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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε "ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ" είλαη δηθαηνχρνο θαη ζα πινπνηήζεη
ην Σνπηθφ ρέδην γηα ηελ Απαζρφιεζε (Πξάμε) κε ηίηιν "ΤΓΚΡΑΣΗΗ ΝΔΩΝ
ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ" ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7: "Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ
απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο" ηεο Καηεγνξίαο
Παξέκβαζεο 1: "Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο", ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 3: "Γηεπθφιπλζε ηεο Πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε" ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο "Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013".
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο, ε Αλαπηπμηαθή χκπξαμε (Α) "ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ"
θαιεί λένπο επηζηήκνλεο πνπ ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο
ζηελ ελ ιφγσ Πξάμε

1.

ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΠΡΑΞΗ

Η κεηαλάζηεπζε λέσλ πηπρηνχρσλ, γηα εξγαζία ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα αιιά, θπξίσο, ζην
εμσηεξηθφ, ρσξίο λα είλαη θαηλνχξγην θαηλφκελν γηα ηε ρψξα καο, αξρίδεη λα παίξλεη ηνλ
ηειεπηαίν θαηξφ δηαζηάζεηο επηδεκίαο. Παξφηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ηδέα ηεο
εγθαηάζηαζεο ζην εμσηεξηθφ γηα εξγαζία έζησ θαη γηα πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα, ήηαλ
ηδηαίηεξα ζειθηηθή αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο κε αλψηαηε εθπαίδεπζε, θπξίσο γηα ιφγνπο
απφθηεζεο εκπεηξηψλ αιιά θαη δηεχξπλζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, ηα ηειεπηαία
ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαίλεηαη λα κεηαηξέπεηαη ζε κία απφ ηηο ιίγεο ξεαιηζηηθέο
επηινγέο γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.
Έηζη, εκθαλίδεηαη θαη ζπλερψο δηνγθψλεηαη ην πξφβιεκα ηεο "δηαξξνήο εγθεθάιωλ"
(brain drain) πνπ ζηεξεί απφ ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία έλα πνιχηηκν θεθάιαην ζε
αλζξψπηλν δπλακηθφ
Αλαγλσξίδνληαο ηελ κεγάιε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, ε Αλαπηπμηαθή χκπξαμε
ζρεδίαζε ην έξγν "πγθξάηεζε λέσλ επηζηεκφλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα" κε ζθνπό λα
παξαζρεζνύλ ζηνπο λένπο επηζηήκνλεο εθόδηα γλώζεωλ θαη εκπεηξίαο ώζηε:

Η Ππάξη ζυγχπημαηοδοηείηαι από ηο Ευπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο






Να απμεζνύλ νη πηζαλόηεηέο ηνπο γηα εμεύξεζε εξγαζίαο ζηελ Πεξηθέξεηα είηε ωο
απηναπαζρνινύκελνη, είηε ωο ζηειέρε πθηζηάκελωλ επηρεηξήζεωλ
Να αλαζρεζεί ην ξεύκα ηεο κεηαλάζηεπζήο ηνπο
Να ζπκβάινπλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη ηε δνπιεηά
ηνπο ζηνλ ηόπν ηνπο

Η Πξάμε "ΤΝΔΠΩ Πεξηθέξεηα" ζρεδηάζηεθε κε πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα ηε
γεθύξωζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμύ ηνπ ωθεινπκέλνπ – πηπρηνύρνπ θαη ηνπ ωθεινπκέλνπ επηρεηξεκαηία ή ζηειέρνπο επηρείξεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία ηωλ λέωλ
επηζηεκόλωλ γηα ηελ άκεζε είζνδό ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο

2.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ - ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Η πινπνίεζε ηεο Πξάμεο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε
σθεινπκέλνπο:

Δλέξγεηεο δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ θαη σθεινπκέλσλ

Καηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 113 σξψλ (73 ψξεο θαηάξηηζεο θαη
40 ψξεο επηκφξθσζεο) ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο λέσλ επηζηεκφλσλ

Δθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη εμεηδίθεπζε γηα θάζε σθεινχκελν

πκβνπιεπηηθέο ζπλεδξίεο mentoring γηα φινπο ηνπο σθεινπκέλνπο

Τπνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ησλ σθεινπκέλσλ επί 3 κήλεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή
ηνπο ζε ζέζε απαζρφιεζεο

