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Αριθμ. Πρωτ.: 2417/07.07.2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ENTAΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 15-29 ΕΤΩΝ
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020, Έργου με κωδικό:
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΙΕΑΔ) ως Φορέας στον οποίο έχει
ανατεθεί η υλοποίηση μέρους των ενεργειών στο Έργο με κωδικό «EGF/2015/011
GR/Supermarket Larissa» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL12) ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (EL14)» έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ2014-2020), και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.
Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β)
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297)
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα
και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ
265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή
Συντονισμού της Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου
του ΕΤΠ 2014-2020.
Τη με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020».
Την αίτηση με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa την οποία υπέβαλε η Ελλάδα για
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.
Τη με αριθμ. COM(2016) 210//14.04.2016 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση της αίτησης με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa καθώς και την
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2015/43/EE της 17ης
Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου
2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa).
Την απόφαση ένταξης με αρ. Πρωτ. 7.6526 στις 29/6/2017 «Ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"» με Κωδικό
ΟΠΣ 5007916 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από
την εταιρεία Supermarket Larissa 2014-2020»
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9.

Το Έργο της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ Α.Ε
(EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)».
Την με Αρ. Πρωτ. 2349/3.7.2017 Απόφαση Προέδρου – Γενικού Διευθυντή του ΕΙΕΑΔ (Αρ.
Πράξης 6).

Καλεί
Νέους ανέργους, γεννημένους το διάστημα μεταξύ 27/11/1985 και 26/11/2000 (ηλικίας 15
έως 29 ετών κατά την 26η Νοεμβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η υποβολή της
αίτησης EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ), οι
οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφεξής NEETs (Not in
Employment Education or Training) να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για ένταξη στο έργο με
κωδικό: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, το οποίο θα υλοποιηθεί στις περιφέρειες της
Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική
συνεισφορά του ΕΤΠ 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Για την υλοποίηση των ενεργειών του Έργου το ΕΙΕΑΔ ως φορέας
υλοποίησης, θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους συμμετέχοντες φορείς: το Ινστιτούτο
Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.)
της ΕΣΕΕ, το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το Ινστιτούτο Μικρών
Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ), το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ) και τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπό του Έργου αποτελεί η παροχή ενίσχυσης και υποστήριξης σε ανώτατο αριθμό έως 543
νέους άνεργους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, γεννημένους κατά το
διάστημα από 27/11/1985 έως και 26/11/2000, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους
και να οδηγηθούν στην εξεύρεση εργασίας καθώς και στη διασφάλιση της άσκησης επιτυχούς
επαγγελματικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της υλοποίησης ενεργειών:
επαγγελματικής
συμβουλευτικής,
κατάρτισης,
επιδότησης
κινητικότητας
και
αυτοαπασχόλησης/ επιχειρηματικότητας.
Η διάρκεια του Έργου για την ομάδα στόχου των νέων ανέργων που απευθύνεται η παρούσα
πρόσκληση, ορίζεται από την 01/07/2017 έως τις 31/12/2017.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ειδικότερα, οι ενέργειες του Έργου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. Επαγγελματική συμβουλευτική
Θα υλοποιηθούν 25 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για τις οποίες
προβλέπεται και η καταβολή επιδόματος συμμετοχής ύψους 1.250,00 ευρώ (μεικτό ποσό).
Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση μέχρι 100 επιχειρηματικών σχεδίων για όσους επιθυμούν να
αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα οι οποίοι δύνανται να λάβουν, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του οδηγού εφαρμογής του Έργου, επιχορήγηση ύψους έως
15.000,00 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης. Η σύσταση επιχείρησης εμπίπτει στην Ενέργεια Γ
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του Έργου η οποία θα υλοποιηθεί από την ΑΔ (ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ), και θα
αποτελέσει αντικείμενο άλλης Πρόσκλησης.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β. Κατάρτιση
Η ενέργεια της κατάρτισης περιλαμβάνει συμμετοχή, είτε σε προγράμματα συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών που συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα
συμμετοχής ύψους 1.800,00 ευρώ (μεικτό ποσό), είτε σε προγράμματα εξειδικευμένης ή
συγκεκριμένης εκπαίδευσης-κατάρτισης μικρότερης διάρκειας.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ. Επιδότηση κινητικότητας
Έως 50 συμμετέχοντες που θα ενταχθούν στην ενέργεια της μετεγκατάστασης θα
υποστηριχθούν για την αλλαγή του τόπου κατοικίας τους ως αποτέλεσμα εξεύρεσης εργασίας
σε άλλο τόπο κατοικίας, λαμβάνοντας, υπό προϋποθέσεις, κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000,00
ευρώ (μεικτό ποσό), για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Ηλικία: 15 – 29 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής (26 Νοεμβρίου 2015) της αίτησης
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.
Συνεπώς, δικαίωμα υποβολής αίτησης διατηρούν άτομα που έχουν γεννηθεί κατά το
χρονικό διάστημα από τις 27/11/1985 έως και τις 26/11/2000.
2. Ιδιότητα ανέργου (εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ).
3. Αποχή από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου
έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
4. Αποχή από προγράμματα κατάρτισης/ απασχόλησης, κατά το διάστημα του
τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής.
5. Εντοπιότητα, η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι
των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, β) Λάρισας, γ) Μαγνησίας και
Σποράδων, δ) Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και ε) της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις οποίες και
υλοποιείται το έργο.
Ειδικότερα ανά Περιφερειακή Ενότητα δύναται να προσφερθούν οι ακόλουθες θέσεις1:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Καρδίτσας
Λάρισας
Μαγνησίας & Σποράδων
Τρικάλων
Πιερίας
Σύνολο

