INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας: 101 10
Πληροφορίες: Σ. Καμπουρίδης
Τηλέφωνο: 210 5281150-2
Email: skampouridis@yeka.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.02.21 13:01:53
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω-8Μ4

Αθήνα, 21 /2 /2018
Αρ. Πρωτ.: Δ13/οικ.11184/932

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους
Αστέγους, όπως αυτές ορίζονται στο ΦΕΚ Β 4545 – 21.12.2017 για το
Πρόγραμμα με τίτλο:
«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4506/2017 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄) «Ανανέωση Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας
Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην
πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των
τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχετισμένων αυτής
ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και
εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών
πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT)
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’
143), όπως ισχύει,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 τ.Α΄) «Νόμος αρμοδιότητας
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
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9.

10.

11.
12.
13.

για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες
διατάξεις», όπως αυτό ισχύει τροποποιηθέν με την υποπαρ.Α.2 της παρ.Α του
Ν.4254/201 (ΦΕΝΚ 85 τ.Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 22 του
Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89 τ.Α΄) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις».
Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168 τ. Α΄/06-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116),
Την υπ΄αρ.60134/786/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄) «Καθορισμός των όρων και των
προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους
αστέγους»,
Την υπ΄αρ. Δ23/οικ.19061−1457/2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1336 τ.Β΄) «Καθορισμός πλαισίου
ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους».
Την υπ΄αρ.Δ23/οικ.25930/2011/2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1652 τ.Β΄) «Σύναψη
Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Το υπ’ αριθμ. 6548/7-12-2017 «Αίτημα Χρηματοδότησης του ΕΙΕΑΔ με ποσό 5.000.000€
για το σχεδιασμό, υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση του Προγράμματος για την ομάδα
των αστέγων».
Το υπ΄ αρ. Δ26/13/Γ.Π.οικ.59772/761/14-12-17 αίτημα δέσμευσης πίστωσης της
Δ/νσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.
Την υπ΄αρ.60117/11831/15-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΨ62465Θ1Ω-ΟΞ8) Απόφαση Ανάληψης
Δέσμευσης Πίστωσης.
Την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων για την καταπολέμηση της έλλειψης στέγης.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης και
Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους και για την υλοποίηση του
Προγράμματος με τίτλο:
«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»
καλεί
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,
εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφεξής Δικαιούχοι, να
υποβάλουν, μεμονωμένα ή συνεργαζόμενοι, αιτήσεις για την χρηματοδότηση Σχεδίων. Οι
Δικαιούχοι συμπράττουν, για τους σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου, με Διαχειριστή Φορέα,
ο οποίος δύναται να είναι Αναπτυξιακή Επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
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βαθμού ή Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση ή Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το ν. 2646/1998 (Α’ 236)
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιείται στην παροχή
υπηρεσιών για την ομάδα στόχο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»
Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας,
αποτελεί µία από τις µμεγαλύτερες προκλήσεις για το κράτος πρόνοιας της χώρας. Ο νομοθέτης,
αναγνωρίζοντας τη διόγκωση του προβλήματος, θέσπισε µε το Ν. 4254/2014 τη δυνατότητα
υλοποίησης προγραμμάτων ή δράσεων για τους άστεγους.
Η παρούσα προκήρυξη, υλοποιώντας την υπ΄αρ.60134/786/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄)
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο «Στέγαση
και Εργασία για τους αστέγους», στοχεύει στην εφαρμογή Σχεδίων που θα λαμβάνουν υπόψη
τις εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων.
Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» υλοποιείται σε Δήμους με
πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας
απογραφής.

