
 
Η Ππάξη  ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ «Σηέγαζη και Επανένηαξη» και σπημαηοδοηείηαι από πόποςρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Ππόνοιαρ, ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ». 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 
 
 

 
ΤΠΟ ΣΗΝ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 
ΕΡΓΑΙΑ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ                 

   
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «τέγαση και Επανένταξη» 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ     
Αριστομένοσς 28, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα,  
τηλ.:2721360701,fax: 2721360760 
web: www.kalamata.gr, email: dhmarxos@kalamata.gr 

 
 

                       

                 Καιακάηα, 05/05/2015 

Αλαθνίλσζε / Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζέιθπζε /επηινγή σθεινύκελσλ  ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ /Έξγνπ  
 «ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηελ Καιακάηα : Πνιπδύλακν ζρέδην δξάζεσλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ηνπο αζηέγνπο» 

 (ππ’ αξηζκ. πξση. Γ23/νηθ.48277/2531/17.12.2014 (ΑΓΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΓ0) ζρεηηθή Δγθξηηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & 
Πξφλνηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο, Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο)  

 

Ο  Γηθαηνύρνο  Φνξέαο ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ  ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δηαίξν Φνξέα Παξνρήο πλνδεπηηθώλ Τπνζηεξηθηηθώλ Τπεξεζηώλ «ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» ((Φ.Π..Τ.Τ. «Δ.Π.Δ.Κ.Α.»), 

Έρνληαο ππόςε:  
1) Σελ  κε αξ. πξση. Γ28/νηθ.31354/2352/15/09/2014 Ππόζκληζη ζην πιαίζην ησλ Γξάζεσλ ηέγαζεο, ίηηζεο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο γηα ηνπο Αζηέγνπο, ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

λ.4052/2012, φπσο ηζρχεη  (ΑΓΑ: 6ΒΝΛΛ-ΦΚ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο, Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο, Γηεχζπλζε 

Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο, ηνλ νδεγφ  εθαξκνγήο θαη ηελ θείκελε  λνκνζεζία 

2) Σελ κε αξηζκ. πξση. 3748/40/13.10.14 Δγθεθξηκέλε Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο & ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ23/νηθ.48277/2531/17.12.2014 (ΑΓΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΓ0) ζρεηηθή Δγθξηηηθή Απφθαζε 

ηνπ ρεδίνπ «ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηελ Καιακάηα: Πνιπδύλακν ζρέδην δξάζεσλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ηνπο αζηέγνπο», 

3) Σελ απφ 22/12/2014 ζρεηηθή Πξνγξακκαηηθή χκβαζε, πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ηνπ Δζληθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηνπ Γηθαηνχρνπ,  

4) Σηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ, 

 
ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ  

Σνπο/ηηο ελδηαθεξφκελνπο/εο ππνςήθηνπο/εο ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ/Δ πνπ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ  ζπκκεηνρήο ζην ρέδην 
«ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηελ Καιακάηα: Πνιπδύλακν ζρέδην δξάζεσλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ηνπο αζηέγνπο», φπσο πεξηγξάθεηαη  ζηε ζπλέρεηα:    

  
    

  
  

    
    

  
  
  

 

          Φ.Π..Τ.Τ. 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ &  

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Κανάρη 20 Αθήνα   T.K. 10674 / 

Αγία Τριάδα Δστικό Κέντρο Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα 
Tηλ. 210- 3625300/27210-97222, Fax. 210-3618341/27210-97222 

Ε-mail : info@depeka.gr, URL: www.depeka.gr 
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ηόρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε έληαμε ζε απηφ σθεινχκελσλ αηφκσλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ γηα δηάζηεκα έσο θαη ελφο έηνπο, κε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο θαη 
ζηνπο δχν (2) αλσηέξσ ππιψλεο ελεξγεηψλ α) ζηέγαζεο θαη β) επαλέληαμεο, ελψ εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ είλαη: 