1

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ
107
190
138
93
152
543

Το ΕΙΕΑΔ με απόφαση του θα ορίσει τον ακριβή αριθμό των προσφερόμενων θέσεων του Έργου ο οποίος καθορίζεται από τον
αριθμό συμμετοχής σε αυτό από τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕΒΕ».
2
Στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας προβλέπονται σε κάθε περίπτωση 15 θέσεις ωφελούμενων
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Συνεπώς, να έχουν γεννηθεί μεταξύ του διαστήματος 27/11/1985 έως τις 26/11/2000 να
είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή
φοιτητική ιδιότητα ούτε να παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης/ απασχόλησης κατά το
τελευταίο εξάμηνο και να διαμένουν στις Περιφερειακές Ενότητες υλοποίησης του έργου.
Τα ανωτέρω κριτήρια συνιστούν τυπικά κριτήρια, τις ελάχιστες δηλαδή απαιτήσεις για το
δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση. Στη συνέχεια
ακολουθούν τα κριτήρια τα οποία βαθμολογούνται προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι
που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
Σύμφωνα με δεδομένα της Eurostat η οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει ως αποτέλεσμα,
μεταξύ άλλων, την κατακόρυφη αύξηση της νεανικής ανεργίας, ενώ σειρά σχετικών μελετών
για τους Neets του Eurofound 2012 και του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ με τίτλο «Βαρόμετρο Απόντων: Οι
Neets στην Ελλάδα» επισημαίνουν ότι οι NEETs αν και δεν αποτελούν νέο φαινόμενο,
εντούτοις τόσο η διακύμανσή τους (διόγκωση), όσο και η περιφερειακή τους συγκέντρωση που
εντοπίζεται κυρίως στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου, καταδεικνύουν σαφώς την άμεση
διασύνδεσή του φαινομένου με τις δυσμενείς συνέπειες της πολυεπίπεδης κρίσης και με τις
ακολουθούμενες μεθόδους δημοσιονομικής εξυγίανσης. Επιπλέον, οι νέοι με χαμηλό ή μεσαίο
μορφωτικό επίπεδο διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να περιέλθουν σε κατάσταση NEET, καθώς
επίσης οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νεαροί μετανάστες, τα άτομα με αναπηρία, οι νέοι με
πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής ή σωματικής υγείας και όσοι εμφανίζουν βεβαρημένο
οικογενειακό background.
Οι ανωτέρω έρευνες ανέδειξαν ζητήματα προς περαιτέρω αναλυτική διερεύνηση και πρακτική
απόκριση, όπως τα αυξημένα επίπεδα άγχους στους Έλληνες Neets, την εξαιρετικά μειωμένη
συμμετοχή των Ελλήνων Neets στην κατάρτιση και τις διευρυμένα αρνητικές στάσεις των
Neets για στην λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, την αποτελεσματικότητα της
κατάρτισης και τη σύνδεση αμφοτέρων με την αγορά εργασίας.
Βάσει των ανωτέρω, για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν και θα
μοριοδοτηθούν τα ακόλουθα:
1. Διάρκεια ανεργίας: προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους που έχουν
μεγαλύτερο χρόνο ανεργίας.
2. Εκπαιδευτικό επίπεδο: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους με χαμηλότερο
εκπαιδευτικό επίπεδο.
3. Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης/ απασχόλησης: προτεραιότητα θα δοθεί σε
υποψήφιους που δεν έχουν συμμετάσχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα.
4. Οικογενειακή κατάσταση: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που είναι μέλη
τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών.
5. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους με
χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο.
6. Μειονεκτούσες Ομάδες: προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους που ανήκουν σε μία
ή περισσότερες μειονεκτούσες ομάδες (Άτομα με αναπηρία, Γυναίκες θύματα
ενδοοικογενειακής βίας, Θύματα trafficking, Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, Μέλη
Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Ρομά, Μετανάστες, παλιννοστούντες,
πρόσφυγες, Αποφυλακισμένοι, Ανήλικοι παραβάτες, Πρώην χρήστες ουσιών,
Οροθετικοί, Άστεγοι).
(Αναλυτικότερες πληροφορίες στο παράρτημα της παρούσας)
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν
τα παρακάτω βήματα:
ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην
διεύθυνση: http://egf.eiead.gr/ .Κάθε αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.
ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. Να εκτυπώσουν την αίτηση που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά.
ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ. Να αποστείλουν, την εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη μαζί με
τα συνοδευτικά δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που
επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (βλέπε ενότητα 5), ταχυδρομικώς,
με συστημένη επιστολή σε φάκελο Α4 προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού Ε.Ι.Ε.Α.Δ., στην διεύθυνση: Κ. Παλαμά 6-8, 111 41 Αθήνα, από 07/07/2017 έως τις
21/07/2017. Κάθε σφραγισμένος φάκελος οφείλει να αναγράφει την ένδειξη «EGF Larisa».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιος ο οποίος δεν αποστέλλει στο φορέα την εκτυπωμένη μορφή της
αίτησης υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια
των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η
ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η
επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία των αιτήσεων, που αναφέρονται σε αντίστοιχα
προσόντα ή ιδιότητες και έχουν προσκομίσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση
απουσίας δικαιολογητικών η αίτηση θεωρείται άκυρη και αποκλείεται από την περαιτέρω
διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης αρχίζει στις 7/7/2017 και λήγει στις 21/07/
2017, ώρα 14.00 μ.μ. Η προθεσμία αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας αρχίζει στις
7/7/2017 2017 και λήγει στις 21/07/2017.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης στο φορέα υλοποίησης του έργου, ενώ το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής
του φακέλου υποψηφιότητας κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:
2410.537489/90, ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00, πρόσωπο
επαφής Κωνσταντίνος Παναγούλης καθώς και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
thessaly@reg.inegsee.gr
5. ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
I.

II.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου
(δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
Υπεύθυνη δήλωση προς το ΕΙΕΑΔ (βλέπε παράρτημα) ότι :
α) τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή
β ) τα προσκομισθέντα αντίγραφα των δικαιολογητικών είναι πιστά αντίγραφα των
πρωτοτύπων
γ) δεν έχω την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.