Περιγραφή
Η μετάβαση από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους κοινωνικούς ξενώνες σε αυτόνομες
στεγαστικές λύσεις προϋποθέτει τη δημιουργία προσιτής και κατάλληλης στέγασης, καθώς και
την ανάπτυξη δράσεων που στοχεύουν στην εργασιακή επανένταξη. Η πρόσβαση σε σχήματα
στήριξης μισθωμάτων, παράλληλα µε την ολική ή μερική κάλυψη λογαριασμών ∆ΕΚΟ ή άλλων
βιοτικών αναγκών, καθώς και η προώθηση στην εργασία, παραμένουν οι πιο δημοφιλείς και
αποτελεσματικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
έλλειψης στέγης.
Τα προγράμματα στέγασης σε διαμερίσματα, παρουσιάζουν το όφελος της επανένταξης για
τους ωφελούμενους, αφού η επαφή µε τον κοινωνικό ιστό είναι πιο άμεση σε σχέση µε το
διάστημα κατά το οποίο παρέμεναν σε δομές επείγουσας στέγασης ή σε κοινωνικούς ξενώνες
και τα προβλήματα της καθημερινότητας πρέπει να επιλυθούν, σε μεγάλο βαθμό, από τους
ίδιους.

Γενικός Στόχος
Η μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000
κατοίκων, όπου το πρόβλημα έλλειψης στέγης παρουσιάζεται εντονότερο.

Ειδικοί στόχοι
Ε.Σ. 1: Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών
στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
Ε.Σ. 2: Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών
συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
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Ε.Σ. 3: Η ένταξη στο Πρόγραμμα κατ’ εκτίμηση 600 ατόμων για διάστημα έως και δεκαοκτώ
μηνών.
Ε.Σ. 4. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, η ένταξη υποχρεωτικά ποσοστού 20% κατ’
ελάχιστον, ανά εγκεκριμένο σχέδιο στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης.
Ε.Σ. 5 Η ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

II. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ομάδα στόχος
Το Πρόγραμμα στοχεύει στις ακόλουθες ομάδες:
 Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή
Υπνωτήρια,
 Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων
ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα,
αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, containers, ακατάλληλα
για κατοίκηση κτίρια με βάση την κείμενη νομοθεσία),
 Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας,
 Άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, ώστε οι ωφελούμενοι να ενταχθούν στο
Πρόγραμμα είναι τα εξής:
1. Προφίλ ωφελούμενου (συμπληρώνεται για όλα τα άτομα άνω των 18 ετών).
2. Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης (Ατομικό ή Οικογενειακό).
3. Βεβαίωση διαμονής σε Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας, Υπνωτήριο ή Ξενώνα Γυναικών
θυμάτων βίας ή Δομή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου ότι ο ωφελούμενος διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.
4. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό των ανωτέρω δομών ή της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητα ένταξης στο
πρόγραμμα.
5. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό λειτουργό του Δικαιούχου, στην οποία
τεκμηριώνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα.
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα του ωφελούμενου φορολογικού έτους 2016 και πρόσφατη
βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9
(www.gsis.gr εφαρμογή περιουσιολογίου/Ε9).
7. Δελτίο Ταυτότητας/ Άδεια Διαμονής του ωφελούμενου .
8. Σε περίπτωση συνοίκησης μεμονωμένων ατόμων, ιατρική γνωμάτευση ότι δεν πάσχουν
από αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Συμφωνητικό/ Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης Ωφελούμενων
Ο Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα για την επιλογή της ένταξης του ωφελούμενου στο
πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού.
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Ο Δικαιούχος και ο Διαχειριστής Φορέας, συνυπογράφουν συμφωνητικό µε το ωφελούμενο
νοικοκυριό (συνυπογράφεται από κάθε ενήλικό άτομο), το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών, καθώς και αυτές του Σχεδίου Κοινωνικής
Επανένταξης.
Το Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον
ωφελούμενο, επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υποχρεώσεις για τους ωφελούμενους:
1. Την εγγραφή των ανέργων –ικανών προς εργασία- ωφελούμενων στον ΟΑΕΔ.
2. Την αποδοχή της προτεινόμενης κατάλληλης με βάση το προφίλ του ωφελούμενου θέσης
εργασίας,
3. Την εγγραφή των ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση και την παρακολούθηση των
μαθημάτων.
4. Την εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων των Κέντρων Κοινότητας.
5. Την κατάθεση αίτησης για λήψη του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, καθώς και
λοιπών κοινωνικών παροχών κατά περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι σχετικές
προϋποθέσεις.
6. Τη συμμετοχή σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, καθώς και σε εκδηλώσεις του
Δικαιούχου.
7. Τη συμμετοχή σε μια τουλάχιστον δράση εθελοντισμού του Δικαιούχου.
Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εξατομικευμένου Σχεδίου
Κοινωνικής Επανένταξης, συνιστά όρο για τη συνέχιση της παροχής του συνόλου των
προβλέψεων του Προγράμματος στον ωφελούμενο και μέρος της αξιολόγησης του
Δικαιούχου/Διαχειριστή κατά τη διάρκεια του προγράμματος και για την λήψη της
προβλεπόμενης χρηματοδότησης.
Ο Δικαιούχος/ Διαχειριστής δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά μέρος των παροχών,
κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του Σχεδίου σε περίπτωση
μη τήρησης των όρων του Σχεδίου με υπαιτιότητα του ωφελούμενου.
Σε περίπτωση σοβαρής συνεχόμενης παραβίασης των όρων του Σχεδίου, ο Δικαιούχος/
Διαχειριστής δύναται να απεντάξει τον ωφελούμενο από το Πρόγραμμα, κατόπιν
αιτιολογημένης εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του Σχεδίου.
Ο Δικαιούχος/ Διαχειριστής δύναται να απεντάξει τον ωφελούμενο κατόπιν αιτιολογημένης
εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του Σχεδίου και στην περίπτωση επιτυχούς
ολοκλήρωσης του Σχεδίου Κοινωνικής Επανένταξης πριν τη λήξη του προγράμματος.

