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∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3/2019
ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ∆, ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56)
∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/
ΦΟΡΕΙΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΓΙΑ
8.933
ΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Α̟ασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.),
έχοντας υ̟όψη:
1. την υ̟ο̟αράγραφο Ι∆.1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013), ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 42 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α / 19-3-2015), µε το
άρθρο 1 και 2 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016), το άρθρο 70 του ν.
4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α΄/7-03-2016), το άρθρο 47 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α
/3-12-2018) και το άρθρο 44 του ν.4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α/28-2-2019).
2. Το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (Α’70) «Παροχή κινήτρων ενίσχυσης της
οικονοµικής και ̟εριφερειακής ανά̟τυξης της χώρας και τρο̟ο̟οίηση συναφών
διατάξεων», ό̟ως ισχύει
3. Τη µε αριθµό 8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5884/Β/31-12-2018).
4. Τη µε αριθµό 607/30-1-2019 Α̟όφαση Ένταξης της Ειδικής Γραµµατείας
∆ιαχείρισης Τοµεακών Ε.Π. του ΕΚΤ του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Ανά̟τυξης.
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5. Τον Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/12-05-2016) ̟ερί Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής
Ασφάλειας.
6. Τα µε αριθµό 11106/07-02-2019 και 19251/01-03-2019 έγγραφα της ∆ιοικήτριας
του ΟΑΕ∆.
7. Το µε αριθµό ̟ρωτ. 4445/2019/1/2019/05-03-2019 έγγραφο του ΑΣΕΠ, µε το
ο̟οίο εγκρίθηκε η ̟αρούσα ∆ηµόσια Πρόσκληση του ΟΑΕ∆,
καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του
Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, ̟ου ε̟ιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία
το̟οθετήσεων ̟ροσω̟ικού για την ̟ροώθηση της α̟ασχόλησης µέσω ̟ρογραµµάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, συµ̟εριλαµβανοµένης και της κατάρτισης σε ̟ενήντα έξι (56)
δήµους και τριάντα ε̟τά (37) υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/
φορείς διαχείρισης ̟ροστατευόµενων ̟εριοχών (Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς) οι ο̟οίοι
ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (Παράρτηµα I) της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, να
υ̟οβάλουν µε ηλεκτρονικό µόνο τρό̟ο αίτηση συµµετοχής α̟ό 08/03/2019 και ώρα
12η µεσηµβρινή έως και 18/03/2019 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τό̟ο
του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµο̟οιώντας το σχετικό ̟εδίο καταχώρισης
ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Οι το̟οθετήσεις διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων,
σύµφωνα µε το θεσµικό ̟λαίσιο ό̟ως αυτό αναφέρεται στα ανωτέρω έχοντας υ̟όψη τα
1 έως 5 του ̟ροοιµίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
1.1.Η Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓ∆ΚΑΠ) του
Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΥΠΕΚΑΑ) καταρτίζει τη δράση «Προώθηση της α̟ασχόλησης µέσω ̟ρογραµµάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, συµ̟εριλαµβανοµένης και της κατάρτισης, σε 56 ∆ήµους, και
τριάντα ε̟τά (37) Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας /Φορείς
διαχείρισης ̟ροστατευόµενων ̟εριοχών, η ο̟οία ως ̟ρος το συγχρηµατοδοτούµενο
σκέλος της εντάσσεται στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) «Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου
∆υναµικού, Εκ̟αίδευση & ∆ιά Βίου Μάθηση» του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και
Ανά̟τυξης και ως ̟ρος το σκέλος ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό εθνικούς ̟όρους
εντάσσεται στο ̟λαίσιο της υ̟ο̟αρ. Ι∆.1 της ̟αρ. Ι∆ του άρθρου ̟ρώτου του ν.
4152/2013, ό̟ως ισχύει.
1.2. Η δράση, κατά το συγχρηµατοδοτούµενο οκτάµηνης διάρκειας σκέλος της,
α̟ευθύνεται στους ∆ήµους και στις Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας /Φορείς διαχείρισης ̟ροστατευόµενων ̟εριοχών εκτός των ∆ήµων και τις
υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας /Φορείς διαχείρισης
̟ροστατευόµενων ̟εριοχών ̟ου υ̟άγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου
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Αιγαίου. Στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος εντάσσεται και η κατάρτιση για τις
Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
1.3. Η δράση, κατά το οκτάµηνης διάρκειας σκέλος ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό εθνικούς
̟όρους, α̟ευθύνεται στους ∆ήµους και στις Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας /Φορείς διαχείρισης ̟ροστατευόµενων ̟εριοχών ̟ου υ̟άγονται στις
Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
1.4. Η ∆ράση α̟οσκο̟εί:
•
•
•
•

στην ε̟ανασύνδεση των µακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων οµάδων στην
αγορά εργασίας,
στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
στην σύζευξη των ̟αραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων µε τις ανάγκες της
το̟ικής κοινωνίας

Η ανωτέρω ∆ράση εντάσσεται στο Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου
∆υναµικού, Εκ̟αίδευση και ∆ια βίου Μάθηση 2014-2020» του Υ̟ουργείου Οικονοµίας
και Ανά̟τυξης, συγκεκριµένα, στον Θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση
̟ροο̟τικών α̟ασχόλησης και ανά̟τυξης δεξιοτήτων ανθρώ̟ινου δυναµικού» του Ε.Π.
«Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού, Εκ̟αίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020».
1.5. Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της ∆ράσης ανέρχεται ̟ερί̟ου στα 64.210.404 ευρώ.
Ποσό ύψους ̟ερί̟ου 50.272.584 ευρώ ̟ροέρχεται α̟ό συγχρηµατοδοτούµενη δα̟άνη
του ΕΚΤ και ̟οσό ύψους ̟ερί̟ου 13.937.820 ευρώ ̟ου αφορά στο εθνικό σκέλος, α̟ό
τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ΟΑΕ∆.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
2.1. Η ∆ράση έχει ως στόχο την άµεση αντιµετώ̟ιση της ανεργίας ̟ληθυσµιακών
οµάδων ̟ου συνεχίζουν να ̟λήττονται α̟ό την ̟αρατεταµένη οικονοµική κρίση και τη
µακρά ύφεση ̟ου υ̟έστη η ελληνική οικονοµία, βάσει των στοιχείων της
εγγεγραµµένης ανεργίας του Οργανισµού Α̟ασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
(ΟΑΕ∆). Ε̟ίσης, α̟οβλέ̟ει στην ενίσχυση της α̟ασχόλησης των ανέργων, στην
ένταξη/ε̟ανένταξή τους στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα στην αναβάθµιση των
̟αρεχόµενων ̟ρος τους ̟ολίτες υ̟ηρεσιών.
2.2.Ειδικότερα, τα ̟ρογράµµατα εντάσσονται στους ακόλουθους τοµείς ̟ροτεραιότητας:
• αναβάθµιση των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟αρέχονται ̟ρος τους ̟ολίτες α̟ό τους φορείς
Το̟ικής Αυτοδιοίκησης, ό̟ως η αναβάθµιση και συντήρηση δηµοτικών υ̟οδοµών, η
αναβάθµιση της λειτουργίας των δηµοτικών υ̟ηρεσιών µε έµφαση στην ̟ροώθηση της
χρήσης τεχνολογιών ̟ληροφορικής και ε̟ικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα.
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• υ̟οστήριξη και βελτίωση των υ̟ηρεσιών της εκ̟αίδευσης.
• βελτίωση των ̟αρεχόµενων κοινωνικών υ̟ηρεσιών και υ̟ηρεσιών κοινής ωφέλειας
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ̟ρος τους ̟ολίτες ̟ου βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των
συνε̟ειών της οικονοµικής κρίσης και
• ∆ράσεις ̟ροστασίας των ̟ροστατευόµενων ̟εριοχών και της βιο̟οικιλότητάς τους µε
σκο̟ό την ανά̟τυξη των ̟αρεχόµενων οικοσυστηµικών υ̟ηρεσιών.
2.3.Αντικείµενο της δράσης είναι η ̟ροώθηση στην α̟ασχόληση 8.933 ανέργων
εγγεγραµµένων στα Μητρώα του ΟΑΕ∆ (εφεξής Ωφελούµενοι/ες) µέσω της το̟οθέτησής
τους για συνολικό χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών σύµφωνα µε το ν. 4152/2013, σε 56
δήµους και 37 υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς
διαχείρισης ̟ροστατευόµενων ̟εριοχών (εφεξής Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς), καθώς και η
συµβουλευτική και η συµµετοχή στην κατάρτιση για την ̟εραιτέρω ενδυνάµωση και
αναβάθµιση των ̟ροσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασµό µε την
α̟ασχόλησή τους, ̟ρος την ε̟ίτευξη του στόχου της ένταξης/ ε̟ανένταξής τους στην
αγορά εργασίας. Αναφορικά µε τη συµβουλευτική, στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆ θα
̟ροσφέρονται δύο υ̟οχρεωτικές συνεδρίες στους ωφελούµενους, κατά την είσοδο και
την έξοδο τους στην ̟ράξη. Η κατάρτιση ̟ραγµατο̟οιείται σε αδειοδοτηµένα α̟ό τον
Εθνικό Οργανισµό Πιστο̟οίησης Προσόντων και Ε̟αγγελµατικού Προσανατολισµού
(ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης, τα ο̟οία έχουν ρόλο ̟αρόχου κατάρτισης. Η
συµµετοχή των ωφελουµένων στην δράση της κατάρτισης είναι ̟ροαιρετική.
2.4.Το ε̟ο̟τευόµενο α̟ό το Υ̟ουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υ̟ολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ»
υ̟οστηρίζει τα ̟ρογράµµατα κατάρτισης µε το σύστηµα της ε̟ιταγής κατάρτισης
(training voucher), τα ο̟οία υλο̟οιούνται α̟ό την Ειδική Υ̟ηρεσία «Ε̟ιτελική ∆οµή
ΕΣΠΑ Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τοµέας Α̟ασχόλησης και Κοινωνικής Οικονοµίας» (Ε∆ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Α̟ΚΟ).
Η διαδικασία και οι όροι υλο̟οίησης της κατάρτισης, θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή
̟ρόσκληση ̟ου θα εκδοθεί α̟ό την Ειδική Υ̟ηρεσία «Ε̟ιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του Υ̟ουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
2.5. Σε ειδικά αιτιολογηµένες ̟ερι̟τώσεις ̟ου ά̟τονται ζητηµάτων αρµοδιότητας του
Υ̟ουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το χρονικό διάστηµα α̟ασχόλησης
των ωφελουµένων δύναται να ̟αραταθεί έως ένα (1) µήνα και δεκα̟έντε (15) ηµέρες,
̟έραν της ̟ροβλε̟όµενης α̟ό την ̟αρούσα ∆ηµόσια Πρόσκληση, συνολικής διάρκειας
έκαστου ̟ρογράµµατος και µέχρι τη συµ̟λήρωση του ανώτατου ̟ροβλε̟όµενου α̟ό
την ̟ρόσκληση αριθµού ηµεροµισθίων, ήτοι 200 ηµέρες ασφάλισης/α̟ασχόλησης.
Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές η α̟ασχόληση των ωφελουµένων αναστέλλεται κατά τη
διάρκεια των διακο̟ών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους, εφόσον οι σχολικές µονάδες
̟αραµένουν κλειστές.
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2.6.Όταν οι Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς /Υ̟ηρεσίες Το̟οθέτησης ό̟ου έχουν το̟οθετηθεί οι
ωφελούµενοι διακό̟τουν τη λειτουργία τους, το χρονικό διάστηµα α̟ασχόλησης των
ωφελουµένων δύναται να ̟αραταθεί έως ένα (1) µήνα και δεκα̟έντε (15) ηµέρες, ̟έραν
της ̟ροβλε̟όµενης α̟ό την ̟αρούσα ∆ηµόσια Πρόσκληση συνολικής διάρκειας
έκαστου ̟ρογράµµατος και µέχρι τη συµ̟λήρωση του ανώτατου ̟ροβλε̟όµενου α̟ό
την ̟ρόσκληση αριθµού ηµεροµισθίων, ήτοι 200 ηµέρες ασφάλισης/α̟ασχόλησης. Στις
̟ερι̟τώσεις αυτές η α̟ασχόληση των ωφελουµένων αναστέλλεται για το διάστηµα κατά
το ο̟οίο η υ̟ηρεσία/φορέας δεν λειτουργεί και συνεχίζεται µε την έναρξη λειτουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΟΡΙΣΜΟΙ- ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
3.1.Υ̟εύθυνος φορέας για την διαχείριση και ̟αρακολούθηση της δράσης
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ορίζεται η Ειδική Υ̟ηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά̟τυξη Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού, Εκ̟αίδευση και
∆ιά Βίου Μάθηση» (ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆) του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Ανά̟τυξης ως
̟ρος το συγχρηµατοδοτούµενο α̟ό ̟όρους του ΕΣΠΑ σκέλος της και ο ΟΑΕ∆ ως ̟ρος
το σκέλος ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό εθνικούς ̟όρους.
3.2. ∆ικαιούχος ως ̟ρος το συγχρηµατοδοτούµενο α̟ό ̟όρους του ΕΣΠΑ σκέλος
ορίζεται η Ειδική Υ̟ηρεσία Ε∆ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Α̟ΚΟ ̟ου υ̟άγεται στη ΓΓ∆ΚΑΠ. Η
Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ορίζεται αρµόδια για
τον ̟ροσδιορισµό των ε̟ιβλε̟όντων φορέων, στους ο̟οίους θα α̟ασχοληθούν οι
άνεργοι, και των διατιθέµενων θέσεων α̟ασχόλησης ανά ειδικότητα, τόσο ως ̟ρος το
συγχρηµατοδοτούµενο α̟ό ̟όρους του ΕΣΠΑ σκέλος, όσο και ως ̟ρος το σκέλος ̟ου
χρηµατοδοτείται α̟ό εθνικούς ̟όρους.
3.3. Ο Οργανισµός Α̟ασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) καταρτίζει την
̟ρόσκληση και είναι αρµόδιος για την υ̟οδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των
ωφελουµένων και την κατάρτιση των ̟ινάκων κατάταξης των ανέργων, τη σύζευξη των
ωφελουµένων µε τις θέσεις α̟ασχόλησης των Ε̟ιβλε̟όντων Φορέων σύµφωνα µε τους
οριστικούς ̟ίνακες κατάταξης, ό̟ως θα έχουν ̟ροσδιοριστεί α̟ό τη ΓΓ∆ΚΚΑΠ, τη
διενέργεια δειγµατολη̟τικών ε̟ιτό̟ιων ε̟αληθεύσεων για την ̟ιστο̟οίηση της
α̟ασχόλησης και καθολικών διοικητικών ε̟αληθεύσεων για την έγκαιρη καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών στους ε̟ιβλέ̟οντες φορείς, τις δράσεις συµβουλευτικών
υ̟ηρεσιών στους ωφελούµενους και την καταβολή των αµοιβών στους ωφελούµενους
και των ασφαλιστικών εισφορών στους Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς.
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3.4. Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς ορίζονται οι ∆ήµοι και οι Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης ̟ροστατευόµενων ̟εριοχών, οι
ο̟οίοι θα ̟ροσλάβουν και θα α̟ασχολήσουν ανέργους και θα ̟ιστο̟οιούν την
α̟ασχόληση τους στον ΟΑΕ∆. ̟ροκειµένου να καταβληθεί το µισθολογικό και µη
µισθολογικό κόστος. Για τις ανάγκες της ̟αρούσας Πρόσκλησης, οι Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς
ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I), δυνάµει της ̟αρα̟άνω Α̟όφασης
Ένταξης.
3.5. Υ̟εύθυνος ε̟εξεργασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και α̟ογραφικών
δελτίων εισόδου/εξόδου (microdata) ωφελουµένων ορίζεται το Υ̟ουργείο Οικονοµίας
και Ανά̟τυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 54 Α του ν. 4314/2014, ως ̟ρος τις ̟ράξεις ̟ου
συγχρηµατοδοτούνται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και υλο̟οιούνται
στο ̟λαίσιο των ΕΠ.
3.6. Εκτελούντες την ε̟εξεργασία ορίζονται η ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ και η Ειδική Υ̟ηρεσία Ε∆
ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Α̟ΚΟ για λογαριασµό του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Ανά̟τυξης.
3.7. Τρίτοι ορίζονται, σύµφωνα µε το άρθ. 4 (̟ερ. 10) του ΓΚΠ∆, ο̟οιοδή̟οτε φυσικό ή
νοµικό ̟ρόσω̟ο, δηµόσια αρχή, υ̟ηρεσία ή φορέας, µε εξαίρεση το υ̟οκείµενο
5884/31.12.2018 των δεδοµένων, τον υ̟εύθυνο ε̟εξεργασίας, τον εκτελούντα την
ε̟εξεργασία και τα ̟ρόσω̟α τα ο̟οία, υ̟ό την άµεση ε̟ο̟τεία του υ̟ευθύνου
ε̟εξεργασίας ή του εκτελούντος την ε̟εξεργασία, είναι εξουσιοδοτηµένα να
ε̟εξεργάζονται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς και ο αριθµός των διατιθέµενων θέσεων ανά ειδικότητα
̟εριγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσας
∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
5.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
∆ικαίωµα υ̟οβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης
του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την ̟ροώθηση της α̟ασχόλησης µέσω
̟ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα
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µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, και ανήκουν σε µία τουλάχιστον α̟ό τις ̟αρακάτω
κατηγορίες:
1. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις
ο̟οίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα
µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ (βλέ̟ε ε̟ισήµανση 2 & 5)
2. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών
οικογενειών στις ο̟οίες δεν εργάζεται κανείς (βλέ̟ε ε̟ισήµανση 3 και 7)
3. εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ (βλέ̟ε
ε̟ισήµανση 4)
4. άνεργοι ̟τυχιούχοι ΑΕΙ ̟ανε̟ιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι
στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυ̟ικά τους
̟ροσόντα (βλέ̟ε ε̟ισήµανση 6 και 7)
5. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών (βλέ̟ε
ε̟ισήµανση 8)
6. εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆
7. εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δικαιούχοι του
«Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), (βλέ̟ε ε̟ισήµανση 9).
Για την εφαρµογή της ̟αρούσας, ως µέλη οικογενειών των ανωτέρω 1 και 2 κατηγοριών
νοούνται οι εγγεγραµµένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1 και ο εγγεγραµµένος
άνεργος αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των ̟ροϋ̟οθέσεων και των κριτηρίων, ̟ου
λαµβάνονται υ̟όψη για την ε̟ιλογή των υ̟οψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος
λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στην
̟αρούσα ̟ρόσκληση ( 18/03/2019).
2. Για την εφαρµογή της ̟αρούσας, ως µέλη οικογενειών της κατηγορίας 1,
νοούνται οι εγγεγραµµένοι άνεργοι σύζυγοι της κατηγορίας 1.
Ε̟ισηµαίνεται ότι ο Ωφελούµενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραµµένων ανέργων
συζύγων α̟ό την οικογένεια-στόχο της ∆ράσης, εκτός εάν ανήκει στις κατηγορίες
3, 5, 6 και 7. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου µόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της
κατηγορίας 1 αιτηθεί συµµετοχή στο ̟ρόγραµµα, τότε ̟ροστίθεται στον αριθµό
των µορίων του ο αριθµός των µορίων της ανεργίας του/της συζύγου.