δ) δεν έχω συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης
ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Για την κατηγορία Πολύτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας ζητείται Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των
οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται
από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού
Δημοτολογίου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, ή
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Τα
ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι
οικογενειακώς στην Ελλάδα (Απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ).
Για την κατηγορία Τρίτεκνοι ή μέλη τρίτεκνης οικογένειας ζητείται πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η
συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου
γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής
αρχής.
Για την ιδιότητα του ανέργου ζητείται Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ, που έχει εκδοθεί
κατά το διάστημα που γίνονται δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικά είτε
από τοπικό ΚΠΑ στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο άνεργος.
Βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα που έχει εκδοθεί κατά το διάστημα που
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής και περιλαμβάνει το διάστημα που είναι
ασφαλισμένος ο υποψήφιος από την εγγραφή του έως την ημέρα έκδοσης της (με την
ένδειξη «Από αρχή έως τέλος») είτε ηλεκτρονικά από το σύστημα atlas είτε από
αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Σε περιπτώσεις που ο αιτών δεν έχει εργαστεί ποτέ, τότε αποστέλλει ανάλογη
βεβαίωση από το μητρώο ασφαλιζομένων του ΙΚΑ.
Φωτοτυπία τίτλου σπουδών Για την απόδειξη του εκπαιδευτικού επιπέδου που
δηλώνεται στην αίτηση ζητείται πτυχίο ή πιστοποιητικό της τελευταίας βαθμίδας
εκπαίδευσης που έχει φοιτήσει, στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος και η ημερομηνία
αποφοίτησης. Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση
ζητείται βεβαίωση παρακολούθησης της τελευταίας τάξης από το διευθυντή της
σχολικής μονάδας.
Επισήμανση: Σε περιπτώσεις υποψηφίων που δεν έχουν παρακολουθήσει καμία
βαθμίδα εκπαίδευσης, ζητείται βεβαίωση από την αρμόδια αρχή πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης του νομού μόνιμης διαμονής του υποψηφίου που να πιστοποιεί τη μη
συμμετοχή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Βεβαίωση παρακολούθησης τελευταίου προγράμματος κατάρτισης / απασχόλησης
στο οποίο να αναγράφεται ο φορέας υλοποίησης, ο τίτλος του έργου καθώς και η
ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου (σχετικό έγγραφο αριθμ. πρωτ.
14324/8-8-2012 του ΑΣΕΠ).
Φωτοτυπία του τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος της εφορίας οικονομικού
έτους 2016 (ατομικό ή οικογενειακό μόνο για τις περιπτώσεις έγγαμων υποψηφίων ή
ανήλικων υποψηφίων που δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2016
και είναι προστατευόμενα μέλη). Για τους αιτούντες που έχουν την υποχρέωση
υποβολής δήλωσης δηλώνεται το ατομικό εισόδημα. Στην περίπτωση που ο
υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του εντός του προηγούμενου
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X.