 Η άκεζε κεηάβαζε ζε απηφλνκεο κνξθέο δηαβίσζεο κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηέγαζεο  θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 
ΦΟΡΔΑ 

ΔΣΑΙΡΟΙ ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

ΟΜΑΓΑ 
ΣΟΥΟ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΔΡΓΔΙΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΔΙ  ΑΡΙΘΜΟ 
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΓΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΦΟΡΔΑ ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΧΝ 
ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
«ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & 
ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΧΝ» 
(Φ.Π..Τ.Τ. 
«Δ..Π.Δ.Κ.Α.») 
 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΗΜΟΤ 
ΚΑΛΑΜΑΣΑ/ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ 
(ΝΟΜΟ)  
ΜΔΗΝΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ    

AΣΔΓΟΙ 1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ 
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΟ ΥΔΓΙΟ 

1. Γεκηνπξγία πξνθίι/Γεκηνπξγία αηνκηθνχ πιάλνπ επαλέληαμεο 25  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ- 
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 

2015 

2. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ  

1. Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε & Γηαζχλδεζε κε αξκφδηεο Τπεξεζίεο 25 

2. Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή/πκβνιεπηηθή δηαρείξηζεο πφξσλ, 
ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο 

3. Ννκηθή πκβνπιεπηηθή & Δξγαζηαθή Τπνζηήξημε 

3. ΣΔΓΑΗ 

1. Δμεχξεζε θαηάιιειεο ζηέγεο 25 

2. Δπηζθεπή πθηζηάκελεο θαηνηθίαο 

3.Κάιπςε νηθνζθεπήο 

4.Κάιπςε θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ 

4. ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ  1.Δξγαζηαθή εκπεηξία 25 

5. ΔΝΗΜΔΡΧΗ-
ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΟΙΝΟΤ 

1. Πιεξνθφξεζε ηνπ έξγνπ: 
α. Αλάπηπμε /Λεηηνπξγία ππνζειίδαο ζηελ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ηνπ Γηθαηνχρνπ 
Φνξέα 
β. Έθδνζε έληππνπ πιηθνχ πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο (έληππα-
θπιιάδηα-αθίζεο, θιπ.) 
γ. Έθδνζε πεξηνδηθνχ Newsletter 

25 ΑΣΟΜΑ 
ΟΜΑΓΑ 

ΣΟΥΟΤ & 
ΔΤΡΤΣΔΡΟ 

ΠΛΗΘΤΘΜΟ 
(ΚΟΙΝΟ) 

2. Γεκφζηεο ζρέζεηο: 
α. Λεηηνπξγία Γξαθείσλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 
β. Αλαθνηλψζεηο/Πξνζιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ ηχπν θαη ζε 
ρψξνπο ζπγθέληξσζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ 

6.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ & 
ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ - 

Αμηνιφγεζε (εζσηεξηθή & εμσηεξηθή) - 

πζηάζεηο ζε εξγνδφηεο θαη σθεινχκελνπο/παξαθνινχζεζε ζπκκφξθσζεο       - 
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 Η επαλέληαμε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ εξγαζηαθήο επαλέληαμεο 
 
Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζην ζρέδην έρνπλ νη ελδηαθεξόκελνη/εο πνπ πιεξνύλ ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 
1)Να αλήθνπλ ζηελ νκάδα ζηφρν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα 
2) Να είλαη Κάηνηθνη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Παξέκβαζεο 
 
Γηαδηθαζία θαη θξηηήξηα επηινγήο : 

1) Γηαδηθαζία επηινγήο 

 Τπνβνιή αίηεζεο θαη απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο σθεινχκελνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ηεο ππεξεζίαο. 

 Έιεγρνο πιεξφηεηαο αηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Πξφζθιεζεο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 Γηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ. 

 Δπηινγή σθεινχκελσλ – χληαμε Πξαθηηθνχ Δπηινγήο. 
 