3. Ως µέλος µονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2, νοείται ο αρχηγός της,
δηλαδή ο γονέας, ο ο̟οίος ζει µόνος και έχει τη φροντίδα / ε̟ιµέλεια ενός ή
̟ερισσότερων εξαρτώµενων τέκνων. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο υ̟οψήφιος θα λάβει
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τα µόρια της µονογονεϊκότητας (δηλαδή τον δι̟λασιασµό των µορίων των µηνών
της εγγεγραµµένης ανεργίας).
Ως εξαρτώµενα τέκνα θεωρούνται βάσει του άρθρου 11 του ν. 4172/2013:
α) τα ανήλικα άγαµα τέκνα έως 18 ετών, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί α̟ό
19/03/2019 και µετά και το ετήσιο εισόδηµά τους δεν υ̟ερβαίνει τα 3.000 ευρώ,
β) τα ενήλικα ανύ̟αντρα τέκνα έως 25 ετών ̟ου φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή
ινστιτούτα ε̟αγγελµατικής εκ̟αίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής
ή είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ή υ̟ηρετούν τη
στρατιωτική τους θητεία εφόσον το ετήσιο εισόδηµά τους δεν υ̟ερβαίνει τα 3.000
ευρώ,
γ) τα άγαµα, διαζευγµένα ή σε χηρεία τέκνα µε ̟οσοστό νοητικής ή σωµατικής
ανα̟ηρίας τουλάχιστον 67% και ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον το ετήσιο εισόδηµά
τους δεν υ̟ερβαίνει τα 3.000 ευρώ.
Ε̟ισηµαίνεται ότι για τον υ̟ολογισµό του εισοδήµατος δεν λαµβάνονται υ̟όψη η
διατροφή ̟ου καταβάλλεται α̟ό τον/την σύζυγο στο ανήλικο τέκνο µε δικαστική
α̟όφαση ή µε συµβολαιογραφική ̟ράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο, το έξω –
ιδρυµατικό ε̟ίδοµα και τα ̟ρονοιακά ε̟ιδόµατα ̟ου χορηγεί το κράτος.
4. Ως µακροχρόνια άνεργοι νοούνται µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα
ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. α̟ό 12 µήνες και άνω.
5. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ένας α̟ό τους υ̟οψηφίους της κατηγορίας 1 (σύζυγοι
εγγεγραµµένοι άνεργοι) εντάσσεται και στις κατηγορίες 3, 5, 6 και 7, τότε
ωφελούµενοι του ̟ρογράµµατος µ̟ορούν να είναι και οι δύο σύζυγοι
εγγεγραµµένοι άνεργοι. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου και οι δύο σύζυγοι εγγεγραµµένοι
άνεργοι υ̟οβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής ως ωφελούµενοι, ε̟ειδή ο
ένας τουλάχιστον ανήκει σε τουλάχιστον µία α̟ό τις κατηγορίες 3, 5, 6 και 7, ο
καθένας α̟ό τους συζύγους µεµονωµένα, λαµβάνει τον αριθµό των µορίων της
εγγεγραµµένης ανεργίας του.
6. Οι εγγεγραµµένοι άνεργοι ̟τυχιούχοι ̟ανε̟ιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα,
οι ο̟οίοι δεν ανήκουν σε µία α̟ό τις κατηγορίες 1, 2, 3, 5, 6 και 7 της ̟αρούσας
̟αραγράφου, υ̟οβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνοντας στο σχετικό ̟εδίο της
αίτησης µόνο την ειδικότητα σύµφωνα µε τα τυ̟ικά ̟ροσόντα τους, ό̟ως αυτά
αναλύονται στο Παράρτηµα ΙΙ της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι άνεργοι της ως άνω κατηγορίας (̟τυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ) δεν
ε̟ιλέξουν θέση α̟ασχόλησης µε ειδικότητα αντίστοιχη των ειδικών
τυ̟ικών ̟ροσόντων τους, α̟οκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής τους στο
̟ρόγραµµα, εκτός εάν ανήκουν έστω και σε µία α̟ό τις ανωτέρω κατηγορίες
1,2,3,5,6 και 7.
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Ε̟ισηµαίνεται ότι η συµµετοχή τους µε βάση µία α̟ό τις υ̟όλοι̟ες αναφερόµενες
κατηγορίες (1,2,3,5,6 και 7) τους δίνει τη δυνατότητα να ε̟ιλέξουν ειδικότητα
(κατηγορία εκ̟αίδευσης) διαφορετική των τυ̟ικών ̟ροσόντων τους, εφόσον για
την ειδικότητα αυτή κατέχουν τα α̟αιτούµενα τυ̟ικά ̟ροσόντα, ό̟ως αυτά
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης. Σε αυτήν
την ̟ερί̟τωση στο ̟εδίο της ηλεκτρονικής αίτησης ̟τυχιούχος άνεργος ΑΕΙ
̟ανε̟ιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα, ε̟ιλέγει την τιµή «ΟΧΙ».
Παράδειγµα Α: Α̟όφοιτος ΑΕΙ Τµήµατος Ψυχολογίας (τυ̟ικό ̟ροσόν, ̟ου αντιστοιχεί σε
ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγου), εγγεγραµµένος άνεργος, µ̟ορεί να υ̟οβάλει ηλεκτρονική
αίτηση για θέση ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Α̟οθηκαρίων, µόνο εάν ταυτόχρονα υ̟άγεται έστω
σε µία α̟ό τις υ̟όλοι̟ες κατηγορίες (σύζυγος εγγεγραµµένου ανέργου, αρχηγός
µονογονεϊκής οικογένειας, µακροχρόνια άνεργος ή άνω των 29 ετών, εγγεγραµµένοι στα
µητρώα ΑµεΑ του ΟΑΕ∆, ή δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης»). Εάν
δεν υ̟άγεται σε καµία α̟ό τις κατηγορίες αυτές α̟οκλείεται η ηλεκτρονική αίτησή του.
Παράδειγµα Β: Πτυχιούχος εγγεγραµµένος άνεργος του κλάδου ΠΕ Φιλόλογος, ̟ου είναι
ταυτόχρονα αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας, έχει τη δυνατότητα να συµµετάσχει στο
̟ρόγραµµα σε θέση, ̟ου δεν αντιστοιχεί στην ειδικότητα του (λ.χ. ∆Ε ∆ιοικητικού), εφόσον
για την ειδικότητα αυτή κατέχει τα α̟αιτούµενα τυ̟ικά ̟ροσόντα, ό̟ως αυτά
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης και στην
ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής του δηλώσει ότι είναι αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας
(κατηγορία / κριτήριο ε̟ιλογής 3).
7. Οι ̟τυχιούχοι άνεργοι ενδιαφερόµενοι, ̟ου ανήκουν ταυτόχρονα και στην
κατηγορία του αρχηγού µονογονεϊκής οικογένειας θα ̟ρέ̟ει να δηλώνουν κατά
την υ̟οβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υ̟οχρεωτικά και τις δύο κατηγορίες,
̟ροκειµένου να λάβει τον αυξηµένο αριθµό µορίων της εγγεγραµµένης ανεργίας,
ό̟ως ̟εριγράφεται στο Κεφάλαιο 7 της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
8.Ωφελούµενοι της κατηγορίας 5 (εγγεγραµµένοι άνεργοι άνω των 29 ετών) είναι
όσοι γεννήθηκαν ̟ριν την 19/03/1990 και διανύουν το τριακοστό έτος της ηλικίας
τους.9.Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι εγγεγραµµένοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των
ΑΜΕΑ, αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο µητρώο του Οργανισµού για ΑΜΕΑ και είναι
εγγεγραµµένοι στο γενικό µητρώο, έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρουν την
εγγραφή της ανεργίας τους στο ειδικό µητρώο των ΑΜΕΑ, µε την ̟ροσκόµιση της
γνωµάτευσης ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) σε ισχύ, µε
την ο̟οία να ̟ιστο̟οιείται το ̟οσοστό ανα̟ηρίας.
10.Ωφελούµενοι της κατηγορίας 7 είναι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα
ανέργων του ΟΑΕ∆, ̟ου είναι δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος
Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), κατά την ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων (18/03/2019).
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Ε̟ισηµαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωµα υ̟οβολής αίτησης όσοι το̟οθετήθηκαν στο
̟λαίσιο υλο̟οίησης των ∆ηµόσιων Προσκλήσεων Νο 16/2017, 4/2018,8/2018 και
10/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (α̟αιτούνται για όλες τις ειδικότητες και ζητούνται α̟ό
τους Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς)
Οι ωφελούµενοι της δράσης ̟ρέ̟ει:
1.Να είναι Έλληνες ̟ολίτες, ̟ολίτες κρατών-µελών της Ε.Ε., Βορειοη̟ειρώτες, οµογενείς
και οµογενείς ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό την Κωνσταντινού̟ολη και α̟ό τα νησιά Ίµβρο
και Τένεδο, ή οµογενείς εξ Αιγύ̟του, χωρίς να α̟αιτείται ̟ιστο̟οιητικό ελληνικής
ιθαγένειας ούτε η συµ̟λήρωση ενός (1) έτους α̟ό την α̟όκτηση αυτής, υ̟ό την
̟ροϋ̟όθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση
α̟οδεικνύεται µε άλλους τρό̟ους (ν.δ. 3832/1958).
Για τους ̟ολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. α̟αιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε
βαθµό ε̟αρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η ο̟οία
α̟οδεικνύεται µε ̟ιστο̟οιητικό ελληνοµάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 ̟αρ. 1) ̟ου
χορηγείται α̟ό το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Πα̟ανδρέου 37,
Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−34 43 384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω ε̟ι̟έδων:
Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης
(Υ.Ε.)
Β΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.) :
Για
την
Κατηγορία
∆ευτεροβάθµιας
Εκ̟αίδευσης (∆.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσω̟ικού ή και
Εργατοτεχνικού Προσω̟ικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.) :
Για την Κατηγορία Πανε̟ιστηµιακής (Π.Ε.)
και Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης (Τ.Ε.), µη ∆ιοικητικού Προσω̟ικού
και για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης (∆.Ε.)
∆ιοικητικού Προσω̟ικού .
∆΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.) :
Για την Κατηγορία Πανε̟ιστηµιακής (Π.Ε.)
και Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης (Τ.Ε.) ∆ιοικητικού Προσω̟ικού.
Ε̟ίσης, α̟οδεικνύεται µε αντίστοιχο ̟ιστο̟οιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανε̟ιστηµιού̟ολη,
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Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571−72−76) το ο̟οίο χορηγείται ύστερα α̟ό
σχετική εξέταση του υ̟οψηφίου ή α̟ό άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
Όσοι α̟έκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε ̟ολιτογράφηση δεν µ̟ορούν να
̟ροσληφθούν ̟ριν α̟ό τη συµ̟λήρωση ενός (1) έτους α̟ό την α̟όκτησή της µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. ∆ικαιούνται
να είναι υ̟οψήφιοι και όσοι α̟έκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε ̟ολιτογράφηση,
αλλά δεν έχει ̟αρέλθει έτος α̟ό την α̟όκτησή της εφόσον µέχρι την α̟όκτησή της ήταν
υ̟ήκοοι κράτους µέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.
2. Κατά τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής να
έχουν συµ̟ληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19ο έτος), δηλαδή
όσοι έχουν γεννηθεί ̟ριν την 19/03/2001.
3. Να έχουν την υγεία ̟ου α̟αιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των
ειδικοτήτων ̟ου ε̟ιλέγουν και να ̟ροσκοµίζουν κατά την το̟οθέτηση τα α̟αραίτητα
δικαιολογητικά ό̟ου α̟αιτείται ̟.χ. α̟ασχόληση σε σχολικές δοµές κλ̟.
4. Κατά τον χρόνο λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και
κατά τον χρόνο το̟οθέτησης:
α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή για κλο̟ή,
υ̟εξαίρεση (κοινή ή στην υ̟ηρεσία), α̟άτη, εκβίαση, ̟λαστογραφία, α̟ιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, κατα̟ίεση, α̟ιστία ̟ερί την υ̟ηρεσία, ̟αράβαση καθήκοντος,
καθ’ υ̟οτρο̟ή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για ο̟οιοδή̟οτε έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) να µην είναι υ̟όδικοι ̟ου έχουν ̟αρα̟εµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα ή κατ΄ άλλον
νόµιµο τρό̟ο (άρθρο 43 του ν.4319/2013) για κακούργηµα ή για ̟ληµµέληµα της
̟ερί̟τωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει ̟αραγραφεί.
γ) να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα ̟ολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) να µην τελούν υ̟ό στερητική δικαστική συµ̟αράσταση (̟λήρη ή µερική), υ̟ό
ε̟ικουρική δικαστική συµ̟αράσταση (̟λήρη ή µερική) και υ̟ό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
ε) να µην έχουν α̟ολυθεί α̟ό θέση δηµόσιας υ̟ηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού
Προσώ̟ου του δηµόσιου τοµέα, λόγω ε̟ιβολής της ̟ειθαρχικής ̟οινής της οριστικής
̟αύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σ̟ουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε
υ̟αιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν ̟αρέλθει ̟ενταετία α̟ό την α̟όλυση.
Προκειµένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου ̟ροσω̟ικού, εξαιρούνται
α̟ό το κώλυµα οι υ̟οψήφιοι ̟ου έχουν εκτίσει την ̟οινή ή τα µέτρα ασφαλείας ̟ου
τους έχουν ε̟ιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν α̟ολυθεί υ̟ό όρους.
11
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Σηµείωση: Για τους άντρες υ̟οψηφίους δεν α̟αιτείται εκ̟λήρωση των στρατιωτικών
τους υ̟οχρεώσεων. Σε ̟ερί̟τωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής
σύµβασης, η σύµβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως, και δύναται ο ε̟ιβλέ̟ων φορέας
να αιτηθεί αντικατάσταση του ωφελούµενου.
6.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα το̟οθέτησης)
Τα α̟αιτούµενα τυ̟ικά ̟ροσόντα ανά ειδικότητα το̟οθέτησης, ̟εριγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσας ∆ηµόσιας
Πρόσκλησης.
6.3 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ)
Τα δικαιολογητικά α̟όδειξης των τίτλων σ̟ουδών καθώς και των ̟ρόσθετων
̟ροσόντων ̟εριγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα
της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
α. Η ευθύνη ελέγχου i. των γενικών ̟ροσόντων το̟οθέτησης (̟αρ.6.1), ii. των
α̟αιτούµενων τυ̟ικών ̟ροσόντων ανά ειδικότητα το̟οθέτησης (̟αρ.6.2) και
iii. των τίτλων σ̟ουδών - ̟ρόσθετων ̟ροσόντων (̟αρ.6.3), ̟ου ̟εριγράφονται
στο ̟αρόν Κεφάλαιο, ανήκει α̟οκλειστικά στον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα
το̟οθέτησης.
β. Όλα τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά των ανέργων υ̟οβάλλονται στον
Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων εγγράφων
(χωρίς υ̟οχρεωτική ε̟ικύρωση), ̟ου εκδόθηκαν α̟ό τις υ̟ηρεσίες και τους φορείς
αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν.4250/2014
(ΦΕΚ A 74 - 26.03.2014) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).
γ. Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των κριτηρίων ̟ου αφορούν τα γενικά και τυ̟ικά
̟ροσόντα (σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ της ̟αρούσας ∆ηµόσιας
Πρόσκλησης) είναι ο χρόνος λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής στο ̟ρόγραµµα (18/03/2019) ̟λην των τυχόν ̟ρόσθετων
̟ροσόντων (άδειες άσκησης ε̟αγγέλµατος ή άλλες ε̟αγγελµατικές άδειες ή
βεβαιώσεις ή ̟ιστο̟οιητικά καθώς και ̟ιστο̟οιητικά γνώσης Η/Υ) για τα ο̟οία
ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης αυτής.
δ. Για τυχόν διαφορές µεταξύ ωφελουµένων και ε̟ιβλε̟όντων φορέων σχετικά µε
αµφισβήτηση των τυ̟ικών ̟ροσόντων, αρµόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.
Ο ΟΑΕ∆ και οι ε̟ιβλέ̟οντες φορείς κοινο̟οιούν αµελλητί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά
δικαιολογητικά/έγγραφα ̟ου α̟αιτούνται για να ̟ροβεί στις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό
τις αρµοδιότητές του ενέργειες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
7.1 Οι άνεργοι, ̟ου υ̟οβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στην διαδικασία
κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την α̟ασχόληση µέσω ̟ρογραµµάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς του Παραρτήµατος I
κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, µε βάση τα ακόλουθα
αντικειµενικά κριτήρια:
1. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου, µε ανώτατο
όριο τους 60 µήνες, το ο̟οίο δι̟λασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς
µονογονεϊκών οικογενειών.
2. Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των
ανέργων της ̟ρώτης κατηγορίας της ̟αραγράφου 5.1 της ̟αρούσας, µε ανώτατο
όριο τους 60 µήνες
3. Ανα̟ηρία ωφελούµενου σε ̟οσοστό 50% και άνω
4. Ετήσιο εισόδηµα (φορολογικού έτους 2017) ατοµικό ή οικογενειακό
5. Ηλικία
6. Αριθµός ανήλικων τέκνων
7. Γονέας ̟ροστατευόµενου ή ̟ροστατευόµενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και
ενηλίκων, µε ̟οσοστό ανα̟ηρίας 67% και άνω
8. Εντο̟ιότητα, βάσει της έδρας της µόνιµης κατοικίας του ωφελούµενου.
9. ∆ικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
10. Ωφελούµενοι ̟ου δεν είχαν το̟οθετηθεί σε ολοκληρωµένες ή υ̟ό υλο̟οίηση
εθνικές
και
συγχρηµατοδοτούµενες
δράσεις
«ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της
̟ρογραµµατικής ̟εριόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016,
4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018 και
10/2018.
7.2.Για την ̟ερί̟τωση των κριτηρίων 3 και 7 , α̟αιτείται σχετική γνωµάτευση του
Κέντρου Πιστο̟οίησης Ανα̟ηρίας (ΚΕΠΑ) µε την ο̟οία ̟ιστο̟οιούνται τα ̟οσοστά
ανα̟ηρίας.
7.3.Το σύστηµα ε̟ιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των ̟αρα̟άνω κριτηρίων, στον
καθορισµό τυχόν δικαιολογητικών, ̟ου ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν α̟ό τους δυνητικά
ωφελούµενους, στον ορισµό µηχανισµού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη
βαθµολόγηση, κατάταξη και το̟οθέτηση των υ̟οψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις µε τη
χρήση µηχανογραφικού λογισµικού.
Για τους υ̟οψήφιους συµµετέχοντες, ̟ου κατά τη διαδικασία ελέγχου ̟ροκύ̟τει ότι δεν
συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού, εφαρµόζεται η διαδικασία µοριοδότησης α̟ό το
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Οργανισµού.
Τα ανωτέρω κριτήρια µοριοδοτούνται ως εξής:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΜΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ *

(µε ανώτατο όριο τους 60
µήνες και ανώτατο αριθµό
µορίων τα 60)

1 µόριο ανά
̟λήρη µήνα

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1

(µε ανώτατο όριο τους 60
µήνες και ανώτατο αριθµό
µορίων τα 60)

1 µόριο ανά
̟λήρη µήνα

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ

ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
2017

15
α) Ατοµικό 0-3.500,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 0-7.000,00
ευρώ
α) Ατοµικό 3.501,00 5.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 7.001,00 10.000,00 ευρώ
α) Ατοµικό 5.001,00 –
8.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 10.001,0016.000,00 ευρώ
α) Ατοµικό 8.001,0012.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 16.001,00
-26.000,00 ευρώ
α)Ατοµικό α̟ό 12.001,00
ευρώ και άνω

30

25

20

10

0

ΗΛΙΚΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

β) Οικογενειακό άνω των
26.000,00
18-29ετών
30-44 ετών
45-54 ετών
55 ετών και άνω
Για κάθε ανήλικο τέκνο

15
25
35
45
10
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ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ Η
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΑΜΕΑ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,
ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ
ΑΝΩ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (βάσει της έδρας της
µόνιµης κατοικίας)
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΧΑΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Νο 2/2015,
4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016,
7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017,
16/2017, 4/2018,8/2018 και 10/2018.

10
(ανεξαρτήτως
συνολικού
αριθµού
τέκνων)
20

35

20

*Ο αριθµός των µορίων του κριτηρίου της εγγεγραµµένης ανεργίας, ̟ου αφορά
στους ανέργους αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών δι̟λασιάζεται.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
I. Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των κριτηρίων, ̟ου λαµβάνονται υ̟όψη για την
κατάταξη των υ̟οψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στο Πρόγραµµα (18/03/2019 και ώρα 12η
µεσηµβρινή), εκτός του κριτηρίου 4, ̟ου αφορά ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (εισοδήµατα έτους 2017).
II. Οι ̟ληροφορίες για τα κριτήρια µοριοδότησης της συνεχόµενης ανεργίας και της
ηλικίας λαµβάνονται µε αυτόµατο ηλεκτρονικό τρό̟ο α̟ό το µητρώο ανέργων του
ΟΑΕ∆. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο υ̟οψήφιος φέρει την α̟οκλειστική ευθύνη για την
ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουµένων µηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των
δηλουµένων ε̟ιφέρει τον α̟οκλεισµό του ανέργου και σε ̟ερί̟τωση το̟οθέτησης,
αυτή ανακαλείται.
III. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου µόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας 1 της
̟αρ. 5.1 αιτηθεί συµµετοχή στο ̟ρόγραµµα, τότε ̟ροστίθεται στον αριθµό των µορίων
του ο αριθµός των µορίων της ανεργίας του/της συζύγου.
IV. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι σύζυγοι εγγεγραµµένων ανέργων των κατηγοριών 3, 5, 6 και
7, υ̟οβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής ως ωφελούµενοι, σε µία τουλάχιστον
α̟ό αυτές, λαµβάνει ο καθένας α̟ό τους συζύγους µεµονωµένα, τον αριθµό των
µορίων της εγγεγραµµένης ανεργίας του.
V. Ως µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, νοείται ο αρχηγός της, δηλαδή ο γονέας, ο ο̟οίος
ζει µόνος και έχει τη φροντίδα/ ε̟ιµέλεια ενός ή ̟ερισσότερων εξαρτώµενων τέκνων.
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Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο υ̟οψήφιος θα λάβει τα µόρια της µονογονεϊκότητας (δηλαδή
τον δι̟λασιασµό των µορίων των µηνών της εγγεγραµµένης ανεργίας).
Ως εξαρτώµενα τέκνα θεωρούνται βάσει του άρθρου 11 του ν. 4172/2013:
α) τα ανήλικα άγαµα τέκνα έως 18 ετών, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί α̟ό 19/03/2001
και µετά και το ετήσιο εισόδηµά τους δεν υ̟ερβαίνει τα 3.000 ευρώ
β) τα ενήλικα ανύ̟αντρα τέκνα έως 25 ετών ̟ου φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή
ινστιτούτα ε̟αγγελµατικής εκ̟αίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής ή
είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την ηµεροµηνία λήξης της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στην ̟αρούσα
̟ρόσκληση (18/03/2019), ή υ̟ηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία εφόσον το ετήσιο
εισόδηµά τους δεν υ̟ερβαίνει τα 3.000 ευρώ,
γ) τα άγαµα, διαζευγµένα ή σε χηρεία τέκνα µε ̟οσοστό νοητικής ή σωµατικής
ανα̟ηρίας τουλάχιστον 67% και ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον το ετήσιο εισόδηµά
τους δεν υ̟ερβαίνει τα 3.000 ευρώ.
Ε̟ισηµαίνεται ότι για τον υ̟ολογισµό του εισοδήµατος δεν λαµβάνονται υ̟όψη η
διατροφή ̟ου καταβάλλεται α̟ό τον/την σύζυγο στο ανήλικο τέκνο µε δικαστική
α̟όφαση ή µε συµβολαιογραφική ̟ράξη ή µε ιδιωτικό έγγραφο, το έξω – ιδρυµατικό
ε̟ίδοµα και τα ̟ρονοιακά ε̟ιδόµατα ̟ου χορηγεί το κράτος.
VI. Το εισόδηµα (ατοµικό / οικογενειακό) ως µοριοδοτούµενο κριτήριο ̟ροκύ̟τει α̟ό τα
δηλωθέντα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2017 ̟ου εµφανίζονται στις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήµατος, οι ο̟οίες υ̟οβλήθηκαν το έτος 2018.
Αναλυτικότερα:
i. Ως ατοµικό εισόδηµα λαµβάνεται το αναγραφόµενο στη στήλη του υ̟όχρεου
δηλωθέν εισόδηµα.
ii. Ως οικογενειακό εισόδηµα λαµβάνεται το δηλωθέν εισόδηµα του υ̟όχρεου,
της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του. Για τον υ̟ολογισµό του
κριτηρίου του εισοδήµατος των υ̟οψηφίων, ̟ου είναι εξαρτώµενα τέκνα κατά
το φορολογικό έτος 2017 (εισοδήµατα έτους 2017), λαµβάνεται υ̟όψη το
οικογενειακό εισόδηµα, ̟ου δηλώνει ο υ̟όχρεος γονέας.
iii. Οι ̟ληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήµατος λαµβάνονται µε
ηλεκτρονικό τρό̟ο α̟ό την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσιών Εσόδων (ΑΑ∆Ε) και
καταχωρούνται αυτόµατα στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ)
του ΟΑΕ∆.
VII. Ανήλικο θεωρείται το ̟αιδί το ο̟οίο δεν έχει συµ̟ληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του µέχρι και την τελευταία ηµέρα της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ηλεκτρονικών
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αιτήσεων (18/03/2019), δηλαδή έχει γεννηθεί α̟ό τις 19/03/2001 και µετά. Στα τέκνα
του ανέργου συµ̟εριλαµβάνονται και όσα γεννήθηκαν α̟ό άλλο ή άλλους γάµους,
καθώς και τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για τον ̟ατέρα άνεργο, τα ο̟οία είναι
νοµιµο̟οιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα α̟ό αυτόν.
VIII. Ε̟ισηµαίνεται ότι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι, ̟ου είναι γονείς ανήλικων τέκνων,
µ̟ορούν να δηλώσουν και οι δύο τον αριθµό των ανήλικων τέκνων τους κατά την
υ̟οβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους, ώστε να λάβει ο κάθε ένας γονέας, τη
µοριοδότηση, ̟ου αναλογεί στον αριθµό των ανήλικων τέκνων.
IX. Η µοριοδότηση ως ̟ρος το έκτο κριτήριο (ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ) βασίζεται στα
δηλωθέντα ΑΜΚΑ των ανήλικων τέκνων. Οι ̟ληροφορίες για το κριτήριο αυτό
(ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ) λαµβάνονται µε ηλεκτρονικό τρό̟ο α̟ό την Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η∆ΙΚΑ Α.Ε.) και καταχωρούνται
αυτόµατα στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆.
X. Για τις ̟ερι̟τώσεις των κριτηρίων 3 και 7 α̟αιτείται σχετική γνωµάτευση του
Κέντρου Πιστο̟οίησης Ανα̟ηρίας (ΚΕΠΑ) του ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/1507-2010) σε ισχύ, µε την ο̟οία να ̟ιστο̟οιείται το ̟οσοστό ανα̟ηρίας.
XI. Η µοριοδότηση ως ̟ρος το όγδοο κριτήριο (ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ) βασίζεται στα στοιχεία
τα ο̟οία αντλούνται α̟ό το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του
ΟΑΕ∆ µε βάση την έδρα (∆ήµος) της µόνιµης κατοικίας του ωφελούµενου την
ο̟οία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2)
σε σχέση µε τον ∆ήµο της Υ̟ηρεσίας Το̟οθέτησης ̟ου έχει ε̟ιλέξει κατά την
υ̟οβολή της αίτησης του. Η έννοια της µόνιµης κατοικίας καθορίζεται α̟ό το άρθρο
51 του Αστικού Κώδικα και α̟οδεικνύεται α̟ό τα α̟αιτούµενα για την εγγραφή στο
µητρώο των ανέργων του ΟΑΕ∆ στοιχεία.