έτους (2016), ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι, σύμφωνα με το
ισχύον πλαίσιο οφείλει να υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση. Το οικογενειακό
εισόδημα, γίνεται αποδεκτό από όσους δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής
δήλωσης δηλαδή μόνο στις περιπτώσεις έγγαμων υποψηφίων ή ανήλικων υποψηφίων
που είναι προστατευόμενα μέλη και δεν είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους το 2016. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση καθίσταται άκυρη.
Πιστοποιητικό/ δικαιολογητικό για τις περιπτώσεις που ο αιτών ανήκει στις
Μειονεκτούσες Ομάδες (άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής
βίας, θύματα trafficking, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, μέλη Μουσουλμανικής
μειονότητας
Θράκης,
Ρομά,
μετανάστες,
παλιννοστούντες,
πρόσφυγες,
αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, άστεγοι).
Η ιδιότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών από επίσημο φορέα
που πιστοποιεί τη σχέση του ατόμου με τη συγκεκριμένη κατηγορία και είναι σε ισχύ.
Ειδικότερα:
Για την κατηγορία ατόμων με αναπηρία, Γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας), Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στις οποίες πρέπει να
αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, η πάθηση και η χρονική της διάρκεια.
Για τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας και τα Θύματα trafficking βεβαίωση
από Φορείς και υποστηρικτικές υπηρεσίες για Γυναίκες Θύματα Βίας (πχ τα
Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων-ΓΓΙΦ ή
τα αντίστοιχα Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων ή αντίγραφο σχετικής απόφασης από
δικαστική αρχή).
Ο τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του μέλους μονογονεϊκής οικογένειας
προσδιορίζεται από την ύπαρξη απόφασης σχετικά με την γονική μέριμνα των
ανήλικων τέκνων.
Γονείς και τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του νόμου
3838/2010, ορίζονται ως ακολούθως:
i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την
ημερομηνία υποβολής, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από
σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το
δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι
τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους
είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία
στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται
από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.
Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στο οποίο να
δηλώνεται ότι δεν είναι έγγαμη και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Για την κατηγορία Έλληνες υπήκοοι που προέρχονται απ’ τη μουσουλμανική
μειονότητα της Θράκης θα πρέπει να προσκομιστούν: α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης
του υποψηφίου, ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει το θρήσκευμα. β)
Πιστοποιητικό ή βεβαίωση δήμου ή κοινότητας της Θράκης, ότι είναι εγγεγραμμένοι
στα δημοτολόγια του δήμου/κοινότητας ή πιστοποιητικό ή βεβαίωση άλλου δήμου της
χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.
Για την κατηγορία ρομά: Ζητείται Βεβαίωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελλήνων
Ρομά (ΠΑΝΟΣΕΡ) ή βεβαίωση από Συλλόγους ΡΟΜ ή συμμετοχή σε προγράμματα για
ΡΟΜ.
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Για την κατηγορία μεταναστών: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής (π.χ. διαβατήριο,
αστυνομική ταυτότητα, άδεια διαμονής όπου απαιτείται).
Για την κατηγορία Παλιννοστούντες – ομογενείς: Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, ζητείται αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας
ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Για τους
προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που απέκτησαν την Ελληνική
Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, φωτοαντίγραφο του