Παξνρή ππνζηήξημεο θαη δηεπθφιπλζεο (λνκηθά, εξγαζηαθά, θνξνινγηθά, δηνηθεηηθά,
ρξεκαηννηθνλνκηθά)
Σα πνζνηηθά εθηηκψκελα απνηειέζκαηα είλαη:
πλνιηθφο αξηζκφο σθεινπκέλσλ (1)
Αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα ηδξχνπλ λέα επηρείξεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
λέσλ επηζηεκφλσλ πνπ ζα θάλνπλ επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ) (2)
Αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζε επηρεηξήζεηο
Αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα ππνγξάςνπλ ζπκβάζεηο απφθηεζεο εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
Αξηζκφο σθεινπκέλσλ πνπ ζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα έληαμε ζε άιια πξνγξάκκαηα (3)
Αξηζκφο λέσλ επηζηεκφλσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ έξγν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο
πξάμεο, εληφο ηξηκήλνπ
Αξηζκφο ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε δπλακηθνχο θιάδνπο
Αξηζκφο σθεινπκέλσλ γπλαηθψλ
Αξηζκφο σθεινπκέλσλ λέσλ (θάησ ησλ 25 εηψλ):

124
93
11
20
50
80
30
62
24

(1)

Πξνθαλψο θάπνηνη σθεινχκελνη κπνξεί λα θαηαγξάθνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία γξακκέο ηνπ πίλαθα

(2)

Δθφζνλ ππάξμνπλ πξνγξάκκαηα ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζπγθπξία

3.

ΔΣΑΙΡΟΙ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ



Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία "Μεραληθνί γηα ηελ Κνηλσλία" (ζπληνληζηήο)
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο – Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο




Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην
Μαθεδνλίαο

Διιάδαο

–

Παξάξηεκα



Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο – Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
Γηθεγνξηθφο χιινγνο Γξάκαο
Γηθεγνξηθφο χιινγνο Καβάιαο
Ιαηξηθφο χιινγνο Γξάκαο
Ιαηξηθή Δηαηξία Καβάιαο
Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο Γξάκαο
Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο Καβάιαο
Οδνληηαηξηθφο χιινγνο Γξάκαο
Οδνληηαηξηθφο χιινγνο Καβάιαο
Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ
ΚΔΚ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο

4.

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ













Αλαηνιηθήο

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ:


Νένη άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, απφθνηηνη ΑΔΙ
(νηθνλνκνιφγνη κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο ή γεωηερληθνί κέιε
ηνπ Γεωηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο), ειηθίαο 20-34 εηψλ πνπ δηακέλνπλ
κφληκα ζηνπο λνκνχο Γξάκαο θαη Καβάιαο θαη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο
ηνπο ππνρξεψζεηο (γηα άλδξεο ππνςεθίνπο)



Νένη επηζηήκνλεο (γηαηξνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, δηθεγφξνη,
κεραληθνί πνπ είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθψλ, Πνιπηερληθψλ ρνιψλ), εθφζνλ
πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:

Να έρνπλ θάλεη έλαξμε επηηεδεχκαηνο (ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.) ππνρξεσηηθά απφ
ηελ 02.01. 2011 θαη κεηά. Μπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα θαη φζνη έρνπλ
πξνβεί ζε έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ 01/01/2010 θαη κεηά, δειψλνληαο σο
έδξα ηελ νηθία ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηελ 02/01/2011 θαη κεηά, έρνπλ
πξνβεί ζε πξψηε κεηαβνιή έδξαο ζε αλεμάξηεην επαγγεικαηηθφ ρψξν. Ωο
εκεξνκελία έλαξμεο ζα ζεσξείηαη ε πξψηε κεηαβνιή.