Ε̟ισηµαίνεται ότι η ευθύνη ε̟ικαιρο̟οίησης, τρο̟ο̟οίησης, τυχόν διόρθωσης των
στοιχείων ̟ου αφορούν στην διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας του ωφελούµενου η
ο̟οία δηλώνεται στο ̟εδίο «ΚΥΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» των Στοιχείων Ε̟ικοινωνίας στο ΟΠΣ
του ΟΑΕ∆ ανήκει α̟οκλειστικά στους ωφελούµενους και λαµβάνονται υ̟όψη έως την
ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι (18/03/2019).
Ε̟ι̟ρόσθετα, ε̟ισηµαίνονται τα εξής:
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο Β102129/17.01.2012/23.01.2012 (Α∆Α: ΒΟΧ44691Ω2-Τ3Ψ) του
ΟΑΕ∆ «Ε̟ικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Ο.Α.Ε.∆.», ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ «Εγγραφή
ανέργων, Περιοδικότητα αυτο̟ρόσω̟ης εµφάνισης, ∆ιαδικασία ανανέωσης εγγραφής
ανέργων στα οικεία µητρώα και κάθε σχετικό θέµα», Άρθρο 1 «Εγγραφή ανέργου στα
οικεία µητρώα», ό̟ως έχει συµ̟ληρωθεί/τρο̟ο̟οιηθεί µε την εγκύκλιο
102295/28.11.2014 και ισχύει:
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«Η εγγραφή ανέργου στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, ̟ραγµατο̟οιείται µε
την αυτο̟ρόσω̟η ̟αρουσία του στην αρµόδια Υ̟ηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) του
τό̟ου κατοικίας του».
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, το ̟ρόσω̟ο έχει
κατοικία τον τό̟ο της κύριας και µόνιµης εγκατάστασής του και δεν µ̟ορεί να έχει
συγχρόνως ̟ερισσότερες α̟ό µία κατοικίες, δηλαδή καθιερώνεται η αρχή της
α̟οκλειστικότητας της κατοικίας, ό̟ου κατοικία είναι ο νοµικός δεσµός του
̟ροσώ̟ου ̟ρος ορισµένη εδαφική ̟εριοχή, η ο̟οία καθίσταται κατά αυτό τον
τρό̟ο, αφενός µεν στοιχείο των νοµικών σχέσεων του ̟ροσώ̟ου, αφετέρου δε
στοιχείο εξατοµικεύσεως τούτου. Ο δεσµός αυτός δηµιουργείται α̟ό το γεγονός, ότι
κά̟οιος καθιστά σύµφωνα µε την βούλησή του έναν τό̟ο ως το κέντρο των
βιοτικών σχέσεών του, δηλαδή των κοινωνικών, ε̟αγγελµατικών κ.λ.̟.
Ειδικότερα ο ενδιαφερόµενος, για την εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων του
ΟΑΕ∆, υ̟οχρεούται να ε̟ιδεικνύει τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:
Το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος, ή ελλείψει αυτού,
αντίγραφο κατατεθειµένης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος – Ε1, ή Υ̟εύθυνη
∆ήλωση θεωρηµένη α̟ό τη ∆.Ο.Υ. εφόσον δεν υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει
φορολογική δήλωση.
Λογαριασµό ∆ΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συµφωνητικού
µίσθωσης κατοικίας, κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Παραστατικό ταυτο̟ροσω̟ίας σε ισχύ (∆ελτίο ταυτότητας, ∆ιαβατήριο κ.λ.̟.)
Ε̟ίσηµο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει ο ΑΜΚΑ
Η Υ̟ηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει ο̟οιοδή̟οτε δικαιολογητικό
κατά την κρίση της θεωρείται α̟αραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

XII. Η µοριοδότηση ως ̟ρος το ένατο κριτήριο ∆ικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος
Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), βασίζεται στο έγγραφο, ̟ου αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται α̟ό τον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας και εγκρίνεται η ένταξη
στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Οι ̟ληροφορίες για
το κριτήριο του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» ̟ροέρχονται µε αυτόµατο
ηλεκτρονικό τρό̟ο α̟ό την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
(Η∆ΙΚΑ Α.Ε.), λαµβάνοντας υ̟όψη για την µοριοδότηση την ηµεροµηνία έγκρισης,
έως την ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι (18/03/2019).
Η µοριοδότηση ως ̟ρος το δέκατο κριτήριο αφορά στους Ωφελούµενους ̟ου δεν είχαν
το̟οθετηθεί σε ολοκληρωµένες ή υ̟ό υλο̟οίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»: α) της
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̟ρογραµµατικής ̟εριόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016,
6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017, 16/2017, 8/2018) και β)της ∆ράσης
«ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», Νο 4/2018 και 10/2018.
XIII. Οι ̟ληροφορίες για τα κριτήρια µοριοδότησης της συνεχόµενης ανεργίας και της
ηλικίας λαµβάνονται µε αυτόµατο ηλεκτρονικό τρό̟ο α̟ό το µητρώο ανέργων του
ΟΑΕ∆. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο υ̟οψήφιος φέρει την α̟οκλειστική ευθύνη για την
ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουµένων µηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των
δηλουµένων ε̟ιφέρει τον α̟οκλεισµό του ανέργου και σε ̟ερί̟τωση το̟οθέτησης,
αυτή ανακαλείται.
XIV. Στην ηλικιακή οµάδα 18-29 ανήκουν όσοι γεννήθηκαν α̟ό 19/03/1989 µέχρι και
18/03/2001. Αντίστοιχα, στην ηλικιακή οµάδα των 30-44 εµ̟ί̟τουν οι γεννηθέντες α̟ό
19/03/1974 µέχρι και 18/03/1989, στην ηλικιακή οµάδα των 45-54 εµ̟ί̟τουν οι
γεννηθέντες α̟ό 19/03/1964 µέχρι και 18/03/1974 ενώ 55 και άνω είναι οι γεννηθέντες
̟ριν τις 19/03/1964.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
– ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

8.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
8.1.1 Οι άνεργοι, ̟ου ε̟ιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση
του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρώσουν και να υ̟οβάλουν
α̟οκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρό̟ο, και ως ̟ιστο̟οιηµένοι χρήστες των
ηλεκτρονικών υ̟ηρεσιών της διαδικτυακής ̟ύλης του Ο.Α.Ε.∆., µε τη χρήση των
κωδικών ̟ρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό), την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ
(37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /
ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ”, η ο̟οία είναι
αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr) και να ε̟ιλέξουν µία (1)
µόνο ειδικότητα το̟οθέτησης α̟ό τις αναφερόµενες στη σχετική λίστα του
Παραρτήµατος Ι και µέχρι τρεις (3) Υ̟ηρεσίες Το̟οθέτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1) Υ̟οβολή αίτησης µε τρό̟ο διαφορετικό α̟ό αυτόν, ̟ου ορίζεται ρητά στην ̟αρούσα
̟ρόσκληση συνε̟άγεται τον α̟οκλεισµό του ανέργου α̟ό τη διαδικασία κατάρτισης
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του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέ̟εια, α̟ό τη διαδικασία το̟οθετήσεων,
̟ου υλο̟οιείται βάσει αυτού.
2) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφεροµένων δεν υ̟οβάλλονται µέσω των
Υ̟ηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισµού.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η γνωµάτευση ΚΕΠΑ α) έχει λήξει και έχει ̟αρέλθει τρίµηνο α̟ό τη
λήξη ισχύος της και β) δεν έχει υ̟οβληθεί αίτηση για νέα γνωµάτευση ή αίτηση
ε̟ανεξέτασης στην αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή, τότε οι ωφελούµενοι θα διαγράφονται α̟ό το
µητρώο ανέργων ΑµεΑ του Οργανισµού α̟ό την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της, η εγγραφή
τους θα µεταφέρεται στο γενικό µητρώο ανέργων και δεν θα µοριοδοτούνται µε το κριτήριο
«ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».

3) Οι άνεργοι έχουν δικαίωµα να υ̟οβάλουν µία (1) ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής
και να ε̟ιλέξουν µία (1) µόνο ειδικότητα το̟οθέτησης α̟ό τις αναφερόµενες στη
σχετική λίστα του Παραρτήµατος Ι και α̟ό µία (1) µέχρι τρεις (3) Υ̟ηρεσίες
Το̟οθέτησης ή/και Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς, ως ̟ιστο̟οιηµένοι χρήστες στις
ηλεκτρονικές υ̟ηρεσίες της διαδικτυακής ̟ύλης του Ο.Α.Ε.∆., εισάγοντας τους
κωδικούς ̟ρόσβασης σε αυτή (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).
Ε̟ίσης στην ενότητα «Στοιχεία Ε̟ικοινωνίας», δηλώνουν υ̟οχρεωτικά τον αριθµό
τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον υ̟άρχει, τα ο̟οία
είναι α̟αραίτητα για την έγκυρη και έγκαιρη ε̟ικοινωνία τους µε την Υ̟ηρεσία
(ΚΠΑ2).
8.1.2 Η ηλεκτρονική αίτηση υ̟οβάλλεται µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται ρητά στην
̟αρούσα ̟ρόσκληση, και συγκεκριµένα α̟ό (08/03/2019) και ώρα 12η µεσηµβρινή έως
και (18/03/2019) και ώρα 12η µεσηµβρινή. Το εµ̟ρόθεσµο της ηλεκτρονικής αίτησης
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής α̟οστολής της στον
Ο.Α.Ε.∆. Μετά τη λήξη της ̟ροθεσµίας δεν είναι δυνατή η υ̟οβολή αιτήσεων.
8.1.3 Η ηλεκτρονική αίτηση ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 8
του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία, ̟ου ̟εριλαµβάνονται και αναφέρονται σε
αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων, ̟ου δηλώνονται α̟ό τον άνεργο στην
ηλεκτρονική αίτηση ε̟ισύρει τις ̟ροβλε̟όµενες ̟οινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε
κάθε ̟ερί̟τωση ο υ̟οψήφιος φέρει την α̟οκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την
ορθότητα των δηλούµενων µηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουµένων ε̟ιφέρει
τον α̟οκλεισµό του ανέργου και σε ̟ερί̟τωση το̟οθέτησης, αυτή ανακαλείται.
8.1.4. Ο δυνητικά ωφελούµενος φέρει την ευθύνη της ̟λήρους και ορθής συµ̟λήρωσης
της ηλεκτρονικής του αίτησης. Ειδικότερα, υ̟οχρεούται να συµ̟ληρώσει µε ακρίβεια τα
οικεία ̟εδία της ηλεκτρονικής αίτησης µε τα στοιχεία, ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα
̟ρόσκληση και αντιστοιχούν σε ̟ροσω̟ικά στοιχεία, κριτήρια κατάταξης, ειδικότητα
το̟οθέτησης και ̟ροτίµηση φορέα.
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∆ιόρθωση ή τρο̟ο̟οίηση ή συµ̟λήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συµ̟λήρωση
τυχόν ελλει̟όντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και συµ̟ληρωµατικών ή
διευκρινιστικών, ε̟ιτρέ̟εται µε νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι ο̟οίες υ̟οβάλλονται σε
αντικατάσταση των ̟ροηγουµένων ηλεκτρονικών αιτήσεων ̟ου ακυρώνονται, µέχρι τη
λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και ειδικότερα έως και τις
18/03/2019 και ώρα 12η µεσηµβρινή.
Όταν ο δυνητικά ωφελούµενος υ̟οβάλλει την ηλεκτρονική του αίτηση, αναγράφονται
σε αυτήν ο αριθµός ̟ρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης συµµετοχής (Κωδικός
Αριθµός ηλεκτρονικής αίτησης), καθώς και η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ο άνεργος συµ̟ληρώνει υ̟οχρεωτικά τα ̟αρακάτω ̟εδία:
i. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της συζύγου για τους έγγαµους υ̟οψήφιους
ii. αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας, ε̟ιλέγοντας την τιµή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
iii. ̟τυχιούχος άνεργος ΑΕΙ ̟ανε̟ιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα,
(βλέ̟ε Κατηγορία 4 της ̟αρ.5.1 της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης και
Ε̟ισήµανση 6 και 7 του Κεφαλαίου 5) α̟οκλειστικά και µόνο για τις θέσεις,
̟ου αντιστοιχούν σε ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ, ε̟ιλέγοντας την τιµή «ΝΑΙ»
iv. ΑΜΚΑ και στοιχεία α. ανήλικων τέκνων καθώς και β. εξαρτώµενων
τέκνων ΑΜΕΑ
v. είµαι εγγεγραµµένος άνεργος της κατηγορίας ΑµεΑ µε ̟οσοστό ανα̟ηρίας
50% και άνω, και διαθέτω Γνωµάτευση ΚΕΠΑ του ν.3863/15.07.2010 (ΦΕΚ
115/τ.Α/15.07.2010) σε ισχύ ε̟ιλέγοντας την τιµή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
vi. είµαι γονέας εξαρτώµενου τέκνου ΑµεΑ (ανηλίκου ή ενηλίκου) µε ̟οσοστό
ανα̟ηρίας 67% και άνω, και διαθέτω Γνωµάτευση ΚΕΠΑ του
ν.3863/15.07.2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α/15.07.2010) σε ισχύ, ε̟ιλέγοντας την τιµή
«ΝΑΙ ή ΟΧΙ».
vii. Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (το email του), ̟ροκειµένου
να ενηµερωθεί µε ηλεκτρονική αλληλογραφία α̟ό το αρµόδιο ΚΠΑ2,
στην ̟ερί̟τωση ̟ου είναι ε̟ιτυχών ή καθίσταται ε̟ιτυχών α̟ό
αντικατάσταση, καθώς και λοι̟ά στοιχεία ε̟ικοινωνίας ό̟ως το
τηλέφωνο ε̟ικοινωνίας του.

Η συµ̟λήρωση του ΑΜΚΑ του/της συζύγου είναι α̟αραίτητη για τη διασταύρωση
των ̟ροστατευόµενων και των ανήλικων τέκνων, ενώ η συµ̟λήρωση του ΑΦΜ
του/της συζύγου είναι α̟αραίτητη ακόµη και στην ̟ερί̟τωση ̟ου εργάζεται, για τη
διασταύρωση του οικογενειακού εισοδήµατος και για τη διακρίβωση του κριτηρίου
ε̟ιλογής 1 της ̟αρ. 5.1 και της ε̟ισήµανσης ΙΙ της ̟αρ.7.2.
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Στην ενότητα «Ε̟ιλογή Ειδικότητας» ε̟ιλέγει µία (1) µόνο ειδικότητα το̟οθέτησης α̟ό
τις αναφερόµενες στη σχετική λίστα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, και α̟ό και α̟ό µία (1)
µέχρι τρεις (3) Υ̟ηρεσίες Το̟οθέτησης ή/και Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς .
Τα κριτήρια ε̟ιλογής (κατηγορίες ανέργων) και κατάταξης, καθώς και ο τρό̟ος
µοριοδότησης ̟εριγράφονται αναλυτικά στα Κεφάλαια 5 και 7 της ̟αρούσας
Πρόσκλησης.
Η ̟ιστο̟οίηση της ανα̟ηρίας θα ̟ροσκοµιστεί κατά τη διαδικασία της υ̟όδειξης, σε
̟ερί̟τωση ε̟ιλογής του αιτούντος εγγεγραµµένου ανέργου ΑµεΑ βάσει του Οριστικού
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ό̟ως ορίζεται στο 10.3 της ̟αρούσας ∆ηµόσιας
Πρόσκλησης.
8.1.5 Η ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής συνιστά εξουσιοδότηση ̟ρος τον ΟΑΕ∆ για τη
χρήση και ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων του αιτούντος α̟οκλειστικά για
τους σκο̟ούς της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης και τις α̟αιτήσεις των
Καν.1303/2013, 1304/2013 και 679/2016. Ε̟ι̟λέον, ο ΟΑΕ∆ δικαιούται να διενεργεί τις
ε̟εξεργασίες των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων του αιτούντος υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου
̟ροβλέ̟ονται, αντίστοιχα, α̟ό τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 ̟αρ. 2 του ΓΚΠ∆, στις
̟ερι̟τώσεις ό̟ου υφίσταται άλλη, ̟έραν της συγκατάθεσης του αιτούντος, νόµιµη βάση
ε̟εξεργασίας αυτών.
Ε̟ι̟λέον, ε̟ιτρέ̟εται η ̟εραιτέρω ε̟εξεργασία, α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του
ΥΠΕΚΑΑ, ̟ροσω̟ικών δεδοµένων ̟ου τηρούνται για τις ανάγκες υλο̟οίησης των
̟ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, για το σκο̟ό εξαγωγής στατιστικών
δεδοµένων στο ̟λαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκ̟όνησης µελετών για την
αξιολόγηση του εν λόγω ̟ρογράµµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 89 ̟αρ. 2
ΓΚΠ∆. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, ο ωφελούµενος έχει τα δικαιώµατα ̟ου κατοχυρώνουν για
το υ̟οκείµενο των δεδοµένων οι διατάξεις του ΓΚΠ∆ (άρθρα 12ε̟.) και συγκεκριµένα:
δικαίωµα ̟ρόσβασης και ενηµέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, ̟εριορισµού της
ε̟εξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, υ̟ό τις ειδικότερες ̟ροϋ̟οθέσεις του νόµου
και τις νοµικές και συµβατικές υ̟οχρεώσεις του υ̟ευθύνου ε̟εξεργασία.
8.1.6 Στην αίτηση, µετά την υ̟οβολή της α̟ό τον άνεργο, αναγράφεται ο αριθµός
̟ρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης συµµετοχής (Κωδικός Αριθµός ηλεκτρονικής
αίτησης), καθώς και η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής αίτησης.
Ε̟ίσης, οι ενδιαφερόµενοι δύνανται:
i. να εκτυ̟ώσουν την ηλεκτρονική αίτηση τους
ii. να σηµειώσουν τον αριθµό ̟ρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης (Κωδικός
Αριθµός ηλεκτρονικής αίτησης), ̟ροκειµένου να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξης τους
στους Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο α̟οκλεισµού τους α̟ό τον Πίνακα
Α̟οκλειοµένων, όταν οι Πίνακες αυτοί αναρτηθούν
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iii. µε τη χρήση των κωδικών ̟ρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό) στο
ΟΠΣ να αναζητήσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτησή τους στο ανωτέρω ̟ρόγραµµα.
Ε̟ισηµαίνεται ότι ο αριθµός ̟ρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης συµµετοχής είναι
α̟αραίτητος και για την υ̟οβολή της αίτησης στο ̟ρόγραµµα κατάρτισης.
8.1.8 Όσοι το̟οθετηθούν στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης της ̟αρούσας ∆ηµόσιας
Πρόσκλησης α̟οκλείονται α̟ό τους Οριστικούς Πίνακες ή και τους Προσωρινούς
Πίνακες τυχόν ε̟όµενων ∆ηµόσιων Προσκλήσεων Προγραµµάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα έτους 2019.
8.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
8.2.1 Στις αρµόδιες Υ̟ηρεσίες του Οργανισµού (ΚΠΑ2) ̟ροσέρχονται, µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης της υ̟οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (18/03/2019) ̟ροκειµένου
να ̟ροσκοµίσουν τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά µόνο α) όσοι δυνητικά ωφελούµενοι
αναφέρονται στην ̟αράγραφο 5.1, οι ο̟οίοι είναι αρχηγοί µονογονεϊκών
οικογενειών, β) όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ, αλλά έχουν
εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό µητρώο του Οργανισµού και ε̟ιθυµούν να
µεταφερθούν στο ειδικό µητρώο ΑµεΑ του Οργανισµού, και γ) οι εγγεγραµµένοι
άνεργοι γονείς εξαρτωµένων τέκνων ΑµεΑ.
Συγκεκριµένα:
•