2) Κξηηήξηα επηινγήο 
Κξηηήξηα  επηινγήο 

 
 

Κιίκαθεο βαζκνινγίαο 
 

Αλώηαην όξην βαζκνινγίαο 

Α. ΣΤΠΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ON-OFF (ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ)    

 Οκάδα ζηφρνο  

Άζηεγν θαη εηδηθφηεξα : 
-Άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε αλνηθηψλ θέληξσλ εκέξαο ή  
-Άηνκα  πνπ  δηαβηνχλ  ζε επηζθαιή θαηνηθία  ή 
-Άηνκα πνπ ζηεξνχληαη θαηνηθίαο ή 
-Άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζε αλεπαξθή – αθαηάιιειε θαηνηθία 
ΓΔΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΔΙΣΑΙ   

- 

  Δληνπηφηεηα 
Γεκφηεο/Κάηνηθνη ζηα φξηα ησλ Γήκσλ παξέκβαζεο  
ΓΔΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΔΙΣΑΙ   

- 

Β. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  
(ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ) 

  

Ηιηθία  

Νένο/α θάησ ησλ 30 εηψλ = 10 βαζκνί 
Άηνκν ειηθίαο 31-64 εηψλ =  5 βαζκνί 
Ηιηθησκέλνο/ε άλσ ησλ 65 εηψλ = 15 βαζκνί 

15 

Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε θαηά ην ηειεπηαίν έηνο  
Δηζφδεκα απφ 0,00 € έσο θαη 5.000,00 €: 20  βαζκνί 
Δηζφδεκα απφ 5.000,01 € έσο θαη 12.000,00 €: 10  βαζκνί 
Δηζφδεκα απφ 12.000,01 € θαη άλσ :  5  βαζκνί 

20 

Τπαγσγή ζε επηπιένλ επάισηεο/ εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ 
Άηνκα κε αλαπεξίεο = 2 βαζκνί 
Άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο πνπ δηαβηνχλ εθηφο ηδξπκάησλ = 2 βαζκνί 
Παιηλλνζηνχληεο = 2 βαζκνί 

10 
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Πξφζθπγεο = 2 βαζκνί 
Μεηαλάζηεο = 2 βαζκνί 
Φπιαθηζκέλνη / εο, ή πξνζθάησο Απνθπιαθηζκέλνη / εο = 2 βαζκνί 
Αλήιηθνη Παξαβάηεο/ηηζζεο = 2 βαζκνί 
Δηδηθέο Πνιηηηζκηθέο Οκάδεο (π.ρ. Σζηγγάλνη – Έιιελεο Μνπζνπικάλνη) = 2 βαζκνί 
Δηδηθέο θαηεγνξίεο γπλαηθψλ πνπ απεηινχληαη κε θνηλσληθφ απνθιεηζκφ  (Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο – Αλχπαληξεο Μεηέξεο) = 
2 βαζκνί 
Μαθξνρξφληα Άλεξγνη άλσ ησλ 45 εηψλ = 2 βαζκνί 
Λνηπέο Καηεγνξίεο Αλέξγσλ ζε πεξηνρέο ή θιάδνπο πςειήο αλεξγίαο = 2 βαζκνί 
Πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ ή άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο = 2 βαζκνί 
Οξνζεηηθνί = 2 βαζκνί 
Λνηπέο θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ απεηινχληαη κε απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο = 1 βαζκφο 
Άηνκα πνπ δελ ππάγνληαη ζε θακία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο: 0 βαζκνί   

Γηάξθεηα αλεξγίαο  
 

Α π φ  0  –  6  κ ή λ ε ο  =  5  Α π φ  6 - 1 2  κ ή λε ο   =  1 0  Α π φ  1 2  κ ή λ ε ο  θα η  ά λ σ = 1 5  15 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε   