ΙΙΙ. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παρεχόμενες υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του Προγράμματος, είναι:
1. Στέγαση
2. Κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης
3. Ένταξη στην αγορά εργασίας
3. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
4. Συμβουλευτική (εργασιακή, νομική, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αγωγή υγείας και
διατροφής)
5
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5. Διασύνδεση µε αρμόδιες Υπηρεσίες, με στόχο, μεταξύ άλλων:
i.
Την εγγραφή στον ΟΑΕΔ
ii.
Την αξιοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ένταξης στην εργασία
iii.
Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής από τους εργασιακούς συμβούλους των
Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ
iv.
Την παροχή υπηρεσιών αγωγής υγείας και διατροφής σε συνεργασία με τις αρμόδιες
δημοτικές ή δημόσιες τοπικές Υπηρεσίες υγείας ή Κέντρα Κοινότητας.
v.
Τη λήψη κοινωνικών παροχών σε συνεργασία, ιδίως, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Δήμου (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επιδόματα αναπηρίας ή παιδιού, Κοινωνικά
Τιμολόγια, δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων)
vi.
Την εγγραφή ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση
vii.
Την πραγματοποίηση δράσεων εκπαιδευτικού/πολιτιστικού χαρακτήρα
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Σχεδίου καταρτίζει πλάνο υλοποίησης στο οποίο
περιγράφονται οι ενέργειες για κάθε µία από τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες. Κάθε
ατομική και ομαδική συνεδρία καταγράφεται και τηρείται υποχρεωτικά στον
Ατομικό/Οικογενειακό φάκελο του ωφελούμενου.