Στις ̟ερι̟τώσεις, ̟ου οι δυνητικά ωφελούµενοι συµµετέχουν ως άνεργοι αρχηγοί
µονογονεϊκών οικογενειών, ̟ροσκοµίζουν ̟ιστο̟οιητικό οικογενειακής
κατάστασης, συνοδευόµενο α̟ό ο̟οιοδή̟οτε άλλο σχετικό ̟αραστατικό, ό̟ως
̟ρόσφατο εκκαθαριστικό ∆ΟΥ, διαζευκτήριο, ιδιωτικό συµφωνητικό ρύθµισης
γονικής µέριµνας, ε̟ιµέλειας κ.λ̟., α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει ότι είναι αρχηγοί
µονογονεϊκής οικογένειας, και έχουν τη φροντίδα / ε̟ιµέλεια των εξαρτώµενων
τέκνων τους.
Οι συµµετέχοντες αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών (κατηγορία 2 της ̟αρ. 5.1)
υ̟οχρεούνται να ̟ροσέλθουν µέχρι τη λήξη της ̟ροθεσµίας (18/03/2019) και ώρα
15:00) στην κατά τό̟ο αρµόδια Υ̟ηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2), ̟ροκειµένου να
̟ροσκοµίσουν τα δικαιολογητικά, ̟ου α̟οδεικνύουν την ιδιότητα της
µονογονεϊκότητας, αυτο̟ροσώ̟ως ή µέσω νοµίµου αντι̟ροσώ̟ου (µε
εξουσιοδότηση).

•

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι συµµετέχοντες εγγεγραµµένοι άνεργοι ανήκουν στην
κατηγορία των ΑµεΑ, αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο µητρώο του Οργανισµού
για ΑµεΑ και είναι εγγεγραµµένοι στο γενικό µητρώο ανέργων, έχουν τη
δυνατότητα να µεταφέρουν την εγγραφή της ανεργίας τους στο ειδικό µητρώο
των ΑµεΑ, µε την ̟ροσκόµιση της γνωµάτευσης ΚΕΠΑ του ν. 3863/15-07-2010
(ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) σε ισχύ, µε την ο̟οία να ̟ιστο̟οιείται το ̟οσοστό
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ανα̟ηρίας, ̟ριν την ηµεροµηνία λήξης της υ̟οβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων και συγκεκριµένα την 18/03/2018.
Τα δικαιολογητικά, ̟ου α̟αιτούνται στην ̟ερί̟τωση αυτή είναι Γνωµάτευση ΚΕΠΑ του
Ν. 3863/15.07.2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15.07.2010) σε ισχύ, µε την ο̟οία να ̟ιστο̟οιείται το
̟οσοστό ανα̟ηρίας, το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να είναι 50% και άνω.
∆εν γίνεται δεκτή Α̟όφαση στην ο̟οία αναφέρεται, ότι το Άτοµο µε Ανα̟ηρία δεν είναι ικανό για
κάθε βιο̟οριστική εργασία. Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση ο άνεργος διαγράφεται α̟ό το µητρώο
ανέργων του ΟΑΕ∆.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η γνωµάτευση ΚΕΠΑ :
α) έχει λήξει και έχει ̟αρέλθει τρίµηνο α̟ό τη λήξη ισχύος της και
β) δεν έχει υ̟οβληθεί αίτηση για νέα γνωµάτευση ή αίτηση ε̟ανεξέτασης στην αρµόδια
Ε̟ιτρο̟ή, οι ωφελούµενοι δεν µοριοδοτούνται µε το κριτήριο «ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ», και ̟ρέ̟ει να ε̟ιλέξουν την τιµή
ΟΧΙ στο ̟εδίο της αίτησης «είµαι εγγεγραµµένος άνεργος της κατηγορίας ΑµεΑ µε
̟οσοστό ανα̟ηρίας 50% και άνω, και διαθέτω Γνωµάτευση ΚΕΠΑ του
ν.3863/15.07.2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α/15.07.2010) σε ισχύ».
•

Οι εγγεγραµµένοι άνεργοι γονείς εξαρτώµενου τέκνου ΑµεΑ ̟ροσέρχονται µέχρι
τη λήξη της ̟ροθεσµίας (18/03/2019) στην κατά τό̟ο αρµόδια Υ̟ηρεσία του
ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) για να ̟ροσκοµίσουν τα εξής α̟αραίτητα δικαιολογητικά: α)
̟ιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωµάτευση ΚΕΠΑ του
ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) σε ισχύ, µε την ο̟οία να
̟ιστο̟οιείται το ̟οσοστό ανα̟ηρίας (του τέκνου), για την ̟ιστο̟οίηση του
̟οσοστού ανα̟ηρίας του εξαρτώµενου τέκνου τους.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η γνωµάτευση ΚΕΠΑ :
α) έχει λήξει και έχει ̟αρέλθει τρίµηνο α̟ό τη λήξη ισχύος της και
β) δεν έχει υ̟οβληθεί αίτηση για νέα γνωµάτευση ή αίτηση ε̟ανεξέτασης στην
αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή, οι ωφελούµενοι δεν θα µοριοδοτούνται µε το κριτήριο
«ΓΟΝΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΑΜΕΑ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ Η ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
ΚΑΙ ΑΝΩ».

8.2.2 Ο αρµόδιος χειριστής της Υ̟ηρεσίας (ΚΠΑ2) ̟αραλαµβάνει όλα τα εµ̟ρόθεσµα
δικαιολογητικά, ̟ου κατατίθενται για την κατηγορία 2 της ̟αρ. 5.1 (αρχηγός
µονογονεϊκής οικογένειας), τα ελέγχει και ταυτόχρονα ενηµερώνει (για την έγκριση ή
µη) του ̟εδίου «Αρχηγός Μονογονεϊκής Οικογένειας» στο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Οργανισµού, ε̟ιλέγοντας την τιµή «ΝΑΙ ή ΟΧΙ»,
ε̟αληθεύοντας µε αυτό τον τρό̟ο τις ̟ληροφορίες, ̟ου έχει συµ̟ληρώσει ο άνεργος.
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Σε ̟ερί̟τωση εκ̟ρόθεσµης υ̟οβολής των δικαιολογητικών, ο υ̟οψήφιος δεν θα λάβει
τα µόρια της µονογονεϊκότητας (δηλαδή τον δι̟λασιασµό των µορίων των µηνών της
εγγεγραµµένης ανεργίας).
Αντίστοιχα, ο αρµόδιος χειριστής της Υ̟ηρεσίας (ΚΠΑ2) ̟αραλαµβάνει όλα τα
εµ̟ρόθεσµα δικαιολογητικά, ̟ου κατατίθενται για τους αιτούντες εγγεγραµµένους
ανέργους, ̟ου είναι γονείς εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ, τα ελέγχει και ταυτόχρονα
ενηµερώνει (για την έγκριση ή µη) του ̟εδίου «Γονέας εξαρτώµενου τέκνου ΑµεΑ» στο
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Οργανισµού, ε̟ιλέγοντας την τιµή
«ΝΑΙ ή ΟΧΙ», ε̟αληθεύοντας µε αυτό τον τρό̟ο τις ̟ληροφορίες, ̟ου έχει
συµ̟ληρώσει ο άνεργος.
Ε̟ισήµανση: Στις κατά τό̟ους αρµόδιες Υ̟ηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ ̟ροσέρχονται
οι εγγεγραµµένοι άνεργοι της κατηγορίας ωφελουµένων 2 της ̟αρ. 5.1 (αρχηγοί
µονογονεϊκών οικογενειών), καθώς και οι γονείς εξαρτώµενου τέκνου ΑµεΑ,
δεδοµένου ότι τα υ̟όλοι̟α α̟αραίτητα δικαιολογητικά, ̟ου αφορούν στα κριτήρια
ε̟ιλογής (κατηγορίες ανέργων) και στα κριτήρια κατάταξης αναζητούνται
αυτε̟άγγελτα α̟ό τα Πληροφοριακά Συστήµατα (Π.Σ.) του ΟΑΕ∆, της ΑΑ∆Ε και της
Η∆ΙΚΑ Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
9.1 Ο Ο.Α.Ε.∆. ε̟εξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων υ̟οψηφίων στο
̟λαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΦΟΡΕΙΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την α̟ασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα και
κατατάσσει µε µηχανογραφικό τρό̟ο τους υ̟οψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων. Στον ̟ίνακα αυτό αναγράφονται υ̟οχρεωτικά ο αριθµός
̟ρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης της ̟αραγράφου 8.1.7, (Κωδικός Αριθµός
ηλεκτρονικής αίτησης) η συνολική βαθµολογία των δυνητικά ωφελούµενων, οι
µονάδες, ̟ου αντιστοιχούν σε καθένα α̟ό τα κριτήρια κατάταξης του Κεφαλαίου 7
της ̟αρούσας, η σειρά κατάταξης µε βάση τη συνολική βαθµολόγηση των κριτηρίων,
η ειδικότητα κάθε υ̟οψηφίου, οι δηλωθείσες ̟ροτιµήσεις, ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας για
όσους ε̟ιλέγονται µε βάση τη συνολική βαθµολογία και την αιτούµενη θέση.

Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας στη συνολική βαθµολογία, ̟ροηγείται ο άνεργος, ̟ου
συγκεντρώνει τις ̟ερισσότερες µονάδες α̟ό το ̟ρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές
συµ̟ί̟τουν, α̟ό το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής, α̟ό τα ε̟ιµέρους κριτήρια του
Κεφαλαίου 7 της ̟αρούσας Πρόσκλησης. Αν και ̟άλι δεν καταστεί δυνατός ο
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καθορισµός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω, ̟ροηγείται ο άνεργος µε
τον µικρότερο αύξοντα αριθµό ηλεκτρονικής αίτησης.
Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των ̟ροϋ̟οθέσεων και των κριτηρίων, ̟ου λαµβάνονται
υ̟όψη για την κατάταξη των υ̟οψηφίων ανέργων, καθώς και των ̟ροσόντων ̟ου θα
αξιολογηθούν κατά την το̟οθέτησή τους στους ε̟ιβλέ̟οντες φορείς, είναι ο χρόνος
λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στο
̟ρόγραµµα (18/03/2019) ̟λην των τυχόν ̟ρόσθετων ̟ροσόντων (άδειες άσκησης
ε̟αγγέλµατος ή άλλες ε̟αγγελµατικές άδειες ή βεβαιώσεις ή ̟ιστο̟οιητικά καθώς και
̟ιστο̟οιητικά γνώσης Η/Υ) για τα ο̟οία ορίζεται ως κρίσιµος χρόνος συνδροµής
αυτών η ηµεροµηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της ̟αρούσας
∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
9.2 Ο ̟ίνακας της ανωτέρω ̟αραγράφου, ο ο̟οίος α̟οτελεί Προσωρινό Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζεται α̟ό τον Ο.Α.Ε.∆. και υ̟ογράφεται α̟ό την
∆ιοικήτρια του Ο.Α.Ε.∆. ή α̟ό άλλο όργανο, ̟ου ορίζεται µε α̟όφασή της. Ο
Προσωρινός Πίνακας κατάταξης ανέργων ̟εριλαµβάνει ̟ροσωρινό ̟ίνακα
ε̟ιτυχόντων, ̟ροσωρινό ̟ίνακα ε̟ιλαχόντων και ̟ροσωρινό ̟ίνακα α̟οκλειοµένων
στον ο̟οίο αναφέρεται συγκεκριµένος λόγος α̟οκλεισµού. Ο Προσωρινός Πίνακας
Κατάταξης Ανέργων, καθώς και ο ̟ίνακας α̟οκλειοµένων, αναρτώνται στον
διαδικτυακό τό̟ο του Ο.Α.Ε.∆. και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον ̟ίνακα
ανακοινώσεων της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.∆.
9.3 Κατά των ανωτέρω ̟ινάκων ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή, α̟οκλειστικά και µόνο µε
ηλεκτρονικό τρό̟ο ως ̟ιστο̟οιηµένοι χρήστες στη διαδικτυακή ̟ύλη του Οργανισµού,
µίας µόνο ένστασης µέσα σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών
̟ρος το ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., ̟ου αρχίζει α̟ό την ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα της ανάρτησης
των ̟ινάκων στον διαδικτυακό τό̟ο του Οργανισµού (www.oaed.gr). Μετά τη λήξη
της ̟ροθεσµίας δεν είναι δυνατή η υ̟οβολή ενστάσεων.
Τα δικαιολογητικά, ̟ου αφορούν στην ένσταση κατατίθενται αυτο̟ροσώ̟ως ή δια
νοµίµων αντι̟ροσώ̟ων (µε εξουσιοδότηση) στο αρµόδιο ΚΠΑ2, µέχρι τη λήξη της
̟ροθεσµίας των τριών (3) εργάσιµων ηµερών και ως τις 15:00 της τελευταίας
εργάσιµης ηµέρας. Τα ΚΠΑ2 υ̟οβάλλουν άµεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, µε
ηλεκτρονική σάρωση, συνοδευόµενα µε ̟ιθανή ̟ρόταση της Υ̟ηρεσίας (ΚΠΑ2) σχετικά
µε την α̟οδοχή ή µη της ένστασης, στην ηλεκτρονική ένσταση, ̟ου έχει υ̟οβάλει ο
ενδιαφερόµενος στο αντίστοιχο θεµατικό ̟εδίο της ιστοσελίδας του ΟΑΕ∆.
Οι ενιστάµενοι, ως χρήστες στην διαδικτυακή ̟ύλη του Ο.Α.Ε.∆., έχουν την δυνατότητα
να υ̟οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την ένσταση και τα τυχόν δικαιολογητικά (ως
συνηµµένα στην υ̟οβληθείσα ηλεκτρονική ένσταση) εισάγοντας τους κωδικούς
̟ρόσβασης σε αυτή (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ένσταση ̟ου υ̟οβάλλεται µε τρό̟ο διαφορετικό α̟ό αυτόν, ̟ου ορίζεται ρητά στην
̟αρούσα ̟ρόσκληση, δεν εξετάζεται. ∆ιόρθωση ή τρο̟ο̟οίηση ή συµ̟λήρωση των
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ηλεκτρονικών
ενστάσεων,
συµ̟λήρωση
τυχόν
ελλει̟όντων
στοιχείων
δικαιολογητικών, έστω και συµ̟ληρωµατικών ή διευκρινιστικών, ε̟ιτρέ̟εται µε νέες
ηλεκτρονικές ενστάσεις, οι ο̟οίες υ̟οβάλλονται σε αντικατάσταση των ̟ροηγουµένων
ηλεκτρονικών ενστάσεων ̟ου ακυρώνονται α̟ό τον ωφελούµενο, µέχρι τη λήξη της
̟ροθεσµίας υ̟οβολής τους.
9.4 Κατό̟ιν εξέτασης των ενστάσεων α̟ό το ∆.Σ. του ΟΑΕ∆, εντός δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών, εγκρίνεται µε σχετική α̟όφαση α̟ό την ∆ιοικήτρια του Ο.Α.Ε.∆. ή α̟ό άλλο
όργανο, ̟ου ορίζεται µε α̟όφασή της, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο
ο̟οίος αναρτάται στο διαδικτυακό τό̟ο του Ο.Α.Ε.∆. και ανακοινώνεται η έκδοσή του
στον ̟ίνακα ανακοινώσεων της αρµόδιας υ̟ηρεσίας (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.∆. και στον
̟ίνακα ανακοινώσεων εκάστου ε̟ιβλέ̟οντα φορέα.
Εκτός α̟ό τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και α) ̟ίνακες
κατάταξης ε̟ιτυχόντων ανά φορέα και ειδικότητα, β) ̟ίνακες κατάταξης ε̟ιλαχόντων
ανά φορέα, ειδικότητα και ε̟ιλογή µε βάση τη δηλωθείσα ̟ροτίµηση καθώς και γ)
̟ίνακας α̟οκλειοµένων µε αναφορά του συγκεκριµένου λόγου α̟οκλεισµού για κάθε
υ̟οψήφιο.
Ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας/ή και Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης αναρτά ε̟ίσης, στον ̟ίνακα
ανακοινώσεων του, ̟ίνακα µε τους ε̟ιτυχόντες και τους ε̟ιλαχόντες ανά ειδικότητα σε
αυτόν.
9.5 Οι άνεργοι, ̟ου ̟εριλαµβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα
̟ρέ̟ει να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ τόσο κατά την
ηµεροµηνία υ̟όδειξής τους στους Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς όσο και κατά την ηµεροµηνία
το̟οθέτησης τους (αναγγελία το̟οθέτησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) α̟ό τους Ε̟ιβλέ̟οντες
Φορείς.
Όσοι α̟ό την ε̟οµένη ηµέρα της ̟ροθεσµίας λήξης υ̟οβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεών τους α̟ώλεσαν ̟ροσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω α̟ασχόλησης ή
ασθένειας και την ε̟ανακτούν µέχρι την ηµεροµηνία υ̟όδειξής τους στις Υ̟ηρεσίες
Το̟οθέτησης ή/και Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς, ̟αραµένουν στον Οριστικό Πίνακα
Κατάταξης Ανέργων και ισχύουν για αυτούς τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους α̟ώλεσαν ̟ροσωρινά την ιδιότητα του ανέργου
λόγω µη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους. Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση οι αρµόδιοι
υ̟άλληλοι των ΚΠΑ2 ̟ροβαίνουν στην υ̟όδειξη του ̟ρώτου ε̟ιλαχόντα σύµφωνα µε
την διαδικασία, ̟ου αναφέρεται ̟αρακάτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
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10.1 Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρµόδιοι
υ̟άλληλοι των ΚΠΑ2, ό̟ου είναι εγγεγραµµένοι οι άνεργοι, καλούν τους
ωφελούµενους, ̟ου έχουν ε̟ιλεγεί ̟ρος το̟οθέτηση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
Κεφαλαίου 9, άµεσα µε κάθε ̟ρόσφορο µέσο ό̟ως ηλεκτρονική αλληλογραφία (email ̟ου λαµβάνεται α̟ό την ηλεκτρονική του αίτηση) καθώς και τηλεφωνική
ε̟ικοινωνία, ̟ροκειµένου να υ̟οδειχθούν στους Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς. Στην ̟ερί̟τωση
της τηλεφωνικής ε̟ικοινωνίας, οι αρµόδιοι υ̟άλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή
ηµεροµηνία και ώρα, ̟ου αυτή λαµβάνει χώρα, καθώς και το α̟οτέλεσµα της
ε̟ικοινωνίας στο ̟ληροφοριακό σύστηµα ΟΠΣ ΟΑΕ∆ στο ̟εδίο «ΕΠΑΦΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ».
Τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας αντλούνται α̟ό την ηλεκτρονική αίτηση, ̟ου υ̟έβαλε ο
ωφελούµενος και α̟ό το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.∆. Η ευθύνη ε̟ικαιρο̟οίησης των
στοιχείων ε̟ικοινωνίας ό̟ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email),
αριθµός τηλεφώνου ανήκει στους ωφελούµενους.
Στις ̟ερι̟τώσεις, ̟ου δεν καθίσταται δυνατή η ε̟ικοινωνία1 των Υ̟ηρεσιών του
Ο.Α.Ε.∆. (ΚΠΑ2) µε τους ε̟ιτυχόντες ωφελούµενους ή δεν υ̟άρξει ε̟ικοινωνία των
ΚΠΑ2 µε τους ε̟ιτυχόντες, οι ωφελούµενοι υ̟οχρεούνται να εµφανιστούν στα
ΚΠΑ2 ό̟ου είναι εγγεγραµµένοι ως άνεργοι εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών
α̟ό την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου
̟αρέλθει η ̟ροθεσµία των τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών αυτοδίκαια οι ε̟ιτυχόντες
α̟οκλείονται α̟ό τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρµόδιοι υ̟άλληλοι
ενηµερώνουν το Πληροφοριακό Σύστηµα του ΟΑΕ∆ στο ̟εδίο «ΕΠΑΦΕΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ», για τη µη ̟ροσέλευση των ωφελουµένων και ̟ροχωρούν στην υ̟όδειξη
των ε̟ιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την
ίδια διαδικασία, η ο̟οία ακολουθήθηκε για τους ε̟ιτυχόντες ωφελούµενους του
οριστικού ̟ίνακα κατάταξης.
Ε̟ισηµαίνεται ότι δικαίωµα το̟οθέτησης σε θέσεις εργασίας στους Ε̟ιβλέ̟οντες
Φορείς έχουν οι υ̟οψήφιοι, ̟ου έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης
Ανέργων, µόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, τόσο κατά την υ̟όδειξή
τους α̟ό τα ΚΠΑ2, ό̟ου είναι εγγεγραµµένος ο άνεργος, σύµφωνα µε την ̟αρ. 9.5 της
̟αρούσας, όσο και κατά την το̟οθέτησή τους α̟ό τον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα (αναγγελία
το̟οθέτησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ̟ληρούν τα γενικά και
τυ̟ικά ̟ροσόντα, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο Κεφάλαιο 6 και στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ
της οικείας ̟ρόσκλησης.
Ο ωφελούµενος υ̟οχρεούται να διατηρεί σε ισχύ το δελτίο ανεργίας µε το ο̟οίο
εκδόθηκε το συστατικό σηµείωµα α̟ό το ΚΠΑ2 µέχρι και την ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής αναγγελίας το̟οθέτησής του στον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή/και στην
Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης.