Άγακνο-ε / Γηαδεπγκέλνο-ε/ ζε δηάζηαζε = 2 βαζκνί 
Έγγακνο-ε / ρήξνο-α  ρσξίο παηδηά= 4 βαζκνί 
Έγγακνο-ε κε παηδηά = 6 βαζκνί 
Γηα δ ε π γκ έ λν ο - ε /ζ ε  δ ηά ζ η α ζ ε /  ρ ή ξν ο -  α  /ά γα κ ν ο - ε   κ ε  π α ηδ ηά  =  8  β α ζ κ ν ί  
Πνιχηεθλνο-ε = 10 βαζκνί 

10 

Γ.  ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  
(Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ  ΠΡΟΚΤΠΣΔΙ  ΜΔ ΓΝΧΜΟΝΑ ΣΗ 
ΓΗΛΧΗ/ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΣΗΝ 
ΑΙΣΗΗ Ή/ΚΑΙ  ΣΗ ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ 
ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΣΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ  θιπ.) 

 

 

Κνηλσληθή Καηάζηαζε-βαζκφο νμχηεηαο πξνβιήκαηνο  
(Ιδηαίηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηέγαζεο, κνλαρηθφηεηαο, 
νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, αηνκηθέο απνηπρίεο, απνγνεηεχζεηο 
θ.α.)   

ΝΑΙ = 10 βαζκνί 
ΟΥΙ – 0 βαζκνί 
 

10 

Γπλαηφηεηα Δξγαζίαο-Αμηνπνίεζεο επθαηξηψλ  
ΝΑΙ= 5 βαζκνί 
ΟΥΙ= 0 βαζκνί 

10 

ηνηρεία δηάγλσζεο πξνζσπηθψλ αλαγθψλ 
ελδπλάκσζεο/θνηλσληθήο ελζσκάησζεο/ζηέγαζεο-
επαλέληαμεο  

ΝΑΙ= 5 βαζκνί 
ΟΥΙ= 0 βαζκνί 

10 

 Τ Ν Ο Λ Ο  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ ΙΑ   Τ Π ΟΨΗ Φ ΙΟ Τ   100 

 

3) Γηθαηνινγεηηθά  
Α)Τπνρξεσηηθά Γηθαηνινγεηηθά πξνηεξαηόηεηαο /επηιεμηκόηεηαο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη από όινπο ηνπο ππνςήθηνπο: 

- (1) Φσηνγξαθία δηαβαηεξίνπ 
- Αληίγξαθν  δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (δηπιήο φςεο)  ή αληίγξαθν δηαβαηεξίνπ  ή  άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ πνπ απνδεηθλχεη ηε λφκηκε παξακνλή ζηε ρψξα 
- Πιζηοποιηηικό   μόνιμηρ καηοικίαρ (βεβαίυζη οικείος δημάπσος από ηην οποία πποκύπηει όηι ο ςποτήθιορ έσει ηη μόνιμη καηοικία ζε Δήμο 



 
Η Ππάξη  ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ «Σηέγαζη και Επανένηαξη» και σπημαηοδοηείηαι από πόποςρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Ππόνοιαρ, ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ». 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 
 
 

 
ΤΠΟ ΣΗΝ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 
ΕΡΓΑΙΑ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ                 

   
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «τέγαση και Επανένταξη» 

 

 
 
 
 

 

παπέμβαζηρ ηος ζσεδίος) ή άλλο έγγπαθο πιζηοποίηζηρ ηος ηόπος διαμονήρ  
- Βεβαίσζε δηακνλήο ζε Κνηλσληθφ Ξελψλα Βξαρπρξφληαο Φηινμελίαο ή Ξελψλα γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο ή Γνκή Παηδηθήο Πξνζηαζίαο, ή βεβαίσζε ρξήζεο 

ησλ ππεξεζηψλ απφ Αλνηθηφ Κέληξν Ηκέξαο Αζηέγσλ ή Ξελψλα Ύπλνπ ή βεβαίσζε απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηα Κέληξα Κνηλσληθήο 
Πξφλνηαο    

