
 

Α.Σ. «Συνεργώ στην Απασχόληση» 

Βασ.  Αλεξάνδρου  2 - Τ.Κ. 62122,  Σέρρες   

Τηλ.  23210 64402 - 3   

Fax 2321099639 

Email: grigoriadis@aneser.gr  
 

Σέρρες, 9 Απριλίου 2013 

Αρ. Πρωτ. 48 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» με εταίρους :  

 Την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) 

 Το Δήμο Σερρών 

 Την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) 

 Το Εργατικό Κέντρο Νομού Σερρών 

 Το Επιμελητήριο Σερρών 

 Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών 

 Το ΚΕΚ Εύβουλος 

 Το ΚΕΚ INV+ 

 Το ΚΕΚ ΓΗ 

 Την Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών», η 

οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την 

απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας 

Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 

την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

ΚΑΛΕΙ 

 Ανέργους  

 Νέους επιστήμονες (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω) 

 

mailto:grigoriadis@aneser.gr


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

οι οποίοι είναι Δημότες ή Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερρών, να συμμετέχουν στο «Τοπικό 

σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες δράσεις με 

σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.  

 

1. Στόχος του έργου 

Στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης στο 

Δήμο Σερρών μέσα από την προώθηση στην τοπική αγορά εργασίας κυρίως νέων με υψηλά 

προσόντα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ευμετάβλητες σημερινές συνθήκες, αγρότες με 

νέες ιδέες και ικανότητες εφαρμογής καινοτομικών δράσεων και πρακτικών και μακροχρόνια 

ανέργων με προοπτική επαγγελματικού αναπροσανατολισμού και ικανότητας εισόδου στην 

αγορά εργασίας. 

Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται με την υποστήριξη 140 ωφελουμένων των ανωτέρω κατηγοριών 

ώστε ορισμένοι απ’ αυτούς (άνεργοι) να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενώ ορισμένοι άλλοι 

να εφαρμόσουν καινοτομίες στην επιχειρηματική δράση, λειτουργώντας παράλληλα ως πιλότοι 

δημιουργίας απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας. Ειδικότερα από το σύνολο των 

ωφελουμένων τα επιμέρους επιδιωκόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα εξής:  

 Αριθμός ανέργων ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση: 15 

 Αριθμός ανέργων ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 15 

 Αριθμός ανέργων ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 30 

 Αριθμός νέων επιστημόνων που θα επεκτείνουν την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα: 35 

 Αριθμός αγροτών που θα ιδρύσουν επιχείρηση ή θα επεκτείνουν – αναπροσανατολίσουν 

την επιχειρηματική τους δραστηριότητα : 45 

 Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους της περιοχής 

(ΑΠΕ, πρωτογενής παραγωγή, εναλλακτικός τουρισμός, κοινωνική δικτύωση) : 40  

 Αριθμός ωφελουμένων γυναικών : 70 

 Αριθμός ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών) : 30 

 

 



2. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχέδιο  

Για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Δημότες ή Μόνιμοι κάτοικοι 

του Δήμου Σερρών και να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις. 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. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής 

το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από 

το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται 

από την λήψη του πτυχίου. 

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: 

1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.). 

2. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. 

3. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.. 

(Εξαιρούνται οι ιατροί άνευ ειδικότητας των οποίων η δραστηριότητα από την έναρξη 

της 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 €. Επισημαίνεται ότι 

δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος. 

 

3. Δράσεις που θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι  

Α) Συμβουλευτική Υποστήριξη  

 Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων (3 συνεδρίες συμβουλευτικής για 140 

ωφελούμενους) 

 Συμβουλευτική απασχόλησης για εργασιακή ενίσχυση και ενδυνάμωση ωφελουμένων με 

χαμηλότερα προσόντα (5 συνεδρίες για 70 ωφελούμενους)  

 



 Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας ανέργων (υποστήριξη 15 ανέργων ωφελουμένων 

μέσω εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου και επιχειρηματικής υποστήριξης για 

δημιουργία δικής τους επιχείρησης)  

 Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας νέων επιστημόνων (υποστήριξη 35 νέων 

επιστημόνων ωφελουμένων μέσω εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου και 

επιχειρηματικής υποστήριξης για λειτουργία δικής τους επιχείρησης)  

 Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας υφιστάμενων ή νέων αγροτών (υποστήριξη 45 

αγροτών ωφελουμένων 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 – 6 προγράμματα διάρκειας 70 ωρών το καθένα ως εξής: 

 Πρόγραμμα κατάρτισης για τη χρήση του Internet και των social media (αφορά 25 

ωφελούμενους) 

 Πρόγραμμα κατάρτισης για τις ΑΠΕ και την πράσινη επιχειρηματικότητα (αφορά 25 

ωφελούμενους) 

 Πρόγραμμα κατάρτισης για τη χρήση Η/Υ (αφορά 25 ωφελούμενους) 

 Πρόγραμμα κατάρτισης για την οργάνωση αποθήκης με τη χρήση Η/Υ (αφορά 25 

ωφελούμενους) 

 2 προγράμματα κατάρτισης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων (αφορούν 40 

ωφελούμενους)  

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελούμενου ανέρχεται σε 5,00 € / ώρα κατάρτισης  

Γ) Δικτύωση  

 Επιχειρηματικά εργαστήρια έξι διαφορετικών θεματικών ενοτήτων  

 2 ημέρες καριέρας  

 Δίκτυα – clusters για τους αγρότες  

 

4. Υποβολή αιτήσεων  

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση από 11/04/2013 ως και 

08/05/2013, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00 στα γραφεία της Αναπτυξιακής 

 



Εταιρείας Σερρών Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 – Σέρρες, 2ος όροφος), Τηλ. 