1

Η επικοινωνία ή και η απόδειξη της επικοινωνίας µεταξύ των Υπηρεσιών και των Ωφελούµενων
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Την ενηµέρωση τόσο των ε̟ιτυχόντων, όσο και των ε̟ιλαχόντων ̟ου καθίστανται
ε̟ιτυχόντες µετά α̟ό αντικατάσταση και συνολικά την διαχείριση των θέσεων
(αντικαταστάσεις κλ̟) θα την ̟ραγµατο̟οιεί είτε το ΚΠΑ2 του Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα
ή/και της Υ̟ηρεσίας Το̟οθέτησης, είτε το ΚΠΑ2 ό̟ου είναι εγγεγραµµένος ο άνεργος.
Ο εργασιακός σύµβουλος του ΚΠΑ2 του Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή/και της Υ̟ηρεσίας
Το̟οθέτησης θα έχει τον καθολικό έλεγχο για κάθε θέση του Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι ωφελούµενοι ε̟ιτυχόντες ή οι ε̟ιλαχόντες ̟ου καθίστανται
ε̟ιτυχόντες µετά α̟ό αντικατάσταση, είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι σε άλλο ΚΠΑ2, τότε
ο εργασιακός σύµβουλος του ΚΠΑ2 του Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα, θα ενηµερώνει τον
ωφελούµενο µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή τηλεφωνικής ε̟ικοινωνίας να
̟ροσέλθει στο ΚΠΑ2 ό̟ου είναι εγγεγραµµένος ως άνεργος ̟ροκειµένου να ̟αραλάβει
το συστατικό σηµείωµα.
10.2 Οι ωφελούµενοι ̟ροσέρχονται στην αρµόδια Υ̟ηρεσία (ΚΠΑ2), ό̟ου είναι
εγγεγραµµένοι ως άνεργοι, εντός ̟ροθεσµίας ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών α̟ό την
ενηµέρωσή τους και ̟αραλαµβάνουν συστατικό σηµείωµα ̟ροκειµένου να
υ̟οδειχθούν στον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή/και στην Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης. Μετά την
ά̟ρακτη ̟αρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος η αρµόδια Υ̟ηρεσία (ΚΠΑ2),
ό̟ου ανήκει η Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης, ̟ροχωρά στην ενηµέρωση του ̟ρώτου
ε̟ιλαχόντα α̟ό τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Ε̟ισηµαίνεται ότι κατά την διαδικασία της υ̟όδειξης εξακολουθεί να ισχύει ο
̟λήρης έλεγχος των ̟ροϋ̟οθέσεων ̟αραµονής των ωφελούµενων στο µητρώο
ανέργων του ΟΑΕ∆ τόσο κατά την ηµεροµηνία λήξης της υ̟οβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων όσο και κατά την ηµεροµηνία της υ̟όδειξης τους, σύµφωνα
µε το ισχύον θεσµικό ̟λαίσιο, µε την ε̟ιφύλαξη της δεύτερης ̟αραγράφου του
Κεφαλαίου 9.5 της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
10.3 Κατά την υ̟όδειξη, τα ΚΠΑ2 ό̟ου είναι εγγεγραµµένοι οι άνεργοι, χορηγούν
στους ωφελούµενους ̟αρα̟εµ̟τικό/συστατικό σηµείωµα, ̟ου α̟ευθύνεται ̟ρος τους
Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς το̟οθέτησης, ό̟ου, εκτός α̟ό τα στοιχεία του ωφελούµενου,
αναφέρεται ρητά ότι: «Η υ̟όδειξη του ωφελούµενου γίνεται στο ̟λαίσιο της ∆ράσης
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, ̟ου
συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και ως ̟ρος το εθνικό σκέλος α̟ό
τον ΟΑΕ∆».
Ε̟ίσης, για την καλύτερη εξυ̟ηρέτηση των ωφελουµένων στο ̟λαίσιο της καταβολής
των ̟ληρωµών τους, ̟ροσκοµίζεται κατά τη διαδικασία της υ̟όδειξης, ο αριθµός
καταθετικού λογαριασµού ΙΒΑΝ µε υ̟οχρεωτικά ̟ρώτο δικαιούχο τον ωφελούµενο.
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Πριν την υ̟όδειξη των ε̟ιτυχόντων ωφελουµένων ΑµεΑ, οι Υ̟ηρεσίες του Οργανισµού
θα ε̟ικαιρο̟οιούν υ̟οχρεωτικά τη σχετική γνωµάτευση της ανα̟ηρίας α̟ό το ΚΕΠΑ.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου αυτή έχει λήξει και δεν έχει υ̟οβληθεί νέα γνωµάτευση ή αίτηση
ε̟ανεξέτασης α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή και ταυτόχρονα έχει ̟αρέλθει τρίµηνο α̟ό
τη λήξη ισχύος της γνωµάτευσης, δεν δύνανται να υ̟οδειχθούν ως ωφελούµενοι στα
̟λαίσια του ̟ρογράµµατος.
Ο ε̟ιτυχών ως ΑµεΑ και στις δύο ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις δεν µ̟ορεί να είναι
ωφελούµενος του ̟ρογράµµατος υ̟ό την ιδιότητά του ως ΑµεΑ.
10.4 Τα ΚΠΑ2, ό̟ου οι ωφελούµενοι είναι εγγεγραµµένοι ως άνεργοι, θα ̟ροσφέρουν
δύο δράσεις συµβουλευτικής στους ωφελούµενους του Προγράµµατος, κατά την είσοδο
και την έξοδο σε αυτό. Η ∆ράση της Συµβουλευτικής είναι υ̟οχρεωτική για όλους τους
ωφελούµενους του Προγράµµατος και χωρίζεται σε δύο µέρη:
1) Η ̟ρώτη Συµβουλευτική είναι ατοµική και ̟ραγµατο̟οιείται κατά την έναρξη του
Προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, όταν ο/η ε̟ιτυχών/ούσα ̟ροσέρχεται στο
ΚΠΑ2 ό̟ου είναι εγγεγραµµένος άνεργος για να ̟αραλάβει το Συστατικό Σηµείωµα
̟ροκειµένου στη συνέχεια να α̟ευθυνθεί στον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή /και στην
Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης, λαµβάνει ̟αράλληλα και την ̟ρώτη ατοµική
Συµβουλευτική. Κατά τη διάρκεια αυτής γίνεται ε̟ικαιρο̟οίηση του Ατοµικού
Σχεδίου ∆ράσης (ΑΣ∆) κάθε ωφελούµενου, σύµφωνα µε το µε αριθµό 45630/06-072018 εγγράφου της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆.
Ε̟ι̟λέον, σε αυτή την ̟ρώτη Συµβουλευτική ο Ωφελούµενος δηλώνει αν ε̟ιθυµεί να
̟αρακολουθήσει το ̟ρόγραµµα αναβάθµισης των τυ̟ικών ̟ροσόντων (Πρόγραµµα
Κατάρτισης). Η δήλωση συµµετοχής στο Πρόγραµµα Κατάρτισης, η ο̟οία γίνεται σε
αυτή τη φάση, α̟οτελεί οριστική ε̟ιλογή και δεν µ̟ορεί να αλλάξει. Σε κάθε
̟ερί̟τωση ουδεµία αλλαγή θα γίνει δεκτή µε την έκδοση της σχετικής ∆ηµόσιας
Πρόσκλησης της Κατάρτισης, ̟ου εκδίδεται α̟ό την Ειδική Υ̟ηρεσία «Ε̟ιτελική
∆οµή ΕΣΠΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του Υ̟ουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Ε̟ισηµαίνεται ότι ο ωφελούµενος ̟ου ε̟ιθυµεί να ̟αρακολουθήσει ̟ρόγραµµα
κατάρτισης Ε̟ι̟έδου ΙΙ ή ΙΙΙ θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει αντίγραφο ̟ιστο̟οίησης του
̟ροηγούµενου ε̟ι̟έδου.
2) Η δεύτερη Συµβουλευτική ̟ραγµατο̟οιείται στο τέλος του Προγράµµατος µε τη
λήξη της α̟ασχόλησης και αφορά στη διερεύνηση των δεξιοτήτων ̟ου α̟οκτήθηκαν
α̟ό τους συµµετέχοντες στη δράση. Ο Ωφελούµενος ̟ροσέρχεται στο ΚΠΑ2 της
̟εριοχής του, ̟ροκειµένου µε τον εργασιακό σύµβουλο να ενηµερώσει το
βιογραφικό του και να ε̟ικαιρο̟οιήσει το ΑΣ∆ του, µε τις νέες δεξιότητες ̟ου
α̟έκτησε κατά την το̟οθέτησή του και την τυχόν κατάρτισή του κατά τη διάρκεια
του συνολικού ̟ρογράµµατος.
10.5 Οι ωφελούµενοι ̟ροσέρχονται στον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή/και την Υ̟ηρεσία
Το̟οθέτησης στον/στην ο̟οίο/α θα α̟ασχοληθούν, εντός ̟έντε (5) εργάσιµων
ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟όδειξής τους και την έκδοση και ̟αραλαβή του
30