Δράσεις του Προγράμματος
1. Διαδικασία ένταξης του ωφελούμενου στο Σχέδιο
i.
Δημιουργία προφίλ ωφελούμενου για όλα τα μέλη του νοικοκυριού (ηλικία, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ,
οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, κατάσταση υγείας, τόπος προέλευσης,
πιθανή προγενέστερη επαγγελματική δραστηριότητα, δεξιότητες, ενδιαφέροντα κ.α.)
ii.
Προετοιμασία για ένταξη στο πρόγραμμα
iii.
Δημιουργία Σχεδίου Κοινωνικής Επανένταξης (Ατομικό/Οικογενειακό), που θα εντάσσει
τον ωφελούμενο σε μια από τις κατηγορίες επιθυμητής επανένταξης
iv.
Σύνταξη και υπογραφή Συμφωνητικού
2. Πλάνο απόκτησης στέγης και κάλυψης βασικών αναγκών
i.
Εξεύρεση κατάλληλης στέγης
ii.
Κάλυψη ενοικίου, οικοσκευής και λειτουργικών δαπανών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων
3. Ψυχοκοινωνική στήριξη
i.
Συμβουλευτική/ ψυχολογική υποστήριξη
ii.
Κατά περίπτωση, εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής ως προς τη χρηστή
διαχείριση των πόρων, υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης (π.χ. διαχείριση υφισταμένων
χρεών) ή νομικές υπηρεσίες.
iii.
Κατά περίπτωση, διασύνδεση µε αρμόδιες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με
τα ανωτέρω
4. Εργασιακή συμβουλευτική και επανένταξη στην αγορά εργασίας
i.
Συνεργασία με τα τοπικά Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ για παροχή
υπηρεσιών συμβουλευτικής
ii.
Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην εργασία,
iii.
Πληροφόρηση σχετικά µε τις δυνατότητες εύρεσης νόμιμης εργασίας και
παρακολούθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης,
6
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iv.
v.

vi.
vii.
viii.

Αναζήτηση εργασίας που να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου,
Υποβοήθηση των ωφελούμενων, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας
(π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, παροχή συμβουλών σε θέματα λογιστικά,
φορολογικά, νομικά κλπ),
Ειδική ατομική και ομαδική συμβουλευτική προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά
εργασίας.
Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και αναζήτηση συνεργασίας με εργοδότες
Υποστήριξη και διαμεσολάβηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη

5. Παρακολούθηση και υποστήριξη
i.
Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Κοινωνικής Επανένταξης των
ωφελούμενων
ii.
Αξιολόγηση της πορείας κοινωνικής επανένταξης των ωφελούμενων
iii.
Κατάρτιση πλάνου παρακολούθησης και υποστήριξης των ωφελούμενων μετά τη λήξη
του προγράμματος

IV. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α. Πρώτος Πυλώνας Ενεργειών: Στέγαση και κάλυψη βασικών αναγκών
Στις Ενέργειες Στέγασης και κάλυψης βασικών αναγκών οι δαπάνες που καλύπτονται από το
Πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:
 Κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 ευρώ μηνιαίως για έναν (1) ωφελούμενο, έως
240 ευρώ μηνιαίως για δύο (2)ωφελούμενους και έως του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως
για τρεις (3) ή περισσότερους ωφελούμενους για διάστημα έως και 18 μήνες, κατόπιν
αξιολόγησης από τον Δικαιούχο/ Διαχειριστή για την αναγκαιότητα συνέχισης της
παροχής κατά τη συμπλήρωση 12 μηνών.
 Δαπάνες οικοσκευής έως του ποσού των 750€ άπαξ για έναν (1) ωφελούμενο, 900€ άπαξ
για δύο (2) ωφελούμενους και 1.000€ άπαξ για τρεις (3) ή περισσότερους ωφελούμενους.
 Λειτουργικές δαπάνες (δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων για
διάστημα έως και 18 μήνες κατόπιν αξιολόγησης από τον Δικαιούχο/ Διαχειριστή για την
αναγκαιότητα συνέχισης της παροχής κατά τη συμπλήρωση 12 μηνών), έως του ποσού
των 750€ άπαξ για έναν (1) ωφελούμενο, 900€ άπαξ για δύο (2) ωφελούμενους και
1.000€ άπαξ για τρεις (3) ή περισσότερους ωφελούμενους.

Περιγραφή του χώρου - Υλικοτεχνική υποδομή
Κάθε κατοικία θα πρέπει να πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 της υπ΄ αρ. Δ23/οικ.19061−1457/2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1336
τ.Β΄) «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε
Αστέγους» για τα «Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα».
Επιπρόσθετα, κάθε κατοικία πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον:
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Χώρο κουζίνας εξοπλισμένο µε τις απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές
Σε κάθε υπνοδωμάτιο να υπάρχει, εκτός από το κρεβάτι, ντουλάπα για τον προσωπικό
ιματισμό και κομοδίνο
Οτιδήποτε άλλο απαιτεί η λειτουργία ενός μέσου νοικοκυριού