- Έθζεζε ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ησλ αλσηέξσ δνκψλ, ή ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ή ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, πνπ ηεθκεξηψλεη ηε 
δπλαηφηεηα έληαμεο ζην πξφγξακκα 

- Έθζεζε αμηνιφγεζεο απφ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηνπ δηθαηνχρνπ 
- Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86  

 πεξί κε ζπκκεηνρήο ζε άιιν ζρέδην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΣΔΓΑΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ   φπνπ ζα δειψλεηαη : «Δεν ζςμμεηέσω ούηε έσω ζςμμεηάζσει 
ζε άλλο ζσέδιο ηος ππογπάμμαηορ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», 

 «ηα ζηοισεία πος αναγπάθονηαι ζηην παπούζα αίηηζη ζςμμεηοσήρ για ηο ππόγπαμμα είναι αληθή, πλήπη και ακπιβή», 

 «δίνω ηη ζςγκαηάθεζή μος για ηην ηήπηζη και επεξεπγαζία ηων πποζωπικών δεδομένων μος, ζςμπεπιλαμβανομένων και ηων εςαίζθηηων, από 
Φοπείρ ηος Δημοζίος ή Φοπείρ πος λειηοςπγούν για λογαπιαζμό ηος Δημοζίος, με ζκοπό ηη διενέπγεια επεςνών και ηην εκπόνηζη μελεηών 
αξιολόγηζηρ ηος ζςγκεκπιμένος έπγος. Επίζηρ δηλώνω όηι έσω ενημεπωθεί για ηο δικαίωμα ππόζβαζηρ και ηο δικαίωμα ανηίππηζηρ ηα οποία δύναμαι 
να αζκήζω». 

Β) Πξόζζεηα Γηθαηνινγεηηθά Βαζκνιόγεζεο (ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ): 
- Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα  ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014  ή  Τπεχζπλε Γήισζε πεξί κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο ζεσξεκέλε απφ ηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 
- Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο ζε ινηπέο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο  
- Αληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ ζε ηζρχ κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ/πξνγξάκκαηνο. Δηδηθά γηα επηδνηνχκελνπο αλέξγνπο ζρεηηθφ έγγξαθν 

αλαζηνιήο ηνπ επηδφκαηνο ηνπ ΟΑΔΓ (κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο).  
- Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

 
Γ)Πξόζζεηα Γηθαηνινγεηηθά Βαζκνιόγεζεο (ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ): 
Γελ πξνβιέπνληαη. 
Η βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ πξνθχπηεη κε γλψκνλα ηε δήισζε/ζπκπιήξσζε αληίζηνηρνπ πεδίνπ ζηελ αίηεζε ή/θαη ηε γεληθφηεξε 
ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ ζηε ζπλέληεπμε θιπ. 
  
Πξνζεζκίεο θαη Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο:  



 
Η Ππάξη  ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ «Σηέγαζη και Επανένηαξη» και σπημαηοδοηείηαι από πόποςρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Ππόνοιαρ, ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ». 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 
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Οη ελδηαθεξφκελνη  παξαθαινχληαη λα απεπζχλνληαη ζηελ θάησζη δηεχζπλζε γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο κεηά ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ Σεηάξηε 06 Μαΐνπ  2015 - Σξίηε 12 Μαΐνπ 2015, ψξεο 8.00 έσο 14.00: 

 Γνκή: Γηεχζπλζε Πξφλνηαο Γήκνπ Καιακάηαο Φαξψλ 15 (Γηνηθεηήξην) Σ.Κ. 24100, Ιζφγεην, γξαθεία 363 & 364 ηει. 2721361858 & 
2721361864 

 
Δπηινγή σθεινύκελσλ 
Η επηινγή ησλ σθεινχκελσλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνλ Γήκν Καιακάηαο 