Επικοινωνίας: 2321064402-3.  

Σημειώνουμε ότι κατά τη φάση της υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης 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.  

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 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 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 : Τεστ δεξιοτήτων 

Κατά την διάρκεια της κατάθεσης των αιτήσεων οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα 

συμπληρώνουν τεστ δεξιοτήτων για να διαπιστωθεί η κλίση τους στην επιχειρηματική δράση. 

Το τεστ θα βαθμολογείται με 5βαθμη 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 25%) + (Κριτ.2 Χ 20%) + (Κριτ.3 Χ 20%) + (Κριτ. 4 Χ 15%) + (Κριτ. 5  Χ 20%) 

 

Β. Κριτήρια επιλογής για νέους επιστήμονες  

Για τους νέους επιστήμονες ωφελούμενους του σχεδίου τα κριτήρια επιλογής που 

λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων / ερωτηματολογίων 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 : Τεστ δεξιοτήτων 

Κατά την διάρκεια της κατάθεσης των αιτήσεων οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα 

συμπληρώνουν τεστ δεξιοτήτων για να διαπιστωθεί η ικανότητα της προσαρμογής τους στις 

αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (ευελιξία, διάθεση για εφαρμογή νέων πρακτικών 

και διαδικασιών, διορατικότητα). Το τεστ θα βαθμολογείται με 5βαθμη 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 / ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι για 

συμμετοχή στο σχέδιο είναι τα εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Σπουδές 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 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 : Τεστ δεξιοτήτων 

Κατά την διάρκεια της κατάθεσης των αιτήσεων οι υποψήφιοι ωφελούμενοι θα 

συμπληρώνουν τεστ δεξιοτήτων για να διαπιστωθεί η κλίση τους στην αγροτική 

δραστηριότητα. Το τεστ θα βαθμολογείται με 5βαθμη 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 και υποβολή 

ενστάσεων 

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. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται ώστε να τηρηθεί η 

ποσόστωση των ωφελουμένων τόσο ανάμεσα στις τρεις ομάδες (άνεργοι, νέοι επιστήμονες, 

αγρότες) όσο και στις επιμέρους κατηγορίες των ωφελουμένων που προβλέπονται από το 

σχέδιο (όπως γυναίκες, νέοι κάτω των 25 ετών κλπ).  

Σε περίπτωση που για κάποιους λόγους δε συμπληρώνεται ο αριθμός των ατόμων που 

προβλέπεται για κάθε ομάδα αυτός θα συμπληρώνεται από τις άλλες ομάδες με βάση την 

αναλογία της κάθε ομάδας στο συνολικό αριθμό ωφελουμένων.  

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει 

τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν, 

αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσεται το Πρακτικό Επιλογής, το οποίο 

συνυπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής.  

Το πρακτικό επιλογής το οποίο ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, περιλαμβάνει  

 Αλφαβητικό πίνακα αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού  

 Πίνακας κατάταξης / επιλογής υποψηφίων και επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά 

βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο 

κριτήριο.  

Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Σερρών (www.aneser.gr) και σε έντυπη μορφή στην έδρα της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Σερρών επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 2 στις Σέρρες.  

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα 

της ανάρτησής τους στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών. Ο ωφελούμενος 

υποβάλλει την ένστασή του στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών επί της οδού Βασ. 

Αλεξάνδρου 2 στις Σέρρες.  

 

 

http://www.aneser.gr/


7. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους επιλεχθέντες 

υποψηφίους 

Με την ολοκλήρωση και της διαδικασίας των ενστάσεων 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). 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο 

Σερρών (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.). 

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). 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο 

Σερρών (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. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α ή ακριβή αντίγραφο του απολυτηρίου στρατού 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε 

επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την ΔΟΥ  

8. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε 

σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο 

που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, με θεώρηση από την ΔΟΥ  

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

Η προηγούμενη εμπειρία θα πρέπει να αφορά μισθωτή εργασία και όχι ελευθέριο 

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). 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο 

Σερρών (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 – Υπεύθυνης Δήλωσης και να 

πληροφορούνται για το έργο από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών (Βασ. 

Αλεξάνδρου 2 – Σέρρες, τηλ. 2321064402).  

Επίσης, μπορούν να ενημερώνονται και να λαμβάνουν πληροφορίες από τα γραφεία των κάτωθι 

εταίρων: 

1. Δήμος Σερρών, Κων. Καραμανλή 1 - Σέρρες, Τηλ. 2321350134 

2. Επιμελητήριο Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2 - Σέρρες, Τηλ. 2321099732 

3. Εργατικό Κέντρο Σερρών, Μεραρχίας 38 Σέρρες, Τηλ. 2321024455 

4. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών, Εθνικής Αντίστασης 34 (Πρώην Κτίριο 

Δ.Ε.Π.Κ.Α.) - Σέρρες, Τηλ. 2321050125 
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