Να κελ έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, κεγαιχηεξν ησλ έμη (6) εηψλ απφ ην ρξφλν θηήζεο ηνπ
πηπρίνπ ηνπο (γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο) ή ηεο απφθηεζεο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο
(γηα ηνπο ηαηξνχο). Όηαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) εηψλ πεξηιακβάλεηαη
ρξφλνο παξαθνινχζεζεο θχθινπ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ν ρξφλνο απηφο
παξαηείλεη αληίζηνηρα ην φξην ησλ έμη (6) εηψλ. Η αλσηέξσ ξχζκηζε δελ αθνξά
ζηνπο ηαηξνχο.
Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο αιινδαπήο ην δηάζηεκα ησλ έμη (6) εηψλ ππνινγίδεηαη απφ
ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.
Γηα ηα πηπρία πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δελ
απαηηείηαη αλαγλψξηζε απφ ην ΓΟΑΣΑΠ ην δηάζηεκα ησλ έμη (6) εηψλ,
ππνινγίδεηαη απφ ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ.
Να έρνπλ ειηθία κέρξη 34 εηψλ, (έσο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο) πιελ ησλ ηαηξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ λέσλ επηζηεκφλσλ,
κεηέξσλ ελφο ηνπιάρηζηνλ αλήιηθνπ ηέθλνπ θαη αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο πνπ
κπνξνχλ λα έρνπλ ειηθία κέρξη 42 εηψλ. Γηα φζνπο έρνπλ απνθηήζεη
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ 34
εηψλ, ην φξην απηφ παξαηείλεηαη αληίζηνηρα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά
ζηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπ σθεινχκελνπ
ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηξηαθνζηή πξψηε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο γελλήζεσο ηνπ.
Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εμσηεξηθνχ ιακβάλνληαη ππφςε εθφζνλ ππάξρεη
αλαγλψξηζε ηνπο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.
ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπο ζεκείσκα απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ην αηνκηθφ εηζφδεκά ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη
ην πνζφ ησλ 12.000,00€. Δηδηθά γηα ηηο θαηεγνξίεο λέσλ επηζηεκφλσλ γηα ηηο
νπνίεο απαηηείηαη πξαθηηθή άζθεζε γηα ηελ απφθηεζε εηδηθφηεηαο ή άδεηαο
άζθεζεο επαγγέικαηνο (φπσο ηαηξνί, δηθεγφξνη θ.α.), ε ακνηβή ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δελ ππνινγίδεηαη σο εηζφδεκα πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα.
Να έρνπλ ηελ Διιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ ππεθνφηεηα άιινπ Κξάηνπο - Μέινπο
ηεο Δ.Δ. ή είλαη νκνγελείο ή ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο
θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο θαη είλαη λφκηκνη θάηνηθνί ηεο
Να δηαζέηνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) θαη
Να έρνπλ εθπιεξψζεη ή λφκηκα απαιιαρζεί απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (νη άλδξεο ππνςήθηνη).

ηνπο σθεινχκελνπο δελ εληάζζνληαη φζνη έρνπλ ηδξχζεη ηηο αθφινπζεο κνξθέο
εηαηξεηψλ:

Αλψλπκεο Δηαηξείεο,

Αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο,

Όζνη είραλ άιιε επηρείξεζε πξηλ απφ ηε λέα έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηε Γ.Ο.Τ.,
εθηφο ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηαηξνχ άλεπ εηδηθφηεηαο, ε νπνία δελ
ππεξβαίλεη, ζε θακία πεξίπησζε, ηνπο δψδεθα (12) κήλεο.

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ ζα ηζρχζνπλ πνζνζηψζεηο κε ηελ
αθφινπζε πξνηεξαηφηεηα:

Πνζφζησζε εηδηθφηεηαο:

Μεραληθνί:
20 σθεινχκελνη

Γεωηερληθνί: 20 ωθεινύκελνη

Οηθνλνκνιφγνη: 20 σθεινχκελνη

Ννκηθνί:
16 σθεινχκελνη

Γηαηξνί:
16 σθεινχκελνη

Φαξκαθνπνηνί: 16 σθεινχκελνη

Οδνληίαηξνη:
16 σθεινχκελνη

Γεωγξαθηθή πνζόζηωζε

Ννκόο Γξάκαο: 50% από θάζε εηδηθόηεηα

Ννκόο Καβάιαο:
50% από θάζε εηδηθόηεηα
Δθφζνλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαιχπηνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα δελ ζπκπιεξψζεη ηηο
απαηηήζεηο ησλ πνζνζηψζεσλ, νη θελέο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ επηιαρφληεο κε βάζε ηε
ζεηξά θαηάηαμεο θαηά ηε βαζκνιφγεζή ηνπο
Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο

5.

ΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ



Αίηεζε (ζχκθσλα κε ππφδεηγκα)
Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ
Αληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο ΟΑΔΓ (αλ απαηηείηαη)
Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο θαη κεηαβνιή έδξαο (αλ απαηηνχληαη)
Τπεχζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ππφδεηγκα)
Σίηινη ζπνπδψλ (πηπρία, κεηαπηπρηαθά, αλαγλσξίζεηο αλ απαηηνχληαη)
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
Φσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ έηνπο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ή
ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο (γηα ηνπο αλέξγνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη
γεσηερληθνχο)
Κάζε άιιν έγγξαθν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ ηεθκεξηψλεη ηελ έληαμή ηνπ ζε
κία απφ ηηο νκάδεο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο θαζψο θαη ηα πξνζφληα ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα ηνπ
Παξαξηήκαηνο Α











εκεηψλεηαη φηη νη άλεξγνη πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεζε, ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηε
δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο θάξηαο αλεξγίαο ηνπο, κέρξηο φηνπ εληαρζνχλ ζηελ Πξάμε

Τπνδείγκαηα αίηεζεο θαη ππεχζπλεο δήισζεο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Β

6.