διαβατηρίου αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας με την Ελληνική
προξενική θεώρηση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο σκοπός άφιξης στην Ελλάδα είναι
η παλιννόστηση ή απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για την
κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει τη
σχετική απόφαση για την ιθαγένεια (Α’ Τμήμα Ιθαγένειας της Διεύθυνσης Αστικής και
Δημοτικής Κατάστασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) ότι ο υποψήφιος ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία.
Για την κατηγορία πρόσφυγες: ζητείται είτε Άδεια παραμονής 5ετούς ισχύος (λευκή)
και ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα (κίτρινο), σε αναγνωρισμένους
πρόσφυγες είτε Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού, που δεν έχει
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ΔΙΕΤΟΥΣ διάρκειας (Επικουρική Προστασία ή
Ανθρωπιστικό καθεστώς του άρθρου 8 Π.Δ. 61/1999) είτε Άδεια παραμονής μελών
οικογένειας αλλοδαπού (για την οικογενειακή επανένωση προσφύγων).
Για την κατηγορία των αποφυλακισμένων ζητείται το αποφυλακιστήριο, ενώ για τους
ανήλικους παραβάτες βεβαίωση από την Εισαγγελία Ανηλίκων ή την Επιμελητεία
Ανηλίκων.
Για την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν πρώην χρήστες ουσιών ζητείται βεβαίωση
αποφοίτησης ή ολοκλήρωσης ή παρακολούθησης κατά την παρούσα φάση, από
εγκεκριμένο πρόγραμμα απεξάρτησης (ΚΕΘΕΑ, 18 Άνω, ΟΚΑΝΑ).
Για την κατηγορία Οροθετικοί: Βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου.
Για την κατηγορία Άστεγοι: Τα δικαιολογητικά που ζητούνται κατ’ ελάχιστον, είναι:
 Βεβαίωση διαμονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνα
γυναικών θυμάτων βίας ή δομή παιδικής προστασίας ή βεβαίωση χρήσης των
υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή Ξενώνα Ύπνου ή βεβαίωση από
την κοινωνική υπηρεσία Δήμου,
 Έκθεση του κοινωνικού λειτουργού των ανωτέρω δομών ή της κοινωνικής
υπηρεσίας του Δήμου.
7. Αξιολόγηση Φακέλου υποψηφίων
Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από
την Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
Επισημαίνεται πως προσόντα/ιδιότητες που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δε θα ληφθούν υπόψη και ο
φάκελος υποψηφιότητας θα απορρίπτεται.
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Μετά την αξιολόγηση των φακέλων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στην διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά
αποτελέσματα κατάταξης. Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή
ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική ενημέρωσή τους.
Μετά την αξιολόγηση των τυχών ενστάσεων άμεσα οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα
οριστικά αποτελέσματα κατάταξης.
Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης (περιφερειακή
ενότητα) που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.
8. Αξιολόγηση Φακέλου υποψηφίων / Λοιποί Όροι
1.
Υποβληθείς φάκελος, που δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξής στην
πρόσκληση, απορρίπτεται. Προσόντα που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δε θα ληφθούν υπόψη και ο
υποβληθείς φάκελος θα απορρίπτεται.
2.
Αντικατάσταση φακέλου, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.
3.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης, το
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και οι προαναφερόμενοι συμμετέχοντες φορείς δύνανται να προχωρήσουν σε
αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή δεν επιθυμεί να
συμμετάσχει. Η αντικατάσταση του επιλεχθέντος θα γίνει με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο
της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με Πίνακα κατάταξης.
9. Πληροφορίες για το Έργο
Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ:
http://www.eiead.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=223&lang=el