Για τις οικογένειες προβλέπεται κάλυψη ενοικίου για αυτόνομη διαμονή σε διαμέρισμα που
καλύπτει τις ανάγκες των µελών της, ενώ για τα μεμονωμένα άτομα προβλέπεται, είτε κάλυψη
ενοικίου για διαμονή σε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, είτε κάλυψη ενοικίου για συνοίκηση
δύο ατόμων σε διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, αφού ληφθούν υπόψη από τον Δικαιούχο οι
ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης χωριστά.
Στις περιπτώσεις μεμονωμένων ατόμων θα πρέπει να είναι αυτοεξυπηρετούμενα και στις
περιπτώσεις συνοίκησης μεμονωμένων ατόμων, θα πρέπει να μην πάσχουν από αερογενώς
μεταδιδόμενο νόσημα.
Το μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται στο όνομα του ωφελούμενου µε την εγγύηση του
Δικαιούχου/ Διαχειριστή Φορέα, ενώ η οικοσκευή παραμένει στην κυριότητα του ωφελούμενου
μετά την ολοκλήρως υλοποίησης του σχεδίου. Οι συνδέσεις με ΔΕΚΟ γίνονται στο όνομα του
ωφελούμενου για τη διάρκεια της μίσθωσης.

Β. Δεύτερος Πυλώνας Ενεργειών: Εργασιακή Επανένταξη
Βασικός στόχος του πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, µε ιδιαίτερη αναφορά στη διάσταση
της κινητικότητας και «επιστροφής στις ρίζες», είναι η πολύπλευρη στήριξη των ωφελουμένων,
µέσω δράσεων πληροφόρησης και εργασιακής συμβουλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν
µια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς εργασίας, αλλά και η ανάπτυξη των προσωπικών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και στη συνέχεια η προώθησή τους στην αγορά εργασίας ή η
υποστήριξή τους, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν µέσω της αυτοαπασχόλησης ή μέσω
εναλλακτικών μορφών απασχόλησης.
Η τοποθέτηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας επιτυγχάνεται µέσα από τη στοχευόμενη
διασύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας, καθώς και μέσα από τη γενικότερη ενίσχυση των
προσόντων τους, µε τη διασύνδεσή τους µε τους κατάλληλους φορείς κατάρτισης και εύρεσης
εργασίας.
Επίσης, η διάσταση της κινητικότητας είναι εξαιρετικά σημαντική σε συνδυασμό µε την έννοια
της «επιστροφής στις ρίζες», για τους ωφελούμενους που προέρχονται από περιοχές εκτός
αστικών κέντρων. Ενθαρρύνεται η παροχή κινήτρων στην ομάδα αυτή μετάβασης σε µη αστικά
κέντρα, προκειμένου να ασχοληθούν µε αγροτικές εργασίες.
Οι Δικαιούχοι/ Διαχειριστές οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να παρέχουν στο σύνολο των
ωφελούμενων σε όλη τη διάρκεια του Σχεδίου τις αναφερόμενες στο κεφ. III.4 υπηρεσίες.