ΑΔΑ: 6ΡΛΖ4691Ω2-98Π

σχετικού συστατικού σηµειώµατος α̟ό το ΚΠΑ2. Για την α̟οτελεσµατικότερη
διεξαγωγή της διαδικασίας, θα α̟οστέλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση των
υ̟οδειχθέντων ηµερησίως στους Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς και οι Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς θα
α̟οστέλλουν κατάσταση των υ̟οδειχθέντων, ̟ου εµφανίστηκαν ενώ̟ιόν τους
̟ροσκοµίζοντας το σχετικό συστατικό σηµείωµα.
Το συστατικό σηµείωµα του ε̟ιλεγέντα ωφελούµενου, στο ο̟οίο θα α̟οτυ̟ώνεται η
ηµεροµηνία ̟αραλαβής του ως εισερχοµένου α̟ό τον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή/και την
Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης, θα τηρείται στον φάκελο του ̟ρογράµµατος.
Ο υ̟οψήφιος υ̟οβάλλει αυτο̟ροσώ̟ως, µετά την ̟ροσέλευση του, στον Ε̟ιβλέ̟οντα
Φορέα ή/και στην Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης στον ο̟οίο θα α̟ασχοληθεί, ̟ροκειµένου ο
τελευταίος να ̟ροβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία το̟οθέτησης, όλα τα ̟ροβλε̟όµενα
α̟ό την ̟αρούσα ∆ηµόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυ̟ικά
̟ροσόντα καθώς και τους τίτλους σ̟ουδών, ό̟ως αυτά ̟εριγράφονται στο Κεφάλαιο 6
και τα Παραρτήµατα II και III της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης. Η µη υ̟οβολή των
α̟αιτούµενων δικαιολογητικών ε̟ιφέρει τον α̟οκλεισµό του.
Ε̟ισηµαίνεται ότι ο ωφελούµενος υ̟οχρεούται να συµ̟ληρώσει το α̟ογραφικό
εισόδου (microdata).
Για τυχόν διαφορές µεταξύ ωφελουµένων και ε̟ιβλε̟όντων φορέων σχετικά µε
αµφισβήτηση των τυ̟ικών ̟ροσόντων, αρµόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.
Ε̟ισηµαίνεται ότι κρίσιµος χρόνος συνδροµής των ̟ροσόντων, ̟ου ελέγχονται κατά
την το̟οθέτηση των ωφελουµένων είναι η ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στην ̟αρούσα ∆ηµόσια Πρόσκληση (18/03/2019).
Για τα ̟ρόσθετα ̟ροσόντα (άδειες άσκησης ε̟αγγέλµατος ή άλλες ε̟αγγελµατικές
άδειες ή βεβαιώσεις ή ̟ιστο̟οιητικά καθώς και ̟ιστο̟οιητικά γνώσης Η/Υ), ̟ου
ελέγχονται κατά την το̟οθέτηση των ωφελουµένων κρίσιµος χρόνος συνδροµής είναι
η ηµεροµηνία ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης της ̟αρούσας
∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
Ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας ή/και η Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης διατηρεί το δικαίωµα να
αναζητήσει ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό α̟αιτείται για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας το̟οθέτησης.
Ε̟ίσης, θα ̟ροσκοµίζονται α̟ό τον ωφελούµενο: α) νοµιµο̟οιητικό έγγραφο της
ταυτότητάς τους, β) αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθµός µητρώου
κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δ) αριθµός Μητρώου ΕΦΚΑ (̟ρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ), ε)
αριθµός τρα̟εζικού λογαριασµού IBAN, ό̟ου ο ωφελούµενος να εµφανίζεται
υ̟οχρεωτικά ως ̟ρώτος δικαιούχος.
Ακόµη, για την οµαλή εφαρµογή του ̟ρογράµµατος (το̟οθέτηση ωφελούµενου κ.λ̟.)
και µέχρι την ολοκλήρωση της αυτε̟άγγελτης αναζήτησης του ̟οινικού µητρώου α̟ό
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τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες του Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα, οι ε̟ιλεγέντες/ωφελούµενοι
υ̟ογράφουν υ̟εύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ότι:
α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή για κλο̟ή,
υ̟εξαίρεση (κοινή ή στην υ̟ηρεσία), α̟άτη, εκβίαση, ̟λαστογραφία, α̟ιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, κατα̟ίεση, α̟ιστία ̟ερί την υ̟ηρεσία, ̟αράβαση καθήκοντος,
καθ’ υ̟οτρο̟ή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για ο̟οιοδή̟οτε έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β)
δεν είναι υ̟όδικοι ̟ου έχουν ̟αρα̟εµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή
για ̟ληµµέληµα της ̟ερί̟τωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει ̟αραγραφεί, γ)
δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα ̟ολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελούν υ̟ό στερητική δικαστική συµ̟αράσταση (̟λήρη
ή µερική), υ̟ό ε̟ικουρική δικαστική συµ̟αράσταση (̟λήρη ή µερική) και υ̟ό τις δύο
αυτές καταστάσεις και ε) δεν έχουν α̟ολυθεί α̟ό θέση δηµόσιας υ̟ηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή
άλλου Νοµικού Προσώ̟ου του δηµόσιου τοµέα, λόγω ε̟ιβολής της ̟ειθαρχικής ̟οινής
της οριστικής ̟αύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σ̟ουδαίο λόγο,
οφειλόµενο σε υ̟αιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν ̟αρέλθει ̟ενταετία α̟ό την
α̟όλυση.
Προκειµένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου ̟ροσω̟ικού, εξαιρούνται
α̟ό το κώλυµα οι υ̟οψήφιοι ̟ου έχουν εκτίσει την ̟οινή ή τα µέτρα ασφαλείας ̟ου
τους έχουν ε̟ιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν α̟ολυθεί υ̟ό όρους.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου, ύστερα α̟ό την αυτε̟άγγελτη αναζήτηση του ̟οινικού µητρώου, ο
Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας δια̟ιστώσει ότι δεν είναι σύµφωνο µε τα αναφερόµενα στην ως άνω
Υ̟εύθυνη ∆ήλωση και την ανωτέρω ̟αράγραφο, συµ̟ληρώνει την Ενότητα Ζ του
Εντύ̟ου «Ε3.1.:Αναγγελία έναρξης/µεταβολών α̟ασχόλησης ωφελούµενου α̟ό
συγχρηµατοδοτούµενα και µη ̟ρογράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα-∆ιακο̟ή»,
συντάσσει έγγραφο ̟ρος το αρµόδιο ΚΠΑ2 (του Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα) και τον
∆ικαιούχο, ο ο̟οίος (∆ικαιούχος) θα α̟οφασίζει για την ε̟ιλεξιµότητα ή µη της
δα̟άνης.
Ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας µε Αιτιολογηµένη Έκθεσή του ̟ρος το αρµόδιο ΚΠΑ2,
κοινο̟οιούµενη στον ∆ικαιούχο, αιτείται την αντικατάσταση του ωφελούµενου µε τον
̟ρώτο ε̟ιλαχόντα α̟ό τον Οριστικό Πίνακα Ε̟ιλαχόντων, για το συνολικό χρονικό
διάστηµα της 8µηνης διάρκειας του ̟ρογράµµατος. Κατό̟ιν το αρµόδιο ΚΠΑ2
̟ροβαίνει στην αντικατάστασή του.
Οµοίως τα ανωτέρω θα εφαρµόζονται και στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου εκ των υστέρων
δια̟ιστωθεί ότι ο ωφελούµενος δεν διέθετε ή ̟ροσκόµισε ̟αρα̟οιηµένα ή ̟λαστά
δικαιολογητικά στον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ̟ου ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ και ΙΙΙ της
̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης. Ειδικότερα γι΄αυτές τις ̟ερι̟τώσεις ο Ε̟ιβλέ̟ων
Φορέας ̟ροβαίνει στις ̟ροβλε̟όµενες εκ του νόµου ενέργειες.
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10.6 Ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας ή/και η Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης ̟ροβαίνει στην ηλεκτρονική
αναγγελία το̟οθέτησης των υ̟οδειχθέντων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ)
ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριµένα, η το̟οθέτηση καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο έντυ̟ο “E3.1: Αναγγελία έναρξης / µεταβολών
α̟ασχόλησης ωφελούµενου α̟ό συγχρηµατοδοτούµενα και µη ̟ρογράµµατα
κοινωφελούς χαρακτήρα”, αναγράφοντας τον Αριθµό της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νο
3/2019 και ε̟ιλέγοντας την τιµή ΝΑΙ στα ̟εδία: «Το̟οθέτηση µε συστατικό σηµείωµα»
και «Το̟οθέτηση µε ̟ρόγραµµα ̟ροώθησης της α̟ασχόλησης µέσω ̟ρογραµµάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα, συµ̟εριλαµβανοµένης και της κατάρτισης, σε 56 ∆ήµους, και
τριάντα ε̟τά (37) Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας /Φορείς
διαχείρισης ̟ροστατευόµενων ̟εριοχών», ̟ου υ̟οβάλλεται, το αργότερο την ίδια
ηµέρα της το̟οθέτησης του ωφελούµενου και ̟άντως ̟ριν α̟ό την ανάληψη υ̟ηρεσίας
α̟ό τον ωφελούµενο.
Ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας ή/και η Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης υ̟οβάλλει στο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ το έντυ̟ο Ε3.1 των υ̟οδειχθέντων α̟ό τα ΚΠΑ2 ε̟ιλεγέντων
σύµφωνα µε τον οριστικό ̟ίνακα κατάταξης, εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών
ηµερών α̟ό την ̟ροσκόµιση στο φορέα του συστατικού σηµειώµατος α̟ό τον
ωφελούµενο.
Η ανωτέρω ̟ροθεσµία ισχύει και για τις τυχόν αντικαταστάσεις στις ο̟οίες θα ̟ροβεί ο
Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας.
Ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας ή/και η Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης ̟αραδίδει στον ωφελούµενο
εκτύ̟ωση του εντύ̟ου Ε3.1 το ο̟οίο έχει υ̟οβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Ε̟ισηµαίνεται ότι οι αντικαταστάσεις των ωφελουµένων θα ̟ρέ̟ει να
ολοκληρώνονται µέσα σε διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την ηµεροµηνία
ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των ε̟ιτυχόντων της ̟αρούσας
∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
Όσοι το̟οθετηθούν στο ̟λαίσιο υλο̟οίησης της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης
α̟οκλείονται α̟ό τους Οριστικούς Πίνακες ή και τους Προσωρινούς Πίνακες τυχόν
ε̟όµενων ∆ηµόσιων Προσκλήσεων Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους
2019.
Μετά την ̟άροδο των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών δεν είναι δυνατή η
το̟οθέτηση των ωφελουµένων.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας ̟ροχωρήσει στην εκ̟ρόθεσµη το̟οθέτηση µετά
την αναφερόµενη ̟ροθεσµία των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών και των ε̟ι̟λέον
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών µετά α̟ό α̟όφαση του Προϊσταµένου του ΚΠΑ2,
οι δα̟άνες, ̟ου ̟ροκαλούνται λόγω της το̟οθέτησης δεν θα είναι ε̟ιλέξιµες στο
̟λαίσιο του ̟αρόντος ̟ρογράµµατος.
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Η τήρηση της διαδικασίας της ̟αρούσας ̟αραγράφου θα ελέγχεται τόσο κατά τους
ε̟ιτό̟ιους όσο και κατά τους διοικητικούς ελέγχους.
Ε̟ισηµαίνεται ότι ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας, ο ο̟οίος θα ̟ροχωρήσει σε το̟οθέτηση
ωφελουµένου, ο ο̟οίος σύµφωνα µε το συστατικό σηµείωµα έχει υ̟οδειχθεί σε άλλο
Φορέα, οι δα̟άνες, ̟ου ̟ροκαλούνται λόγω της το̟οθέτησης αυτής δεν θα είναι
ε̟ιλέξιµες στο ̟λαίσιο του ̟αρόντος ̟ρογράµµατος.
10.7 Με την υ̟οβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας το̟οθέτησης το αρµόδιο όργανο
υ̟οχρεούται να εκδώσει διοικητική ̟ράξη της το̟οθέτησης ωφελούµενου του
̟ρογράµµατος, στην ο̟οία θα αναφέρεται ρητά ο ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ή/και ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (̟.χ. ∆/νση ∆ιοικητικού) του ωφελούµενου στον
Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή στην Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης τηρουµένων των κανόνων
δηµοσιότητας, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται µέσω της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2019 ως εξής:
«Η το̟οθέτηση του ωφελούµενου γίνεται στο ̟λαίσιο της ∆ράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56)
∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
/
ΦΟΡΕΙΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ελληνικό
∆ηµόσιο και το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και ως ̟ρος το εθνικό σκέλος α̟ό
τον ΟΑΕ∆».
Η ανωτέρω διοικητική ̟ράξη θα α̟οστέλλεται µεταξύ των λοι̟ών δικαιολογητικών
στην αρµόδια Υ̟ηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. (ΚΠΑ2) µετά τη λήξη του ̟ρώτου µήνα
α̟ασχόλησης, ̟ροκειµένου να καταβληθεί η ε̟ιχορήγηση. Σε ̟ερί̟τωση ο̟οιασδή̟οτε
µεταβολής θα ενηµερώνεται η αρµόδια Υ̟ηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. (ΚΠΑ2).
Κατό̟ιν ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας/ή και Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης ενηµερώνει σχετικά την
αρµόδια Υ̟ηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε µε ηλεκτρονικό τρό̟ο, και
διαγράφονται αυτόµατα α̟ό τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης όσοι το̟οθετήθηκαν. Οι
ωφελούµενοι, ̟ου το̟οθετούνται, αναγράφονται σε ̟ίνακα, ̟ου αναρτάται στον
̟ίνακα ανακοινώσεων του Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα/ή και Υ̟ηρεσίες Το̟οθέτησης.
Παράλληλα θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά, να καταχωρήσει τα στοιχεία ̟ου σχετίζονται µε τα
χαρακτηριστικά των ωφελουµένων (microdata) στο ̟ληροφοριακό σύστηµα της ΕΥ Ε∆
ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ.
10.8 Ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας/ή και Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης έχει την ευθύνη της
το̟οθέτησης των ωφελουµένων σε τοµείς δραστηριότητας και ̟εριοχές αρµοδιότητάς
του, σύµφωνα µε το Παράρτηµα I της ̟αρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.
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10.9 Ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας ή/και η Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης, για τις ̟ερι̟τώσεις των
υ̟οδειχθέντων δυνητικά ωφελουµένων οι ο̟οίοι: α) δεν α̟οδέχονται την το̟οθέτησή
τους ή β) δεν ̟ροσκοµίζουν τα αιτούµενα δικαιολογητικά εντός 10 ηµερολογιακών
ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία εµφάνισής τους, ενηµερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆
και δύναται µε αίτηµά του, ̟ου το υ̟οβάλει είτε εγγράφως είτε µε ηλεκτρονικό τρό̟ο
να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Οι δυνητικά ωφελούµενοι, οι ο̟οίοι δεν
α̟οδέχονται τη θέση το̟οθέτησης ή δεν ̟ροσκοµίζουν τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά
διαγράφονται οριστικά α̟ό τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
10.10 Ο̟οιαδή̟οτε διαφορά ̟ροκύ̟τει α̟ό την συµµετοχή του ωφελούµενου µετά την
το̟οθέτησή του στο ̟ρόγραµµα ε̟ιλύεται µε α̟όφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆ ή α̟ό άλλο
όργανο ̟ου ορίζεται µε α̟όφασή του.
10.11. Ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας ή/και η Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης δικαιούται µόνον για
λόγους ανωτέρας βίας να µην α̟οδεχθεί τον υ̟οδειχθέντα α̟ό το ΚΠΑ2 άνεργο. Στην
̟ερί̟τωση αυτή η συγκεκριµένη θέση δεν καλύ̟τεται και ο υ̟οδειχθείς άνεργος ̟ου δεν
το̟οθετήθηκε, το̟οθετείται µε α̟όφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆, σε αντίστοιχη θέση άλλου
ε̟ιβλέ̟οντα φορέα ή/και Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης του σχετικού ̟αραρτήµατος της
̟αρούσας ̟ρόσκλησης και κατό̟ιν σύµφωνης γνώµης του φορέα αυτού, βάσει της
αίτησης ή άλλης ε̟ιλογής του ωφελουµένου, καθ’ υ̟έρβαση του εγκεκριµένου στο νέο
Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή/και Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης, αριθµού θέσεων.
10.12 Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν ο ωφελούµενος για σ̟ουδαίο λόγο
(ενδεικτικά: σοβαρό ̟ρόβληµα υγείας, µετάθεση συζύγου, κοκ), ο ο̟οίος δύναται να
α̟οδειχθεί εγγράφως και ο ο̟οίος ̟ροέκυψε µετά την υ̟οβολή της αίτησης συµµετοχής,
αιτείται να το̟οθετηθεί σε διαφορετική θέση υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η αίτηση
(το̟οθέτησης σε διαφορετική θέση) υ̟οβάλλεται µετά την το̟οθέτησή του στον
Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή/και την Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης.
10.13 Πρόωρη διακο̟ή της συµµετοχής ωφελουµένου στο ̟ρόγραµµα α̟ό τον
ε̟ιβλέ̟οντα φορέα δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί σε ̟ερι̟τώσεις ανωτέρας βίας ή
σ̟ουδαίου υ̟ηρεσιακού λόγου (ενδεικτικά: α̟ιστία στην υ̟ηρεσία, ανάρµοστη
συµ̟εριφορά) µε αιτιολογηµένη έκθεση του ε̟ιβλέ̟οντα φορέα κοινο̟οιούµενη στο
δικαιούχο και στον ΟΑΕ∆. Σε ̟ερι̟τώσεις σ̟ουδαίου υ̟ηρεσιακού λόγου, ο
ωφελούµενος δύναται να διαγραφεί α̟ό το Μητρώο ωφελουµένων του ̟ρογράµµατος
κατό̟ιν α̟όφασης του ∆Σ του ΟΑΕ∆ ή άλλου οργάνου ̟ου ορίζεται µε α̟όφαση της
∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆.
Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ρόωρης διακο̟ής της συµµετοχής ωφελουµένου στο ̟ρόγραµµα για
λόγους ανωτέρας βίας ̟ου αφορούν στον ε̟ιβλέ̟οντα φορέα, η θέση δεν καλύ̟τεται
α̟ό έτερο ωφελούµενο.
Ο ωφελούµενος το̟οθετείται, µε α̟όφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆, σε αντίστοιχη θέση άλλου
ε̟ιβλέ̟οντος φορέα, βάσει της αίτησής του ή άλλης ε̟ιλογής του, καθ' υ̟έρβαση του
εγκεκριµένου σε αυτόν αριθµού θέσεων και µε τη σύµφωνη γνώµη του νέου
ε̟ιβλέ̟οντος φορέα.
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10.14 Σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη ̟ερί̟τωση ̟ρόωρης διακο̟ής της συµµετοχής ωφελουµένου
στο ̟ρόγραµµα α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα φορέα εκτός των αναφεροµένων στην ̟αρ. 10.13,
η θέση δεν καλύ̟τεται α̟ό έτερο ωφελούµενο.
Ο ωφελούµενος το̟οθετείται, µε α̟όφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆, σε αντίστοιχη θέση άλλου
ε̟ιβλέ̟οντος φορέα, βάσει της αίτησής του ή άλλης ε̟ιλογής του, καθ' υ̟έρβαση του
εγκεκριµένου σε αυτόν αριθµού θέσεων και µε τη σύµφωνη γνώµη του νέου
ε̟ιβλέ̟οντος φορέα.
10.15Σε ̟ερί̟τωση α̟οχώρησης του ωφελούµενου κατά τη διάρκεια του
̟ρογράµµατος, ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας ή/και η Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης δύναται να τον
αντικαταστήσει µε τον ̟ρώτο ε̟ιλαχόντα α̟ό τον Πίνακα Ε̟ιλαχόντων, για το
υ̟ολει̟όµενο χρονικό διάστηµα µέχρι την κάλυψη των 200 ηµερών ασφάλισης ανά
θέση ωφελούµενου, µετά α̟ό σχετικό αίτηµα, ̟ου υ̟οβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως
είτε µε ηλεκτρονικό τρό̟ο.
10.16 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά τη διάρκεια υλο̟οίησης του ̟ρογράµµατος συντρέχει
υ̟οκειµενική ευθύνη του ωφελούµενου ή/και σ̟ουδαίος υ̟ηρεσιακός λόγος, ̟ου
αφορά στον ωφελούµενο (ενδεικτικά: α̟ιστία στην υ̟ηρεσία, ανάρµοστη
συµ̟εριφορά), ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας µε Αιτιολογηµένη Έκθεση του κοινο̟οιούµενη
στον ∆ικαιούχο και στον Ο.Α.Ε.∆., δύναται να τον αντικαταστήσει µε τον ̟ρώτο
ε̟ιλαχόντα α̟ό τον Πίνακα Ε̟ιλαχόντων, για το υ̟ολει̟όµενο χρονικό διάστηµα
µέχρι την κάλυψη των 200 ηµερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούµενου, µετά α̟ό σχετικό
αίτηµα, ̟ου υ̟οβάλλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε µε ηλεκτρονικό τρό̟ο.
Σε ̟ερί̟τωση α̟οχώρησης ή υ̟οκειµενικής ευθύνης του ωφελούµενου δεν είναι δυνατή
η κάλυψη της κενής θέσης εργασίας αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν συντρέχουν σ̟ουδαίοι υ̟ηρεσιακοί λόγοι και δεν τηρηθεί η
ανωτέρω διαδικασία, δεν είναι δυνατή η κάλυψη της κενής θέσης εργασίας.
10.17 Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ωφελούµενος α̟οχωρήσει οικειοθελώς ή µε καταγγελία
σύµβασης εργασίας ̟ριν την λήξη του ̟ρογράµµατος, τότε ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας ή/και
η Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης υ̟οχρεούται να ενηµερώσει για την ανωτέρω µεταβολή, εντός
οκτώ (8) ηµερών το Πληροφοριακό Σύστηµα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ του Υ̟ουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συµ̟ληρώνοντας την Ενότητα Ζ
του Εντύ̟ου “E3.1: Αναγγελία έναρξης/µεταβολών α̟ασχόλησης ωφελούµενου α̟ό
συγχρηµατοδοτούµενα και µη ̟ρογράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα - ∆ιακο̟ή”.
10.18 Με τη λήξη του ̟ρογράµµατος:
i. η σύµβαση εκάστου ωφελουµένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς καµία α̟οζηµίωση
και χωρίς να α̟αιτείται η έκδοση δια̟ιστωτικής ̟ράξης, ό̟ως ορίζουν οι σχετικές
διατάξεις της ̟αρ. Ι∆1 του ν. 4152/2013, ό̟ως ισχύει
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ii. δεν α̟αιτείται ηλεκτρονική υ̟οβολή του Εντύ̟ου Ε7-Βεβαίωση-∆ήλωση
εργοδότη για συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ α̟ό τους
Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς ή/και τις Υ̟ηρεσίες Το̟οθέτησης, αλλά η συµ̟λήρωση της
Ενότητας Ζ του Εντύ̟ου Ε3.1.
iii. Οι Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς ή/και οι Υ̟ηρεσίες Το̟οθέτησης έχουν την υ̟οχρέωση
να χορηγούν βεβαίωση χρόνου α̟ασχόλησης στους ωφελούµενους µε τη λήξη του
̟ρογράµµατος.
iv. Οι Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς έχουν την υ̟οχρέωση να χορηγούν στους ωφελούµενους
̟ρος συµ̟λήρωση το έντυ̟ο συλλογής και συγκέντρωσης στατιστικών δεδοµένων
εξόδου (microdata) και να ̟ροβεί στην καταχώρησή τους στο ̟ληροφοριακό
σύστηµα της ΕΥ Ε∆ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ.
10.19 Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νοµιµότητα της διαδικασίας ε̟ιλογής α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα
φορέα, ε̟ιλαµβανόµενο αυτε̟αγγέλτως ή κατό̟ιν καταγγελίας ή αιτήµατος των ΕΥ∆
των ΕΠ. Εάν κατά τον έλεγχο δια̟ιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις
το̟οθέτησης ή δεν α̟οδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των ο̟οίων ο υ̟οψήφιος
κατατάχθηκε στον οριστικό ̟ίνακα κατάταξης ανέργων ή τα α̟αιτούµενα κατά
̟ερί̟τωση ̟ροσόντα, η το̟οθέτηση ανακαλείται υ̟οχρεωτικά, µε α̟όφαση του
αρµόδιου οργάνου του ε̟ιβλέ̟οντα φορέα, και ενηµερώνεται σχετικά ο ΟΑΕ∆.
Για τυχόν διαφορές µεταξύ ωφελουµένων και ε̟ιβλε̟όντων φορέων σχετικά µε
αµφισβήτηση τυ̟ικών ̟ροσόντων, αρµόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ.
Ο Ο.Α.Ε.∆. και οι ε̟ιβλέ̟οντες φορείς κοινο̟οιούν αµελλητί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά
δικαιολογητικά/έγγραφα, ̟ου α̟αιτούνται για να ̟ροβεί αυτό στις ̟ροβλε̟όµενες
α̟ό τις αρµοδιότητές του ενέργειες στο ̟λαίσιο των συγκεκριµένων δράσεων.
10.20 Η ∆ράση της Κατάρτισης είναι ̟ροαιρετική. Ξεκινά µετά το δεύτερο µήνα
υλο̟οίησης του Προγράµµατος και ̟εριλαµβάνει το ακόλουθο εκ̟αιδευτικό
αντικείµενο:
• Πρόγραµµα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Ε̟ικοινωνίας
(ΤΠΕ). Το συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα είναι διάρκειας 120 ωρών και ̟εριλαµβάνει
τρία ε̟ί̟εδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, ̟ροχωρηµένες. Οι Ωφελούµενοι
̟ου θα ε̟ιλέξουν να το ̟αρακολουθήσουν θα συµµετάσχουν, µετά το ̟έρας του,
σε εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.
• Στο ̟λαίσιο του ίδιου ̟ρογράµµατος κατάρτισης θα ̟αρακολουθήσουν και
κύκλο σεµιναρίου µε θέµα «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Ε̟ιχειρηµατικότητα».
Η κατάρτιση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί σε ηµέρες και ώρες ̟ου θα ορισθούν στην αντίστοιχη
̟ρόσκληση ̟ου θα δηµοσιευθεί α̟ό την ΕΥ Ε∆ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ. Ε̟ισηµαίνεται ότι οι
ηµέρες κατάρτισης είναι ε̟ιλέξιµη δα̟άνη του ̟ρογράµµατος2.
2

Ε̟ισηµαίνεται ότι η ηµέρα κατάρτισης θεωρείται για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος ̟ρογράµµατος ως
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Στην ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιος Ωφελούµενος δεν ε̟ιλέξει να ̟αρακολουθήσει το
̟αρα̟άνω ̟ρόγραµµα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις ̟έντε (5) ηµέρες της
εβδοµάδας.
Η διαδικασία και οι όροι υλο̟οίησης της κατάρτισης, ̟ου θα γίνει µε το σύστηµα
ε̟ιταγών κατάρτισης (voucher), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή ̟ρόσκληση ̟ρος
τους Παρόχους Κατάρτισης ̟ου θα δηµοσιευθεί α̟ό την Ειδική Υ̟ηρεσία «Ε̟ιτελική
∆οµή ΕΣΠΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του Υ̟ουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
∆ΡΑΣΗΣ
- ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΑΠΟΥΣΙΕΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
11.1 Ο Ο.Α.Ε.∆. καλύ̟τει το µισθολογικό κόστος των ωφελουµένων, ̟ου θα
α̟ασχοληθούν α̟ό τον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα στο ̟λαίσιο του ̟αρόντος ̟ρογράµµατος
κοινωφελούς εργασίας και τις ασφαλιστικές εισφορές (Φορέα-ωφελούµενου).
Συγκεκριµένα, για κάθε ωφελούµενο, ̟ου το̟οθετείται α̟ό τον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα για
την υλο̟οίηση της ∆ράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ
(37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /
ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» το µισθολογικό κόστος
αντιστοιχεί σύµφωνα µε το άρθρο 42 του ν.4320/2015 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει:
σε 21,84 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερο α̟ό 546,00 ευρώ µηνιαίως κατά
̟αρέκκλιση των νόµιµων αµοιβών, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την Εθνική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συµβάσεις.
Εκτός α̟ό τα ̟οσά, ̟ου καταβάλλονται στους συµµετέχοντες στο ̟ρόγραµµα, ο
Ο.Α.Ε.∆. και ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας δεν υ̟οχρεούνται να καταβάλουν ο̟οιαδή̟οτε
άλλη ̟αροχή ή αµοιβή στους ωφελούµενους (ε̟ίδοµα αδείας, κ.ά.) και γενικώς δεν
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, ̟έραν των ρητώς
̟ροβλε̟οµένων στη µε αριθµ. 8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ (5884/Β/31-12-2018 ΦΕΚ).
Ως χρόνος συµµετοχής στο Πρόγραµµα θεωρείται ο χρόνος, ̟ου ο ωφελούµενος
βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη/ε̟ιβλέ̟οντα φορέα και α̟ασχολείται
̟ροσηκόντως.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η συµµετοχή στο ̟ρόγραµµα λαµβάνει χώρα σε όλες τις εργάσιµες
ηµέρες του µήνα, κάθε ωφελούµενος ασφαλίζεται και λαµβάνει αµοιβή/ενίσχυση για 25
ηµέρες και συγκεκριµένα 546,00 ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 42 του ν.4320/2015 ό̟ως

ηµέρα α̟ασχόλησης.
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τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. Οι ωφελούµενοι δεν ε̟ιτρέ̟εται να α̟ασχολούνται σε
ηµέρες ή ώρες ̟ου δηµιουργούν ̟ρόσθετο µισθολογικό κόστος.
i.

ii.

iii.
iv.

v.

Ε̟ίσης, ε̟ιλέξιµη δα̟άνη ορίζεται και το µη µισθολογικό κόστος, ̟ου
αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του ωφελούµενου (εργαζόµενου) και του
ε̟ιβλέ̟οντος φορέα (εργοδότη) της µικτής ασφαλιστικής κάλυψης, ό̟ως κάθε
φορά ισχύει, συµ̟εριλαµβανοµένης της εισφοράς ̟ου ̟ροβλέ̟εται στις ̟αρ. 1
και 5 του άρθρου 89Γ του ν. 3996/2011 (Α’ 170).
Για όσους ωφελούµενους α̟ασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των ̟ρογραµµάτων
Κοινωφελούς χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, ό̟ως αυτές
̟εριγράφονται στην Φ10221/οικ.26816/929/2.12.2011 Α̟όφαση του Υ̟ουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στο ΕΦΚΑ της
αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων α̟οτελεί ε̟ίσης, ε̟ιλέξιµη δα̟άνη,
χωρίς τους ̟εριορισµούς της ανωτέρω υ̟ο̟αραγράφου.
Οι ωφελούµενοι α̟ολαµβάνουν ̟λήρους ιατροφαρµακευτικής κάλυψης
υ̟αγόµενοι στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Οι ωφελούµενοι διατηρούν την ασφάλιση για ̟αροχές ασθένειας, ή αλλιώς την
τυχόν ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρµακευτική ̟ερίθαλψη, ̟ου
α̟ολάµβαναν ως µακροχρόνια άνεργοι µέχρι τη λήξη διάρκειας των
Προγραµµάτων. Με εξαίρεση ωφελούµενους, ασφαλισµένους µετά την 1.1.1993,
̟ου λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υ̟άγονται στην ασφάλιση του
̟ρώην Ε.Τ.Α.Α. για τους ο̟οίους οι εισφορές α̟οδίδονται στους αντίστοιχους
τοµείς των ̟ρώην Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των κλάδων κύριας και
ε̟ικουρικής ασφάλισης του ̟ρώην Ε.Τ.Α.Α. Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές
των ανωτέρω ωφελούµενων δηλαδή των ωφελούµενων, ̟ου υ̟άγονται στην
ασφάλιση του ̟ρώην Ε.Τ.Α.Α. α̟οτελεί ε̟ίσης, ε̟ιλέξιµη δα̟άνη, σύµφωνα µε
το άρθρο 8 της µε αριθµ. 8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ (5884/Β/31-12-2018 ΦΕΚ),
χωρίς τους ̟εριορισµούς της ανωτέρω υ̟ο̟αραγράφου.
Οι ε̟ιλέξιµες δα̟άνες του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους της δράσης, δύναται
να α̟οζηµιώνονται µε την εφαρµογή των ̟οσών µοναδιαίου κόστους ̟ου
̟ροβλέ̟ονται στους εθνικούς κανόνες ε̟ιλεξιµότητας και ειδικότερα στο
Παράρτηµα Ι του άρθρου 25Α της υ̟ουργικής α̟όφασης µε αριθ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) ό̟ως ισχύει, για δράσεις
̟ροώθησης της α̟ασχόλησης µέσω ̟ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