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:
2410.537489/90, ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-14:00, πρόσωπο
επαφής Κωνσταντίνος Παναγούλης καθώς και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
thessaly@reg.inegsee.gr
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
Ο Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής

Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος
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Α/Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου

2
3

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Υπεύθυνη δήλωση προς το ΕΙΕΑΔ ότι :
α) τα δηλωθέντα στοιχεία στην αίτηση είναι αληθή
β ) τα προσκομισθέντα αντίγραφα των δικαιολογητικών είναι πιστά αντίγραφα των
πρωτοτύπων
γ) δεν έχω την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
δ) δεν έχω συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση
κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

4
5
6
7
8
9

Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ
Βεβαίωση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση παρακολούθησης τελευταίου προγράμματος κατάρτισης / απασχόλησης
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου
Φωτοτυπία του τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. για
το οικονομικό έτος 2016
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Πιστοποιητικό/ δικαιολογητικό για τις περιπτώσεις που ο αιτών ανήκει σε
Μειονεκτούσες Ομάδες

10.1

Για την κατηγορία ατόμων με αναπηρία, Γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας), Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στις όποιες πρέπει να
αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, η πάθηση και η χρονική της διάρκεια.
Για τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας και τα Θύματα trafficking βεβαίωση
από Φορείς και υποστηρικτικές υπηρεσίες για Γυναίκες Θύματα Βίας (τα
Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων-ΓΓΙΦ ή
τα αντίστοιχα Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων ή αντίγραφο σχετικής απόφασης από
δικαστική αρχή).

10.2

10.3

10.4

10.5

Ο τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του μέλους μονογονεϊκής οικογένειας
προσδιορίζεται από την ύπαρξη απόφασης σχετικά με την γονική μέριμνα των
ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986
στο οποίο να δηλώνεται ότι δεν είναι έγγαμη και δεν έχει συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης.
Για την κατηγορία Έλληνες υπήκοοι που προέρχονται απ’ τη μουσουλμανική
μειονότητα της Θράκης θα πρέπει να προσκομιστούν: α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης
του υποψηφίου, ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει το θρήσκευμα. β)
Πιστοποιητικό ή βεβαίωση δήμου ή κοινότητας της Θράκης, ότι είναι εγγεγραμμένοι
στα δημοτολόγια του δήμου/κοινότητας ή πιστοποιητικό ή βεβαίωση άλλου δήμου της
χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.
Για την κατηγορία ρομά: Ζητείται Βεβαίωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ελλήνων Ρομά (ΠΑΝΟΣΕΡ) ή βεβαίωση από Συλλόγους ΡΟΜ ή συμμετοχή σε
προγράμματα για ΡΟΜ.