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ηδηνρείξσο κέρξη ηελ
Παξαζθεπή 12 Απξηιίνπ 2013 ζηνπο αθφινπζνπο θνξείο - εηαίξνπο ηεο Αλαπηπμηαθήο
χκπξαμεο:




























Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο - Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Βφηζε 2 - 65403
Καβάια - Σει. 251.0227430 - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 09:00 - 13:00
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο - Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Δπηθνχξνπ 2 66100 Γξάκα - Σει. 2521.021022 - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 09:00 - 13:00
Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο - Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Δι.Βεληδέινπ 55 - 65403 Καβάια - Σει: 251.0222942 - Ώξεο επηθνηλωλίαο: 08:00 14:00
Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο - Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Βεληδέινπ 34 65403 Καβάια - Σει: 251.0232966 - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 10:00 - 14:00 (Σξίηε θαη
Παξαζθεπή)
Γηθεγνξηθφο χιινγνο Γξάκαο - Γηθαζηηθφ Μέγαξν Γξάκαο - 66100 Γξάκα - Σει.
2521.023540, 2521.022694 - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 09:00 - 15:00
Γηθεγνξηθφο χιινγνο Καβάιαο - Παχινπ Μειά 5 - 65302 Καβάια - Σει:
251.0224436 - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 09:00 - 14:00
Ιαηξηθφο χιινγνο Γξάκαο - Μ.Αιεμάλδξνπ 42 - 66100 Γξάκα - Σει: 2521.022830 Ώξεο επηθνηλσλίαο: 10:00 - 13:00
Ιαηξηθή Δηαηξία Καβάιαο - Βεληδέινπ 39 - 65403 Καβάια - Σει. 251.0227400 - Ώξεο
επηθνηλσλίαο: 10:00 - 13:00
Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο Γξάκαο - Γαιελνχ 76 - 66100 Γξάκα - Σει. 2521.025020 Ώξεο επηθνηλσλίαο: 10:00 - 13:00
Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο Καβάιαο - Αλαγελλήζεσο 2 & Γαγθιή - 65403 Καβάια Σει: 251.0834200 - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 11:30 - 15:00
Οδνληηαηξηθφο χιινγνο Γξάκαο - Μ.Αιεμάλδξνπ 42 - 66100 Γξάκα - Σει:
2521.022830 - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 10:00 - 13:00
Οδνληηαηξηθφο χιινγνο Καβάιαο: Φηιηθήο Δηαηξίαο 9 - 65403 Καβάια - Σει.
2510.223172 - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 11:00 - 13:00
Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ ΑΜΘ - Φηιίππνπ 17 - 65403 Καβάια - Σει: 251.0834836
- Ώξεο επηθνηλσλίαο: 09:00 - 13:00
Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο - Κ. Πνηεηνχ
18 - 65201 Καβάια - Σει. 251.0831126 - Ώξεο επηθνηλσλίαο: 08:00 - 13:00

Αηηήζεηο επίζεο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή courier ζηε
δηεχζπλζε "Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο - Σκήκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Βφηζε 2 65403 Καβάια" θαζψο θαη ζηηο έδξεο φισλ ησλ εηαίξσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, φζνη ππνςήθηνη θαιχπηνπλ ηηο ηππηθέο απαηηήζεηο ηεο
πξφζθιεζεο, ζα θιεζνχλ γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζε ηξηκειή επηηξνπή ηεο Αλαπηπμηαθήο
χκπξαμεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε επηηξνπή, εθφζνλ ρξεηαζηεί, ελδέρεηαη λα
δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην πξφζζεηα ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο ή δηθαηνινγεηηθά
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα επηινγήο ππνςεθίσλ ζα
δεκνζηνπνηεζνχλ ρσξίο λα εκθαλίδεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ησλ ππνςεθίσλ αιιά κφλν ν
αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζήο ηνπο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ - ΚΛΙΜΑΚΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΙ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ (από αίηεζε)
Έγγακνο:

1

Έγγακνο κε παηδηά:

2

Αξρεγφο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο κε 1 παηδί:

3

Αξρεγφο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο κε >1 παηδί:

4

Μέινο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο:

3

ΔΙΟΓΗΜΑ 2011 (από αίηεζε)
9000-12000 €:

0

6000-9000 €:

1

0-6000 €:

2

ΠΟΤΓΔ (από αίηεζε)
Μεηαπηπρηαθφ (βαζκνί γηα θάζε έλα κεηαπηπρηαθφ επηπέδνπ master)

2

Γηδαθηνξηθφ (βαζκνί πιέσλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ επηπέδνπ master)

3

ΓΝΩΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ (από αίηεζε)
Μέηξηα

1

Καιή

2

Πνιχ θαιή

3

Άξηζηε

4

ΓΝΩΗ ΑΛΛΗ ΞΔΝΗ ΓΛΩΑ (από αίηεζε)
Μέηξηα

1

Καιή

2

Πνιχ θαιή

3

Άξηζηε

4

ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ (από ζπλέληεπμε) (*)
Διέγρεηαη ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ ππνςεθίνπ γηα ην έξγν
θαζψο θαη ε πξννπηηθή εμεχξεζεο ή δηεχξπλζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ
(*)

0-6

Πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 2. Τπνςήθηνη κε βαζκνινγία κηθξφηεξε είλαη επηιέμηκνη κφλνλ εθφζνλ δελ
ζπκπιεξψλεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ

ΠΡΟ:

Αλαπηπμηαθή χκπξαμε "ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ"

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΤΓΚΡΑΣΗΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
Δπώλπκν:
Όλνκα:
Παηξώλπκν:
Αξηζκόο Σαπηόηεηαο:
Σειέθωλν:
E-mail:
ΑΦΜ / ΓΟΤ:
Δηδηθόηεηα:

Παξαθαιψ λα εμεηάζεηε ηελ αίηεζή κνπ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, γηα ηε ζπκκεηνρή
κνπ ζηελ Πξάμε " ΤΓΚΡΑΣΗΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
Καηάινγνο δηθαηνινγεηηθψλ (παξαθαινχκε ζεκεηψζηε κε Υ φζα ππνβάιινληαη)
Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ
Αληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο ΟΑΔΓ (αλ απαηηείηαη)
Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο θαη κεηαβνιή έδξαο (αλ απαηηείηαη)
Τπεχζπλε δήισζε
Σίηινη ζπνπδψλ (πηπρία, κεηαπηπρηαθά, αλαγλσξίζεηο αλ απαηηνχληαη)
Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
Φσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο
Άιιν (λα πεξηγξαθεί)
...


Κάζε άιιν έγγξαθν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ ηεθκεξηψλεη ηελ έληαμή ηνπ ζε
κία απφ ηηο νκάδεο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο
παξνχζαο πξφζθιεζεο θαζψο θαη ηα πξνζφληα ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα ηνπ
Παξαξηήκαηνο Α
Ηκεξνκελία

Τπνγξαθή

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(Aξζξν 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν
άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986

Πξφο (1) :

Αλαπηπμηαθή χκπξαμε "ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ"

Ο-Η (φλνκα):

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη επψλπκν παηέξα:
Όλνκα θαη επψλπκν κεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο: (2) :
Σφπνο γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:
Σφπνο θαηνηθίαο:

Σειέθ:
Οδφο:

Αξηζ.:

Αξ. ηειενκνηνηχπνπ (Fax):
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
Aξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986 (3), δειψλσ φηη:

Σ.Κ.

E-mail:
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ

1. Όια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζή κνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Πξάμε "πγθξάηεζε λέσλ
επηζηεκφλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα" είλαη αιεζή θαη αθξηβή. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα ζηνηρεία απνδεηρζεί
αλαθξηβέο ή ςεπδέο, αλαγλσξίδσ ζηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ην δηθαίσκα λα κε
δηαγξάςεη απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ ή -ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγψ- ησλ σθεινπκέλσλ ρσξίο θακία
απίηεζε εθ κέξνπο κνπ
2. Γίλσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επαίζζεησλ, απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ ή ηελ εθπφλεζε κειεηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Δπίζεο δειψλσ φηη έρσ ελεκεξσζεί γηα ην δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη ην δηθαίσκα
αληίξξεζεο ηα νπνία κπνξψ λα αζθήζσ
3. Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο κνπ ππνρξεψζεηο (γηα άλδξεο)
4. Γελ ππάξρεη θψιπκα γηα ηελ επηινγή κνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Πξάμε "πγθξάηεζε λέσλ επηζηεκφλσλ ζηελ
Πεξηθέξεηα" ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο νηθείαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο

(4)

Ηκεξνκελία:…….. 20….
Ο-Η δει………….

( Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηε δεινχζα ε Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε δήισζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη θαηφπηλ αξηζκεηηθά
(3) Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο,
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ηνπ ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηε δεινχζα.