11.2 Εκτός α̟ό τα ̟οσά ̟ου καταβάλλονται στους συµµετέχοντες στο ̟ρόγραµµα, ο
ΟΑΕ∆ δεν υ̟οχρεούται να καταβάλει ο̟οιαδή̟οτε άλλη ενίσχυση στους ωφελούµενους
(ό̟ως ε̟ίδοµα αδείας κ.ά.) ̟έραν των ρητώς ̟ροβλε̟οµένων στις ανωτέρω σχετικές
ΚΥΑ.
Ειδικότερες ρυθµίσεις ̟ου διέ̟ουν το ̟ρόγραµµα:
α)Σε ̟ερι̟τώσεις ε̟ιτρε̟όµενης α̟ουσίας ωφελουµένων α̟ό το ̟ρόγραµµα, άνευ
̟ερικο̟ής α̟οδοχών τους, ̟ροηγείται έγγραφη αίτηση ̟ρος έγκρισή της α̟ό τον
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ε̟ιβλέ̟οντα φορέα, µε ε̟ισυνα̟τόµενα όλα τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα
µε καθεµία α̟ό τις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
∆ύο (2) ηµέρες α̟ασχόλησης µηνιαίως. Το δικαίωµα δύναται να ασκείται κατά τη
διάρκεια και ̟ριν την ολοκλήρωση του κάθε µήνα (δηλαδή και του ̟ρώτου µήνα
α̟ασχόλησης). Ε̟ίσης, σε ̟ερί̟τωση µη άσκησης του δικαιώµατος διήµερης ανά
µήνα α̟ουσίας, ο ωφελούµενος δικαιούται να µεταφέρει το δικαίωµά του αυτό
στον ε̟όµενο ή τους ε̟όµενους µήνες α̟ασχόλησής του.
ii.
Οι ωφελούµενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του ̟ρογράµµατος να κάνουν
χρήση αναρρωτικής άδειας έως δεκατρείς (13) ηµέρες. Οι αναρρωτικές άδειες
βεβαιώνονται µε τα α̟αραίτητα εκ του ν. 3528/2007 δικαιολογητικά. Κατά την
ως άνω χρονική ̟ερίοδο καταβάλλονται αµοιβές στους ωφελουµένους καθώς και
ασφαλιστικές εισφορές στους ε̟ιβλέ̟οντες φορείς.
iii.
Στις ̟ερι̟τώσεις α̟ουσίας λόγω α)ε̟α̟ειλούµενης κύησης, β)κύησης και
γ)λοχείας, οι ο̟οίες βεβαιώνονται µε τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά, η
α̟ασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια α̟ουσίας και ̟αρατείνεται η
δυνατότητα α̟ασχόλησής τους ό̟ως ορίζεται στην ̟αρ. 9 του άρθρου 2 της
8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ (5884/Β/31-12-2018 ΦΕΚ). Οι ωφελούµενες σε
κατάσταση κυοφορίας δύναται να α̟ουσιάζουν για να υ̟οβληθούν σε εξετάσεις
̟ρογεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές ̟ρέ̟ει να γίνουν σε ώρες
α̟ασχόλησης.
iv.
Η καταβολή των α̟οδοχών στους ωφελούµενους και των ασφαλιστικών
εισφορών
στους ε̟ιβλέ̟οντες φορείς α̟οτελούν ε̟ιλέξιµες δα̟άνες του
̟ρογράµµατος.
v. Οι ωφελούµενοι ΑµεΑ ή ωφελούµενοι ̟ου έχουν ̟αιδιά µε ̟νευµατική, ψυχική ή
σωµατική ανα̟ηρία σε ̟οσοστό 67% και άνω ή ̟αιδιά έως 15 ετών ̟ου ̟άσχουν
α̟ό σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώµενο ή τύ̟ου 1 µε ̟οσοστό ανα̟ηρίας
50% και άνω ή έχουν σύζυγο µε ανα̟ηρία 80% και άνω, τον/την ο̟οίο/α
συντηρούν, έχουν δικαίωµα στο µειωµένο ωράριο κατά µία (1) ώρα την ηµέρα.
iv. Οι γονείς ωφελούµενοι δικαιούνται είτε να ̟ροσέρχονται αργότερα είτε να
α̟οχωρούν νωρίτερα α̟ό την εργασία τους κατά µία (1) ώρα την ηµέρα και
µέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) µηνών. (Στην ̟ερί̟τωση
των θετών γονέων, το δικαίωµα ασκείται µε χρονική αφετηρία την υιοθεσία του
̟αιδιού και έως την συµ̟λήρωση της ηλικίας των έξι (6) ετών αυτού). Το
δικαίωµα αυτό α̟οδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων ̟ροσκοµίζοντας
τα
εκ του νόµου δικαιολογητικά. ∆εν α̟οδίδεται δε σωρευτικά.
v. Εάν ο ωφελούµενος υ̟οστεί εργατικό ατύχηµα κατά τη διάρκεια της
α̟ασχόλησής του και ̟ροσκοµίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά δεν εκ̟ί̟τει
του ̟ρογράµµατος. Το µισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται ε̟ιλέξιµη
δα̟άνη.
vi. Κάθε γονέας ̟αιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να α̟ουσιάζει δύο (2)
ηµέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ηµέρα κάθε φορά, ̟ροκειµένου να διευκολυνθεί για
την ̟αρακολούθηση της σχολικής ε̟ίδοσης, ανεξαρτήτως του αριθµού τέκνων.
vii. Πέντε (5) ηµέρες α̟ασχόλησης λόγω γάµου.
i.
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viii. ∆ύο (2) ηµέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και
εξ’ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραµµή και στον ίδιο βαθµό.
ix. Άδεια ̟ροκειµένου να ̟αραστεί ενώ̟ιον δικαστικών λειτουργών κατό̟ιν
νόµιµης κλήτευσης.
Τις ̟αρα̟άνω ηµέρες α̟ουσίας θα συνοδεύουν τα έντυ̟α αιτήσεων του ωφελούµενου
και της έγκρισης του ε̟ιβλέ̟οντος φορέα. Τα ̟αρα̟άνω είναι ε̟ιλέξιµη δα̟άνη του
̟ρογράµµατος.
11.3 i. Σε ειδικά αιτιολογηµένες ̟ερι̟τώσεις ̟ου εµ̟ί̟τουν στον τοµέα αρµοδιότητας
του Υ̟ουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το χρονικό διάστηµα
α̟ασχόλησης των ωφελουµένων δύναται να ̟αραταθεί έως ένα (1) µήνα και
δεκα̟έντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες ̟έραν της ̟ροβλε̟όµενης α̟ό την ̟αρούσα
∆ηµόσια Πρόσκληση συνολικής χρονικής διάρκειας έκαστου ̟ρογράµµατος και
µέχρι τη συµ̟λήρωση του ανώτατου ̟ροβλε̟όµενου α̟ό την ̟αρούσα ∆ηµόσια
Πρόσκληση αριθµού ηµεροµισθίων ήτοι 200 ηµέρες ασφάλισης/α̟ασχόλησης. Στις
̟ερι̟τώσεις αυτές η α̟ασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακο̟ών
Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους, εφόσον οι σχολικές µονάδες ̟αραµείνουν
κλειστές.
ii. Όταν οι υ̟ηρεσίες/φορείς ό̟ου έχουν το̟οθετηθεί οι ωφελούµενοι διακό̟τουν
τη λειτουργία τους, το χρονικό διάστηµα α̟ασχόλησης των ωφελουµένων δύναται
να ̟αραταθεί έως ένα (1) µήνα και δεκα̟έντε (15) ηµέρες, ̟έραν της
̟ροβλε̟όµενης α̟ό την ̟ρόσκληση συνολικής διάρκειας έκαστου ̟ρογράµµατος
και µέχρι τη συµ̟λήρωση του ανώτατου ̟ροβλε̟όµενου α̟ό την ̟ρόσκληση
αριθµού ηµεροµισθίων. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές η α̟ασχόληση των ωφελουµένων
αναστέλλεται το διάστηµα κατά το ο̟οίο η υ̟ηρεσία/φορέας δεν λειτουργεί και
συνεχίζεται µε την έναρξη λειτουργίας.
iii. Εξαιρετικά, σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου ωφελούµενοι κατά τη διάρκεια του
̟ρογράµµατος κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας ̟έραν των δεκατριών (13)
ηµερών συνολικώς, ό̟ως ̟εριγράφονται υ̟ο̟αρ. α.ii. της ̟αρ. 11.2 του Κεφαλαίου
11 της ̟αρούσας, ̟αρατείνεται η δυνατότητα α̟ασχόλησής τους µέχρι του ορίου
των 200 ηµεροµισθίων εντός του χρονικού ̟εριορισµού των 9,5 µηνών (8µηνη
διάρκεια α̟ασχόλησης συν 1 µήνας και 15 ηµέρες ό̟ως αναφέρεται στην ανωτέρω
̟αράγραφο) α̟ό την έναρξη της α̟ασχόλησής τους.
11.4 Στις ̟ερι̟τώσεις α̟ουσίας Ωφελουµένης λόγω α) ε̟α̟ειλούµενης κύησης, β)
κύησης και γ) λοχείας, οι ο̟οίες βεβαιώνονται µε τα α̟αραίτητα εκ του νόµου
δικαιολογητικά, η α̟ασχόληση αναστέλλεται και συνεχίζει εντός δέκα (10) µηνών µετά
την άρση του λόγου αναστολής, µέχρι τη συµ̟λήρωση του ανώτατου ̟ροβλε̟όµενου
α̟ό
την
̟αρούσα
Πρόσκληση,
αριθµού
ηµεροµισθίων
και
-για
το
συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος της ∆ράσης- όχι ̟έραν της ηµεροµηνίας λήξης του
φυσικού αντικειµένου της.
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11.5 Ο κάθε ωφελούµενος ασφαλίζεται και λαµβάνει τα ̟οσά, ̟ου αναφέρονται στο
Κεφάλαιο 11.1. Κατά συνέ̟εια, ο Ωφελούµενος δεν ε̟ιτρέ̟εται να α̟ασχολείται σε
ηµέρες ή ώρες, ̟ου δηµιουργούν ̟ρόσθετο µισθολογικό κόστος α) µε την
υ̟ο̟αράγραφο Ι∆.1 του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το
άρθρο 42 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) και µε το άρθρο 1 και 2 του
ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016), και β) τη µε αριθµ. 8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ
(5884/Β/31-12-2018 ΦΕΚ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12Ο
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
12.1 Μετά τη λήξη κάθε µήνα α̟ασχόλησης, οι Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς ή/και οι
Υ̟ηρεσίες Το̟οθέτησης υ̟οβάλλουν στο αρµόδιο ΚΠΑ2 σε έντυ̟η ή ηλεκτρονική
µορφή τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:
α)Βεβαίωση υ̟ογεγραµµένη α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του φορέα, στην ο̟οία
δηλώνεται ότι το ̟ρόγραµµα υλο̟οιείται σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.
8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ (5884/Β/31-12-2018 ΦΕΚ), και της ̟αρούσας ∆ηµόσιας
Πρόσκλησης.
β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υ̟ογεγραµµένη α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του
ε̟ιβλέ̟οντα φορέα, ό̟ου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των ωφελούµενων:
• Ονοµατε̟ώνυµα και όνοµα ̟ατέρα και µητέρας.
• Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
• Αριθµό Μητρώου (AM) Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή ̟ρώην ΕΤΑΑ
• Κωδικό ̟ακέτου κάλυψης ασφαλισµένου-ωφελούµενου
• Ηµεροµηνία αναγγελίας το̟οθέτησης
• Αριθµό καταθετικού λογαριασµού σε µορφή IBAN ο̟οιασδή̟οτε εµ̟ορικής
τρά̟εζας ̟ου δραστηριο̟οιείται στον ελληνικό χώρο συµ̟εριλαµβανοµένου
και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε υ̟οχρεωτικά ̟ρώτο
δικαιούχο τον ωφελούµενο (µόνο για την ̟ρώτη ̟ληρωµή)
• Αριθµός ηµερών ασφάλισης
• Καθαρά ηµερήσια ̟οσά αµοιβής
• Καθαρές µηνιαίες αµοιβές
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουµένων-ασφαλισµένων
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ε̟ιβλέ̟οντος φορέα (εργοδοτικές εισφορές)
• Συνολικές µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουµένου και ε̟ιβλέ̟οντα
φορέα).
γ) µηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆), για κάθε
ωφελούµενο, οι ο̟οίες θα συντάσσονται ξεχωριστά α̟ό το υ̟όλοι̟ο ̟ροσω̟ικό του
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φορέα και ειδικά για τις ανάγκες του ̟ρογράµµατος µε τη µορφή ο̟τικού (CD) ή
µαγνητικού (δισκέτα) µέσου α̟οθήκευσης αρχείων,
δ) αριθµό λογαριασµού σε µορφή IBAN ο̟οιασδή̟οτε εµ̟ορικής τρά̟εζας ̟ου
δραστηριο̟οιείται στον ελληνικό χώρο συµ̟εριλαµβανοµένου και του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων του ε̟ιβλέ̟οντος φορέα ή/και της Υ̟ηρεσίας
Το̟οθέτησης και
ε) αριθµό λογαριασµού σε µορφή IBAN του ΕΦΚΑ στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ε̟ιβλέ̟ων
φορέας είναι φορέας Κεντρικής ∆ιοίκησης.
12.2. Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την ̟ληρωµή των ωφελουµένων για τον τελευταίο
µήνα α̟ασχόλησής τους είναι η συλλογή των α̟ογραφικών δελτίων (microdata)
ΕΞΟ∆ΟΥ των ωφελουµένων α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα φορέα.
12.3 Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της ̟ληρωµής, ο ΟΑΕ∆ ̟ιστώνει άµεσα τους
λογαριασµούς των ωφελουµένων µε τα ̟οσά, ̟ου αντιστοιχούν στις καθαρές αµοιβές
τους, βάσει της µηνιαίας κατάστασης και τους λογαριασµούς των ε̟ιβλε̟όντων φορέων
ή/και Υ̟ηρεσιών Το̟οθέτησης ή λογαριασµό IBAN του ΕΦΚΑ (όταν ̟ρόκειται για
φορέα Κεντρικής ∆ιοίκησης) µε το ̟οσό ̟ου αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές
εισφορές (ωφελουµένων και ε̟ιβλε̟όντων φορέων).
Η ̟ίστωση των λογαριασµών των ε̟ιβλε̟όντων φορέων θα γίνεται µετά την
̟ροσκόµιση των α̟οδεικτικών ηλεκτρονικής υ̟οβολής των ΑΠ∆ στον ΕΦΚΑ. Οι
ε̟ιβλέ̟οντες φορείς υ̟οβάλλουν στο αρµόδιο ΚΠΑ2 ̟αραστατικά καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών µετά την καταβολή τους στον ΕΦΚΑ.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆ µήνα αναφοράς) υ̟οβληθεί
α̟ό τον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή/και την Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης σε µεταγενέστερο χρόνο,
τότε θα εγκρίνεται η ̟ληρωµή µε την έκδοση α̟όφασης καταβολής της ε̟ιχορήγησης
µόνο για τις καθαρές α̟οδοχές των ωφελούµενων. Στην ανωτέρω ̟ερί̟τωση η έγκριση
της ̟ληρωµής µε την έκδοση α̟όφασης καταβολής της ε̟ιχορήγησης για το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών θα λαµβάνει χώρα αµέσως µετά και την υ̟οβολή της ΑΠ∆ α̟ό
τον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή/και την Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης.
Για τον έλεγχο και την ̟αρακολούθηση του ̟ρογράµµατος, σηµειώνεται ότι θα
τηρούνται ̟αρουσιολόγια για την α̟ασχόληση των ωφελουµένων, υ̟ογεγραµµένα α̟ό
τους ίδιους και τους υ̟εύθυνους ̟ροϊσταµένους τους στον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα ή/και
στην Υ̟ηρεσία Το̟οθέτησης.
Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας δεν συστεγάζεται µε την Υ̟ηρεσία
το̟οθέτησης, αντίγραφο του ̟αρουσιολογίου θα α̟οστέλλεται α̟ό την Υ̟ηρεσία
Το̟οθέτησης στον Ε̟ιβλέ̟οντα φορέα ̟ροκειµένου να υ̟οβληθούν τα σχετικά
δικαιολογητικά ώστε να καταβληθεί το µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος.
12.4 α) Για τον υ̟ολογισµό των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αµοιβέςα̟οδοχές µετατρέ̟ονται σε µικτές α̟οδοχές.
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Ενδεικτική Περί̟τωση Α: Για τον υ̟ολογισµό των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
της µικτής ασφάλισης του ̟ρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ οι καθαρές αµοιβές-α̟οδοχές
(546,00 ευρώ) µετατρέ̟ονται σε µικτές α̟οδοχές διαιρούµενες δια του συντελεστή 0,84
(̟οσοστό συµµετοχής των καθαρών αµοιβών-α̟οδοχών στις µικτές) και στη συνέχεια οι
µικτές α̟οδοχές ̟ολλα̟λασιάζονται µε τον συντελεστή 0,4106 της µικτής ασφάλισης του
̟ρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101).
Ενδεικτική Περί̟τωση Β: Για τον υ̟ολογισµό των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών
για όσους α̟ασχοληθούν σε ειδικότητες ̟ου ασφαλίζονται στον κλάδο βαρέων του ΙΚΑΕΤΑΜ, οι καθαρές αµοιβές-α̟οδοχές (546,00 ευρώ) µετατρέ̟ονται σε µικτές α̟οδοχές,
διαιρούµενες δια του συντελεστή 0,8055 (̟οσοστό συµµετοχής των καθαρών αµοιβώνα̟οδοχών στις µικτές) και στη συνέχεια οι µικτές α̟οδοχές ̟ολλα̟λασιάζονται µε τον
συντελεστή 0,4666 της µικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου
Κάλυψης 105).
β) Με αντίστοιχο τρό̟ο υ̟ολογίζονται και οι εισφορές για όσους α̟ασχοληθούν σε
ειδικότητες ̟ου ασφαλίζονται και σε άλλα ασφαλιστικά ̟ακέτα κάλυψης, ̟έραν των
ανωτέρω ενδεικτικών ̟ερι̟τώσεων. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, των τυχόν
άλλων δηλαδή ̟ακέτων κάλυψης α̟οτελούν ε̟ίσης ε̟ιλέξιµη δα̟άνη του
̟ρογράµµατος.
γ) Ο τρό̟ος υ̟ολογισµού των εισφορών των ασφαλισµένων του Ε.Φ.Κ.Α (̟ρώην
Ε.Τ.Α.Α.) γίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό ασφάλισης του τοµέα στον ο̟οίο
υ̟άγονται και τις µε αριθµ. 6/14-2-2017 και 18/28-3-2017 εγκυκλίους του ΕΦΚΑ.
Ε̟ιλέξιµη είναι ε̟ίσης η δα̟άνη στο ̟λαίσιο και όσων άλλων ασφαλιστικών ̟ακέτων
κάλυψης, ̟έραν του κωδικού του ασφαλιστικού ̟ακέτου κάλυψης 105, εµ̟ί̟τουν
α̟οκλειστικά στον Κανονισµό Βαρέων και Ανθυγιεινών Ε̟αγγελµάτων (ΚΒΑΕ).
Οι Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς έχουν υ̟οχρέωση να υ̟οβάλλουν τα α̟αραίτητα και ̟λήρη
δικαιολογητικά το ̟ρώτο ̟ενθήµερο εκάστου ε̟όµενου µήνα στα αρµόδια ΚΠΑ2.
Τα ΚΠΑ2 άµεσα µε την ̟αραλαβή των α̟αραίτητων και ̟λήρη δικαιολογητικών
δηµιουργούν τις λίστες ̟ληρωµών των ωφελουµένων, οι ο̟οίες εγκρίνονται α̟ό τον
Προϊστάµενο του αρµόδιου ΚΠΑ2.
12.5 Αρµόδιος φορέας για την ̟ιστο̟οίηση της α̟ασχόλησης και της ασφάλισης
είναι ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ
Ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας υ̟οχρεούται:
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I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Ως ̟ρος το σκέλος ̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό ̟όρους του ΕΣΠΑ, να τηρεί
τις α̟αιτήσεις του Παραρτήµατος Υ̟οχρεώσεων ∆ικαιούχου της α̟όφασης
ένταξης της δράσης στο ΕΠ και συνολικά του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου των ΕΠ. Ως ̟ρος το σκέλος ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό εθνικούς
̟όρους, να τηρεί τις α̟αιτήσεις της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης.
Ως ̟ρος το σκέλος ̟ου συγχρηµατοδοτείται α̟ό ̟όρους του ΕΣΠΑ, να τηρεί
και να καταθέτει στοιχεία φυσικού αντικειµένου βάσει του Ενιαίου
Συστήµατος Παρακολούθησης ∆εικτών του ΕΣΠΑ 2014- 2020, κατ' εφαρµογή
του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 1304/2013 του Ευρω̟αϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης ∆εκεµβρίου 2013, καθώς και
βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υ̟ηρεσιών και των α̟αιτήσεων των
δράσεων. Ως ̟ρος το σκέλος ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό εθνικούς ̟όρους, να
τηρεί αντίστοιχα στοιχεία τα ο̟οία υ̟οβάλλει ̟ρος τον ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε
τους όρους της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης.
Να συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω̟αϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Α̟ριλίου 2016, για την
̟ροστασία των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για
την Προστασία ∆εδοµένων - ΓΚΠ∆) αναφορικά µε την νόµιµη ε̟εξεργασία
δηλ. τη συλλογή, τήρηση και φύλαξη των α̟ογραφικών δελτίων
ΕΙΣΟ∆ΟΥ/ΕΞΟ∆ΟΥ
(microdata)
των
ωφελουµένων,
τα
ο̟οία
̟ροστατεύονται ως δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
Να συλλέγει νοµίµως στοιχεία αναφορικά µε τα α̟ογραφικά δελτία
(microdata) των ωφελουµένων τους ο̟οίους α̟ασχολεί και να τα καταχωρεί
στο ΠΣ του δικαιούχου σύµφωνα µε τον ΓΚΠ∆, τον ν. 2472/1997 και τις ̟αρ.
3.5, 3.6 και 3.7 του Κεφαλαίου 3, της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης.
Να διασφαλίζει µε ̟λήρη ευθύνη του, την ασφάλεια και υγεία των
ωφελουµένων στον τό̟ο α̟ασχόλησής τους ως ̟ρος όλες τις ̟τυχές και στο
ίδιο ε̟ί̟εδο ̟ροστασίας ̟ου ̟αρέχεται και στους άλλους εργαζοµένους του,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την Ασφάλεια των
Εργαζοµένων (ΚΝΥΑΕ), ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του ν. 3850/ 2010
(Α' 84), καθώς και ειδικότερες σχετικές διατάξεις.
Να α̟ασχολεί τους ωφελούµενους στις ειδικότητες για τις ο̟οίες έχουν
το̟οθετηθεί και εφόσον εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην
ο̟οία θα το̟οθετηθούν.
Να µην αναθέτει σε ωφελούµενους καθήκοντα τα ο̟οία α̟αιτούν
εξειδικευµένη γνώση και εµ̟ειρία, η ο̟οία δεν ̟ροκύ̟τει α̟ό την ειδικότητά
τους, ιδιαιτέρως δε όταν τα καθήκοντα αυτά ̟εριλαµβάνουν τη χρήση
εξο̟λισµού - µηχανηµάτων και εργαλείων. Ειδικότερα, αναφορικά µε τους
ωφελούµενους ̟ου α̟ασχολούνται στην καθαριότητα των δήµων,
α̟αγορεύεται να τους αναθέτει καθήκοντα στην α̟οκοµιδή α̟ορριµµάτων
µε α̟ορριµµατοφόρα οχήµατα.
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VIII.

