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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΙΣΩΛΙΑ»
ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΗΝ ΑΙΣΩΛΙΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ
Ωο θξηηήξηα ζπκκεηνρήο λννχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαξαίηεηα πξέπεη λα έρνπλ
νη σθεινχκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξάζεηο ηεο Πξάμεο. Δειαδ ή λα αλήθνπλ
ζηηο αθφινπζεο νκάδεο ζηφρνπ :



Άνεργοι , εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλεξγίαο ηνπ ΟΑΕΔ
Νέ οι επιστήμονες (ηαηξνί, νδνληίαηξνη, θηελίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, δηθεγφξνη,
κεραληθνί, απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθψλ, Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ) εθφζνλ πιεξνχλ
ηηο παξαθά ησ πξνυπνζέζεηο:
o Να έρνπλ θάλεη έλαξμε επηηεδεχκαηνο (ζηελ αξκφδηα Δ.Ο.Υ.) ππνρξεσηηθά
απφ ηελ 02 -01-2011 θαη κεηά
o Δχλαηαη 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
o Να κελ έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
δξαζηεξηφηε ηαο ηνπο, κεγαιχηεξν ησλ (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 (6) εηψλ. Η αλσηέξα ξχζκηζε
δελ αθνξά ηνπο ηαηξνχο
o Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο αιινδαπήο ην δηάζηεκα ησλ έμη (6) εηψλ ππνινγίδεηαη
απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ ην ΔΟΑΤΑΠ
o Γηα ηα πηπρία πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ρψξα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη δελ
απαηηείηαη αλαγλψξηζε απφ ην ΔΟΑΤΑΠ ην δηάζηεκα ησλ έμη (6) εηψλ,
ππνινγίδεηαη απφ ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ
o Να έρνπλ ειηθία κέρξη 34 εηψλ, (έσο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο) πιελ ησλ ηαηξψλ θα η 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
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αθνξά ζηηο κεηαπηπ ρηαθέο ζπνπδέο. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπ
σθεινχκελνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε
ηξηαθνζηή πξψηε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο γελλήζεσο ηνπ. Οη κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο εμσηεξηθνχ ιακβάλνληαη ππφςε εθφζνλ ππάξρεη αλαγλψξηζε ηνπο
απφ ην ΔΟΑΤΑΠ
o

o

o
o

Σην εθθαζαξηζηηθ φ ηνπο ζεκείσκα απφ ηελ νηθεία Δ.Ο.Υ. γηα ην νηθνλνκηθφ
έηνο ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ην αηνκηθφ εηζφδεκά ηνπο λα κελ
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 12.000,00€. Εηδηθά γηα ηηο θαηεγνξίεο λέσλ
επηζηεκφλσλ γηα ηηο νπνίεο
απαηηείηαη πξαθηηθή άζθεζε γηα ηελ α πφθηεζε 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 Ειιεληθή ππεθνφηεηα ή ηελ ππεθνφηεηα άιιν π Κξάηνπο –
Μέινπο ηεο Ε.Ε. ή είλαη νκνγελείο ή ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ
δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο θαη είλαη λφκηκνη θάηνηθνη
απηήο
Να δηαζέηνπλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) θαη
Να έρνπλ εθπιεξψζεη ή λφκηκα απαιιαρζεί απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο (νη άλδξεο ππνςήθηνη).

Σηνπο σθεινχκελνπο δελ εληάζζνληαη φζνη έρνπλ ηδξχζεη ηηο θάησζη κνξθέο
εηαηξεηψλ:



 Αλψλπκεο Εηαηξίεο (Α.Ε.)
 Αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο
 Όζνη είραλ άιιε επηρείξεζε πξηλ απφ ηε λέα έλαξμε επηηεδ εχκαηνο ζηε
Δ.Ο.Υ., εθηφο ηεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηαηξνχ άλεπ εηδηθφηεηαο, ε
νπνία δελ ππεξβαίλεη, ζε θακία πεξίπησζε, ηνπο (12) κήλεο
Ασυαλισμέ νοι στον ΟΓΑ , κε αηνκηθφ εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 3.000,00€ γηα ην νηθνλν κηθφ έηνο 2011, ην δε αηνκηθφ
πξαγκαηηθφ ή αληηθεηκεληθφ εηζφδεκά ηνπο απφ ηηο ινηπέο πεγέο δελ ππεξβαίλεη
ην πνζφ ησλ 9.000,00€