ΕΛΕΓΧΟΣ
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10.6
10.7

Για την κατηγορία μεταναστών: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής (π.χ. διαβατήριο,
αστυνομική ταυτότητα, άδεια διαμονής όπου απαιτείται).
Για την κατηγορία Παλιννοστούντες – ομογενείς: Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, ζητείται αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας
ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Για τους
προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που απέκτησαν την Ελληνική
Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, φωτοαντίγραφο του
διαβατηρίου αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας με την Ελληνική
προξενική θεώρηση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο σκοπός άφιξης στην Ελλάδα είναι
η παλιννόστηση ή απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για την
κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει τη
σχετική απόφαση για την ιθαγένεια ότι ο υποψήφιος ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία.

10.8

Για την κατηγορία πρόσφυγες: ζητείται είτε Άδεια παραμονής 5ετούς ισχύος (λευκή)
και ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα (κίτρινο), σε αναγνωρισμένους
πρόσφυγες είτε Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού, που δεν έχει
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ΔΙΕΤΟΥΣ διάρκειας (Επικουρική Προστασία ή
Ανθρωπιστικό καθεστώς του άρθρου 8 Π.Δ. 61/1999) είτε Άδεια παραμονής μελών
οικογένειας αλλοδαπού
10.9 Για την κατηγορία των αποφυλακισμένων ζητείται το αποφυλακιστήριο, ενώ για τους
ανήλικους παραβάτες βεβαίωση από την Εισαγγελία Ανηλίκων ή την Επιμελητεία
Ανηλίκων.
10.10 Για την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν πρώην χρήστες ουσιών ζητείται βεβαίωση
αποφοίτησης ή ολοκλήρωσης ή παρακολούθησης κατά την παρούσα φάση, από
εγκεκριμένο πρόγραμμα απεξάρτησης (ΚΕΘΕΑ, 18 Άνω, ΟΚΑΝΑ).
10.11 Για την κατηγορία Οροθετικοί: Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.
10.12 Για την κατηγορία Άστεγοι: Τα δικαιολογητικά που ζητούνται κατ’ ελάχιστον, είναι:
Βεβαίωση διαμονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνα
γυναικών θυμάτων βίας ή δομή παιδικής προστασίας ή βεβαίωση χρήσης των
υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή Ξενώνα Ύπνου ή βεβαίωση από την
κοινωνική υπηρεσία Δήμου, Έκθεση του κοινωνικού λειτουργού των ανωτέρω δομών ή
της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Για μια αναλυτικότερη περιγραφή των επισυναπτόμενων με την αίτηση δικαιολογητικών βλέπε
την Ενότητα 5 της παρούσας πρόσκλησης.
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
2.1. Ανεργία
Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το χρόνο αποχής από την εργασία. Για κάθε ολοκληρωμένο
μήνα ανεργίας ο υποψήφιος λαμβάνει 20 μόρια. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει είναι 36 *
20= 720 μόρια
ΜΗΝΕΣ
ΜΟΡΙΑ ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ
01
20
13
260
25
500
02
40
14
280
26
520
03
60
15
300
27
540
04
80
16
320
28
560
05
100
17
340
29
580
06
120
18
360
30
600
07
140
19
380
31
620
08
160
20
400
32
640
09
180
21
420
33
660
10
200
22
440
34
680
11
220
23
460
35
700
12
240
24
480
36 και άνω
720
2.2. Εκπαίδευση
Με δεδομένο ότι επιδιώκεται ο εντοπισμός και η ενθάρρυνση όσων έχουν χαμηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, σημαντικό κριτήριο
μοριοδότησης αποτελεί η βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία έχουν αποφοιτήσει.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΜΟΡΙΑ
ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
500
ΈΧΩ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 500
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
400
ΓΕΝΙΚΟΥ
300
ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ
300

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΙΕΚ – ΣΕΚ
ΚΟΛΕΓΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ
200
200