IX.
X.

XI.

να ̟αρέχει στους ωφελούµενους ε̟αρκή και κατάλληλη εκ̟αίδευση για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον
αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.
να ̟αραδώσει στον ωφελούµενο εκτύ̟ωση του εντύ̟ου Ε3.1 το ο̟οίο έχει
υ̟οβληθεί στο ̟λαίσιο της αναγγελίας ̟ρόσληψης (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).
να εξασφαλίζει τη µετάβαση του ωφελουµένου στον τό̟ο α̟ασχόλησής του,
τηρούµενης της αρχής της καλής ̟ίστης, όταν ̟ερισσότερες της µίας
̟εριφερειακές ενότητες ορίζονται ως τό̟ος α̟ασχόλησης ή όταν ως τό̟ος
α̟ασχόλησης ορίζεται θέση σε ε̟ιβλέ̟οντα φορέα ή υ̟ηρεσία το̟οθέτησης µε
έδρα διάφορη της έδρας του οικείου δήµου, η ο̟οία βρίσκεται σε δυσ̟ρόσιτη
̟εριοχή.
να το̟οθετήσει τους ωφελουµένους σε τοµείς δραστηριότητας και ̟εριοχές
αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε το Παράρτηµα I της ̟αρούσας ∆ηµόσιας
Πρόσκλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14Ο
ΈΛΕΓΧΟΣ
ΣΚΕΛΟΥΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΠΟηΠΟΡΟΥΣ
ΤΟΥ ΕΣΠΑ
14.1.
Γενικά: ΚΑΙ
Προκειµένου
να ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
διασφαλιστούν
α̟οτελεσµατικότητα
και η ορθή εφαρµογή της
∆ράσης, τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε το θεσµικό ̟λαίσιο ̟ου διέ̟ει το ΕΣΠΑ,
λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα µε στόχο:
τη χρηστή
και
α̟οτελεσµατική
διαχείριση
των ̟όρων,
τήρηση
των
εθνικών
Ενωσιακών
διατάξεων,
• την
ορθή υλο̟οίηση
του και
φυσικού
αντικειµένου,
σύµφωνα µε την α̟όφαση ένταξης
της ∆ράσης,
• την
των
δα̟ανών
των ∆ράσεων
και την
αιτιολόγησή
τους,
̟ρόληψη
ή τη
δια̟ίστωση
τυχόν
̟αραβάσεων
και την
ε̟ιβολή
τηνε̟ιλεξιµότητα
ανάκτηση
τυχόν
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
̟οσών
µετάκυρώσεων,
τη δια̟ίστωση
σχετικής ̟αράβασης,
•
την
εξασφάλιση
ε̟αρκούς
διαδροµής
ελέγχου. του ̟αρεχόµενου έργου και στην
14.2.
Ε̟ί̟εδα
- είδη ελέγχων
αρµόδια
Ο
έλεγχος
συνίσταται
στην και
εξέταση
της όργανα:
̟οιότητας
ορθή οικονοµική διαχείριση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Ενωσιακές και εθνικές διατάξεις,
και ̟εριλαµβάνει:
1. ∆ιοικητικές και ε̟ιτό̟ιες ε̟αληθεύσεις ̟ου διενεργούνται α̟ό τον υ̟εύθυνο
φορέα και α̟ό το δικαιούχο.
2. Ε̟ιθεωρήσεις, οι ο̟οίες διενεργούνται α̟ό την Αρχή Πιστο̟οίησης ή υ̟ό την
ευθύνη της, στη ∆ιαχειριστική Αρχή, στο ∆ικαιούχο, στον ΟΑΕ∆ καθώς και στους
Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς της ∆ράσης.
3. Ελέγχους οι ο̟οίοι διενεργούνται α̟ό την Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), σύµφωνα µε το
ν. 4314/2014 και το λοι̟ό νοµικό ̟λαίσιο του ΕΣΠΑ και
4) Ελέγχους οι ο̟οίοι διενεργούνται α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής.
14.3. Οι ε̟ιτό̟ιες ε̟αληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι συνίστανται στην ε̟αλήθευση της
̟αράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων υ̟ηρεσιών και της ̟ραγµατο̟οίησης των
δα̟ανών ̟ου δηλώνει ο δικαιούχος, σύµφωνα µε τους όρους της α̟όφασης ένταξης,
καθώς και της συµµόρφωσής του µε τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες καθ’ όλη την
̟ερίοδο υλο̟οίησης, και βασίζονται:
α)στην 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 υ̟ουργική α̟όφαση για την τρο̟ο̟οίηση και
αντικατάσταση της αριθµ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) υ̟ουργικής
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α̟όφασης «Εθνικοί Κανόνες Ε̟ιλεξιµότητας δα̟ανών για τα ̟ρογράµµατα του ΕΣΠΑ
2014-2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων
̟ράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 α̟ό Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς - ∆ιαδικασία
ενστάσεων ε̟ί των α̟οτελεσµάτων αξιολόγησης ̟ράξεων» (ΕΚΕ∆) (Β' 3521),ό̟ως ισχύει.
β) στη µε αριθµ. 8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ (5884/Β/31-12-2018 ΦΕΚ),
γ) στη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, η ο̟οία µεταξύ άλλων ̟εριλαµβάνει την
αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δα̟ανών και την τήρηση των φορολογικών
νόµων και
δ) στην εναρµόνιση της δράσης µε τους στόχους του ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µε τις
διατάξεις των Κανονισµών ̟ου αφορούν την α̟οστολή των διαρθρωτικών ταµείων.
14.4. Έλεγχοι µ̟ορούν να διενεργούνται και α̟ό τον ΟΑΕ∆, ̟ρος τους ε̟ιβλέ̟οντες
φορείς ή/και τις Υ̟ηρεσίες Το̟οθέτησης, για την ̟ιστο̟οίηση της α̟ασχόλησης των
ωφελουµένων και την έγκαιρη α̟όδοση των ασφαλιστικών εισφορών. Η ̟ιστο̟οίηση
της α̟ασχόλησης ̟εριλαµβάνει τις διοικητικές ̟ράξεις το̟οθέτησης των ωφελουµένων
και τα ̟αρουσιολόγια.
14.5. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕ∆ συντάσσουν έκθεση
ελέγχου η ο̟οία διαβιβάζεται στο δικαιούχο ̟ροκειµένου να εκδώσει τυχόν σχετικές
διοικητικές ̟ράξεις εάν και εφόσον α̟αιτείται.
14.6. Σε κάθε ε̟ί̟εδο ελέγχου (∆ικαιούχος , ε̟ιβλέ̟οντες φορείς, αρµόδια ΕΥ∆ και
Αρχή Πιστο̟οίησης) ̟ρέ̟ει να ελέγχονται και να τηρούνται ̟αραστατικά στοιχεία και
να καταχωρίζονται λογιστικές εγγραφές της δράσης ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό το ΕΚΤ.
14.7. Για κάθε συγχρηµατοδοτούµενη δράση α̟αιτείται ο καθορισµός διαδικασιών για
τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε τις δα̟άνες και τους
λογιστικούς ελέγχους ̟ου α̟αιτούνται για τη διασφάλιση ε̟αρκούς διαδροµής ελέγχου.
ΗΗ
διαδροµή
ελέγχου
θεωρείται
ε̟αρκής ̟οσών
εφόσον̟ου
̟ληρούνται
τα ακόλουθα
α)
συµφωνία
µεταξύ
των συνολικών
̟ιστο̟οιούνται
στην κριτήρια:
Ε̟ιτρο̟ή και
των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών ̟ου τηρούνται α̟ό την
Αρχή Πιστο̟οίησης, τις αρµόδιες Ειδικές Υ̟ηρεσίες, τους ενδιάµεσους φορείς και το
δικαιούχο. Οι λογιστικές καταχωρίσεις ̟ρέ̟ει να ̟αρέχουν αναλυτικές ̟ληροφορίες
για τις δα̟άνες ̟ου ̟ραγµατο̟οίησαν οι ∆ικαιούχοι. Προς τούτο, ̟ρέ̟ει να
̟εριλαµβάνουν την ηµεροµηνία καταχώρισης, το ̟οσό κάθε κονδυλίου της δα̟άνης,
τον ̟ροσδιορισµό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ηµεροµηνία και τη µέθοδο της
̟ληρωµής και να α̟οδεικνύονται α̟ό τα αναγκαία ̟αραστατικά, τα ο̟οία θα
ε̟ισυνά̟τονται.
β) Η
τηςτων
δηµόσιας
συνεισφοράς
ε̟ιβλέ̟οντες φορείς,
γ)
Η ε̟αλήθευση
ε̟αλήθευσητης
τηςκαταβολής
εφαρµογής
κριτηρίων
ε̟ιλογής στους
̟ου καθορίζονται
α̟ό την
Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης και
δ) Η ύ̟αρξη, για κάθε δράση, κατά ̟ερί̟τωση, των τεχνικών ̟ροδιαγραφών και του
σχεδίου χρηµατοδότησης, εγγράφων σχετικά µε την έγκριση ε̟ιχορήγησης, εγγράφων
για τις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων, εκθέσεων ̟ροόδου και εκθέσεων σχετικά µε
τις ε̟αληθεύσεις και τους ελέγχους ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν.
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14.8.Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η α̟οζηµίωση των ε̟ιλέξιµων δα̟ανών της δράσης
υ̟ολογίζεται σύµφωνα µε το εδάφιο v, της ̟αρ. 1 του κεφαλαίου 11 της ̟αρούσας, οι
σχετικές δα̟άνες είναι ε̟ιλέξιµες εφόσον τηρούνται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις
εφαρµογής ̟ου ̟ροσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ι του άρθρου 25Α της υ̟ουργικής
α̟όφασης 110427/ ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) ό̟ως ισχύει, για δράσεις
̟ροώθησης της α̟ασχόλησης µέσω ̟ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15Ο
ΣΚΕΛΟΥΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ
15.1.ΈΛΕΓΧΟΣ
Γενικά: ΚΑΙ ήΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Στα
Προγράµµατα
τµήµαταΑΠΟ
Προγραµµάτων
̟ου
υλο̟οιούνται
α̟ό εθνικούς ̟όρους,
ο έλεγχος και η ̟αρακολούθηση αυτών α̟ό τον ΟΑΕ∆, εξασφαλίζονται µε την
εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων και λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα µε σκο̟ό:
•
χρηστή
και
διαχείριση
των ̟όρων,
την
τήρηση
των
εθνικών
και
Ενωσιακών
διατάξεων,
ορθή
υλο̟οίηση
του
φυσικού
αντικειµένου,
αιτιολόγηση
των
δα̟ανών,
την
̟ρόληψη
ήα̟οτελεσµατική
τη
δια̟ίστωση
τυχόν
̟αραβάσεων
και την
ε̟ιβολή
κυρώσεων,
• τη
την
ανάκτηση
τυχόν
αχρεωστήτως
καταβληθέντων
̟οσών
µετά
τη δια̟ίστωση
σχετικής ̟αράβασης,
• την
εξασφάλιση
ε̟αρκούς
διαδροµής
15.2.
-συνίσταται
είδη
ελέγχων
: εξέταση ελέγχου.
Α)
Ο Ε̟ί̟εδα
έλεγχος
στην
της ̟οιότητας του ̟αρεχόµενου έργου και στην
ορθή οικονοµική διαχείριση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές και Ενωσιακές διατάξεις.
Ε̟ίσης ελέγχεται η καλή δηµοσιονοµική διαχείριση, η ο̟οία µεταξύ άλλων
̟εριλαµβάνει τη δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δα̟ανών καθώς και
την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.
Οι ε̟ιτό̟ιες ε̟αληθεύσεις διενεργούνται α̟ό τον ΟΑΕ∆ ̟ρος τους Ε̟ιβλέ̟οντες
Φορείς ή/και τις Υ̟ηρεσίες Το̟οθέτησης για την ̟ιστο̟οίηση της α̟ασχόλησης των
Ωφελουµένων και την έγκαιρη α̟όδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
Β) Ε̟ίσης, διενεργούνται ε̟ιτό̟ιες ε̟αληθεύσεις ̟ου συνίστανται στην ε̟αλήθευση της
̟αράδοσης των υ̟ηρεσιών και της ̟ραγµατο̟οίησης των δα̟ανών ̟ου δηλώνουν οι
Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς, σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης, καθώς και της
συµµόρφωσής τους µε τους εθνικούς και Ενωσιακούς κανόνες καθ’ όλη την ̟ερίοδο
υλο̟οίησης, και βασίζονται:
στη µεκαλή
αριθµ.
8.11949/28-12-2018
ΚΥΑ (5884/Β/31-12-2018
ΦΕΚ),
•
στην
δηµοσιονοµική
διαχείριση,
η ο̟οία µεταξύ άλλων
̟εριλαµβάνει την
αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δα̟ανών και την τήρηση των φορολογικών
νόµων, σύµφωνα µε τις αρχές της οικονοµίας και της χρηστής δηµοσιονοµικής
διαχείρισης.
Γ) Σε όλα τα ε̟ί̟εδα, α̟ό τον ΟΑΕ∆ και τους Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς, ̟ρέ̟ει να
ελέγχονται, να τηρούνται ̟αραστατικά στοιχεία και να καταχωρίζονται λογιστικές
εγγραφές της ∆ράσης ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό εθνικούς ̟όρους.
15.3. κάθε
∆ιαδροµή
του ελέγχου:
Για
χρηµατοδοτούµενη
α̟ό εθνικούς ̟όρους ∆ράση ή σκέλος, α̟αιτείται ο
καθορισµός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
µε τις δα̟άνες και τους λογιστικούς ελέγχους ̟ου α̟αιτούνται για τη διασφάλιση
ε̟αρκούς διαδροµής ελέγχου. Η διαδροµή ελέγχου θεωρείται ε̟αρκής εφόσον
̟ληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Η συµφωνία µεταξύ των συνολικών ̟οσών και των αναλυτικών λογιστικών
εγγράφων και δικαιολογητικών ̟ου τηρούνται α̟ό τους Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς.
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Οι λογιστικές καταχωρίσεις ̟ρέ̟ει να ̟αρέχουν αναλυτικές ̟ληροφορίες για τις
δα̟άνες ̟ου ̟ραγµατο̟οίησαν οι Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς. Προς τούτο, ̟ρέ̟ει να
̟εριλαµβάνουν την ηµεροµηνία καταχώρισης, το ̟οσό κάθε κονδυλίου της δα̟άνης,
τον ̟ροσδιορισµό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ηµεροµηνία και τη µέθοδο της
̟ληρωµής και να α̟οδεικνύονται α̟ό τα αναγκαία ̟αραστατικά, τα ο̟οία θα
ε̟ισυνά̟τονται.
β) Η ε̟αλήθευση
κονδυλίου
στους
γ)
ε̟αλήθευση της
τηςκαταβολής
εφαρµογήςτου
τωνεθνικού
κριτηρίων
ε̟ιλογής
̟ουΕ̟ιβλέ̟οντες
καθορίζονταιΦορείς.
α̟ό τη µε
αριθµ. 8.11949/28-12-2018 ΚΥΑ (5884/Β/31-12-2018 ΦΕΚ) και την ̟αρούσα ∆ηµόσια
Πρόσκληση.
δ) Η ύ̟αρξη, για κάθε ∆ράση, κατά ̟ερί̟τωση, των τεχνικών ̟ροδιαγραφών και του
σχεδίου χρηµατοδότησης, εγγράφων σχετικά µε την έγκριση ε̟ιχορήγησης, εγγράφων
για τις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων, εκθέσεων ̟ροόδου και εκθέσεων σχετικά µε
τις ε̟αληθεύσεις και τους ελέγχους ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16Ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4152/2013
16.1. Στον ε̟ιβλέ̟οντα φορέα ̟ου δεν τηρεί τις υ̟οχρεώσεις των ̟αρ. 10.6, 10.7, και
10.9 (στην ̟ερί̟τωση αναιτιολόγητης µη α̟οδοχής ωφελουµένου και µη ε̟αρκούς
αιτιολόγησης για ̟ρόωρη διακο̟ή του ̟ρογράµµατος ωφελουµένου) του Κεφαλαίου 10
και των ̟αρ. III, IV, V , VI και VII του Κεφαλαίου 13, ο δικαιούχος δύναται να ε̟ιβάλει
την ̟ερικο̟ή κατά το ήµισυ του συνολικού αριθµού των ωφελουµένων ̟ου µ̟ορεί να
δηλώσει ο ε̟ιβλέ̟ων φορέας σε ε̟όµενη δράση κοινωφελούς χαρακτήρα ̟ου θα
υλο̟οιηθεί α̟ό το ΥΠΕΚΑΑ.
16.2. Ε̟ίσης ο δικαιούχος δύναται να ε̟ιβάλει την ε̟ιβάρυνση του ε̟ιβλέ̟οντος φορέα
µε την καταβολή του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελουµένου
όταν δεν έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος των δικαιολογητικών ε̟ιλεξιµότητας και έλεγχος
της γνησιότητάς τους. Σε ̟ερι̟τώσεις ε̟αναλαµβανόµενων ̟αρατυ̟ιών του
ε̟ιβλέ̟οντος φορέα, ο δικαιούχος δύναται να ε̟ιβάλει τον α̟οκλεισµό του α̟ό
ε̟όµενη δράση κοινωφελούς χαρακτήρα ̟ου θα υλο̟οιηθεί α̟ό το ΥΠΕΚΑΑ.
16.3.Η µη τήρηση των ̟αρα̟άνω υ̟οχρεώσεων δια̟ιστώνεται είτε κατό̟ιν διερεύνησης
σχετικών καταγγελιών είτε κατό̟ιν διοικητικής/ε̟ιτό̟ιας ε̟αλήθευσης ή ελέγχου των
αρµοδίων οργάνων. Ο ∆ικαιούχος εκδίδει τη σχετική α̟όφαση ε̟ιβολής κυρώσεων.
16.4. Ένσταση κατά της α̟όφασης υ̟οβάλλεται στο Γενικό Γραµµατέα της ΓΓ∆ΚΑΠ,
εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της
σχετικής α̟όφασης. Ο Γενικός Γραµµατέας της ΓΓ∆ΚΑΠ α̟οφαίνεται, µετά α̟ό
εισήγηση του ∆ικαιούχου, εντός ε̟τά (7) εργάσιµων ηµερών α̟ό την κατάθεση της
ένστασης.
Μετά την εξέταση της ένστασης του ελεγχόµενου φορέα, η α̟όφαση οριστικο̟οιείται
και ο δικαιούχος ̟ροβαίνει στις α̟αραίτητες ενέργειες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17Ο
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΚΕΛΟΣ
17.1. Όλοι οι εµ̟λεκόµενοι φορείς τηρούν τους κανόνες ̟ληροφόρησης και
ε̟ικοινωνίας ό̟ως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρα 115−117,
ΕΕΕΕ L347 και Παράρτηµα ΧΙΙ) της Προγραµµατικής Περιόδου 2014−2020.
17.2. Όλοι οι εµ̟λεκόµενοι φορείς α̟οτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της
̟ληροφόρησης και, υ̟ό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιµο̟οιούν, ορθολογικά,
κάθε ̟ρόσφορο µέσο ε̟ικοινωνίας ̟ου θα συµβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση
λε̟τοµερών ̟ληροφοριών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18Ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Για λόγους ευρύτερης δηµοσιότητας, η ̟αρούσα ̟ρόσκληση θα καταχωρηθεί και στους
διαδικτυακούς τό̟ους του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) ), του ∆ικαιούχου της ∆ράσης και του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr), καθώς και του «∆ιαύγεια» http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/.]
Ε̟ίσης συντάσσεται δελτίο τύ̟ου το ο̟οίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ και
α̟οστέλλεται στον ηµερήσιο και ηλεκτρονικό τύ̟ο. Ε̟ίσης, µεταδίδεται και α̟ό τα
δηµόσια ραδιοτηλεο̟τικά µέσα.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Μ . ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

To συνηµµένο λογιστικό φύλλο excel µε τίτλο: Παράρτηµα I
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
To συνηµµένο λογιστικό φύλλο excel µε τίτλο: Παράρτηµα II
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ

Το συνηµµένο αρχείο µε τίτλο : Παράρτηµα ΙΙΙ
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