικαιούχο φορέα, 
τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Δηλώνετε τους κωδικούς
θέσεων που επιδιώκετε
κατά σειρά προτίμησης

Τα τυπικά και τυχόν
πρόσθετα προσόντα δεν

αξιολογούνται βαθμολογικά, η
μη κατοχή τους ωστόσο, για
τις περιπτώσεις ειδικοτήτων

που ορίζονται στην
Ανακοίνωση, μπορεί να

συνεπάγεται τον αποκλεισμό
σας από τη διαδικασία

επιλογής

Τίτλος σπουδών, άδεια
άσκησης επαγγέλματος, 

γνώση χειρισμού Η/Υ κ.ά.), τα
οποία και διαθέτετε, τότε τα
καταγράφετε αναλυτικά στα

πεδία, ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αριθμείτε τα δικαιολογητικά
πιστοποιητικά σε εμφανές

τους σημείο και ακολούθως
τα καταγράφετε με την ίδια

σειρά αρίθμησης στον
κατάλογο συνημμένων

δικαιολογητικών της αίτησης. 
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣΜε την υπογραφή της

Υπεύθυνης Δήλωσης ο
υποψήφιος βεβαιώνει ότι τα
αντίγραφα που επισυνάπτει

αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ
των πρωτοτύπων που έχει στα

χέρια του. Επομένως, δεν
χρειάζονται περαιτέρω

επικύρωση από άλλη αρχή



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"     
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"    
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ" 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΝΕ ΓΣΕΕ         
         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ……….. / …. / ……….. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΕΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. AMKA 
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μον. 
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1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ520178 00000000000 20     8 15 15       10 31.12.88 68 101, 132, 124 

2 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΒ325479 00000000000  25   15  5  10      10  65  

3 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΖ221499 00000000000   15   8 10   8   6  10  57  

4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑ785214 00000000000   15   8 5 15       10  53  

5 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ390521 00000000000   15    20  10      10  55  

6 ΞΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ247854 00000000000 20    15  5   8     10  48  

(*) Για να δείτε σε ποιες θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση μέσω των ιστοχώρων: www. epanad.gov.gr και www.asep.gr. 



Σας Ευχαριστώ

http://koinofelisapasxolisi.wordpress.com/

22730 37533