ΤΕΙ
ΑΕΙ

100
100

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ

50

0

2.3. Προγράμματα Κατάρτισης/ απασχόλησης
Η μοριοδότηση γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή ή μη σε πρόγραμμα κατάρτισης,
απασχόλησης, κοινωφελούς εργασίας στο παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή σε
αντίστοιχο πρόγραμμα το τελευταίο εξάμηνο αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού και δεν
μοριοδοτείται. Συνεπώς προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψήφιους που δεν έχουν συμμετάσχει
ποτέ στο παρελθόν σε πρόγραμμα κατάρτισης/ απασχόλησης. Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε
προγράμματα εκτός ΟΑΕΔ ζητείται βεβαίωση συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΝΑΙ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΟΧΙ

ΜΟΡΙΑ
0
300

2.4. Οικογενειακή κατάσταση
Μοριοδοτείται η ιδιότητα του μέλους τρίτεκνης (σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν3454/2006) ή
πολύτεκνης οικογένειας, (αρθ. 1 παρ.21 ν. 2247/1994/ ΦΕΚ. 182/31.10.1994/ τ.Α’ -2771/2006
Απόφαση Στ.Ε.).

Μέλος
Μόρια

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τρίτεκνης οικογένειας
Πολύτεκνης οικογένειας
40
40

2.5. Εισόδημα
Το κριτήριο εισόδημα αναφέρεται στο μέσο ετήσιο «πραγματικό εισόδημα». Άρα, λαμβάνεται
υπόψη το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα και όχι το τεκμαρτό. Με βάση το τελευταίο δελτίο
τύπου της ΕΛΣΤΑΤ, το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται 4.512€ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά,
ενώ φτάνει στα 9.475,00€ για τετραμελή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά (ΕΛΣΤΑΤ
23/6/2016:2). Το Εισόδημα μοριοδοτείται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
α) Ατοµικό 0- 4.512,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 0- 9.475,00 ευρώ
α) Ατοµικό 4.513,00 - 9.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 9.476,00 - 12.000,00 ευρώ
α) Ατοµικό 9.001,00 – 12.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 12.001,00- 16.000,00 ευρώ
α) Ατοµικό 12.001,00- 15.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 16.001,00 - 26.000,00 ευρώ
α) Ατοµικό άνω των 15.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό άνω των 26.000,00 ευρώ

ΜΟΡΙΑ
400
300
200
100
0

Ειδικότερα για την περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία βάσει των συνολικών μορίων δύο (2) ή
περισσοτέρων υποψηφίων, ιεραρχούνται τα βασικά κριτήρια ως εξής: 1. Διάρκεια ανεργίας, 2.
Εκπαιδευτικό επίπεδο, 3. Εισόδημα.
Συνεπώς, μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει
μεγαλύτερο διάστημα ανεργίας, και αν αυτό συμπίπτει προσμετρείται το χαμηλότερο επίπεδο
εκπαίδευσης, και αν αυτό συμπίπτει προσμετρείται το χαμηλότερο εισόδημα. Αν εξαντληθούν
όλα τα ανωτέρω κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των
ισοβαθμούντων υποψηφίων τότε διενεργείται κλήρωση.
2.6. Κοινωνικά χαρακτηριστικά
Μοριοδοτείται η ένταξη του υποψηφίου σε μειονεκτούσες ομάδες. Ο υποψήφιος καλείται να
επιλέξει εάν ανήκει σε κάποια από τις ακόλουθες μειονεκτούσες ομάδες και στη συνέχεια
επιλέγει ποια είναι η ομάδα αυτή.
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Υλοποίηση Ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό
«EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», όπως συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Εθνικό Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω μειονεκτούσες Ναι
ομάδες;

40 Όχι

0

Εάν ναι σε ποια/ποιες από τις παρακάτω ομάδες ανήκετε;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών,
Άτομα με αναπηρία,
Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας,
Θύματα trafficking,
Μέλη Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης,
Ρομά,
Μετανάστες,
Παλιννοστούντες,
Πρόσφυγες,
Αποφυλακισμένοι,
Ανήλικοι παραβάτες,
Πρώην χρήστες ουσιών,
Οροθετικοί,
Άστεγοι
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