Ειδικότερα, επιχορηγούνται οι κάτωθι κατηγορίες ενεργειών:
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Α. Ενέργειες που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην οποία μπορούν να
συμμετάσχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Στο
πλαίσιο αυτό γίνεται σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Διαχειριστή/Δικαιούχου
Φορέα με τον εργοδότη, καθώς και του ωφελούμενου με τον εργοδότη, για την απόκτηση
εργασιακής εμπειρίας. Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, έχουν διάρκεια όχι μεγαλύτερη
των 12 μηνών και διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου
βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, µε τις αντίστοιχες
ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη).
Β. Ενέργειες που αφορούν στην υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης ή στη δυνατότητα
αυτοαπασχόλησης ή στη δημιουργία μικρής επιχειρηματικής ή αγροτικής μονάδας.
Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα μέχρι
δώδεκα (12) μήνες, και στην περίπτωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η επιδότηση
ενοικίου επαγγελματικού χώρου και η αγορά του βασικού εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του
ποσού των 6.000 ευρώ.
Για την αγροτική μονάδα, ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται η επιδότηση ασφαλιστικών
εισφορών και η ενοικίαση αγροτεμαχίου καθώς και η αγορά βασικού εξοπλισμού, συνολικά
μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.
Για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται υποβολή επιχειρηματικού πλάνου
και έγκριση αυτού από την Αρχή Διαχείρισης. Σε περίπτωση ίδρυσης συνεταιρισμού ή σύστασης
εταιρίας ή σύστασης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης η διαχειριστική αρχή θα
αποφασίσει και για το συνολικό ποσό επιχορήγησης.
Η υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών προϋποθέτει τη δυνατότητα ατομικής συμβουλευτικής
ή συμβουλευτικής σε ολιγομελείς ομάδες γύρω από θέματα:
• Ενημέρωσης σχετικά µε τις διαδικασίες που απαιτούνται για την επιτυχημένη υλοποίηση
μιας επιχειρηματικής ιδέας και το ξεκίνημά μιας νέας επιχείρησης
• Καθοδήγησης για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου
• Νομικής στήριξης
• Υποστήριξης σε θέματα μάρκετινγκ, φορολογικά ζητήματα κ.ο.κ.

Γ. Λειτουργικές Δαπάνες
1. Δαπάνες προσωπικού
Για την υλοποίηση κάθε Σχεδίου ορίζεται υποχρεωτικά από τον Δικαιούχο ή τον Διαχειριστή
Φορέα:
 Επιστημονικός Υπεύθυνος, πτυχιούχος κοινωνικών επιστημών ΠΕ/ΤΕ
 Διοικητικός/ Οικονομικός Υπεύθυνος, πτυχιούχος διοικητικών/οικονομικών επιστημών
ΠΕ/ΤΕ
 Ομάδα Έργου
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Για κάθε Σχέδιο προβλέπεται η κάλυψη των δαπανών σε προσωπικό για διάστημα έως και 18
μήνες σύμφωνα με τα ακόλουθα:
 Ένας Κοινωνικός Λειτουργός πλήρους απασχόλησης ανά 20 νοικοκυριά του Σχεδίου.
 Ένας Διοικητικός/Οικονομικός Υπεύθυνος πλήρους ή μερικής απασχόλησης ανάλογα με
τον αριθμό των νοικοκυριών ανά Σχέδιο.
Οι δαπάνες προσωπικού θα πρέπει να εναρμονίζονται µε τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις
του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσµου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226, τ. Α’)
Η παροχή, όπου απαιτείται, επιπρόσθετων υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, αγωγής
υγείας/διατροφής, εξειδικευμένης συμβουλευτικής γίνεται είτε μέσω διασύνδεσης με αρμόδιους
δημόσιους φορείς που λειτουργούν στους οικείους Δήμους, είτε, μόνο εφόσον αποδεικνύεται
εγγράφως αδυναμία των ανωτέρω, με κάλυψη των δαπανών για εξωτερικούς συνεργάτες από
την κατηγορία των έμμεσων δαπανών (κεφ.Γ.2), καθώς και με τη συνδρομή εθελοντών. Οι
παρεχόμενες υπηρεσίες από τους εθελοντές γίνονται υπό τον σχεδιασμό, την κατεύθυνση και
εποπτεία του επιστημονικού προσωπικού του Σχεδίου.

2. Έμμεσες δαπάνες
Για κάθε Δικαιούχο προβλέπεται ποσοστό έως 5% επί του απορροφηθέντος προϋπολογισμού
των ενεργειών στέγασης, εργασιακής επανένταξης για έμμεσες δαπάνες, όπως δημοσιότητα,
οδοιπορικά, αναλώσιμά, προμήθειες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων.
Το συνολικό κόστος Δημοσιότητας ανά εγκεκριμένο Σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 2.000 ευρώ.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας των Κατηγοριών Επιλέξιμων Δαπανών και των
αντίστοιχων Επιλέξιμων Ορίων ανά αριθμό ωφελουμένων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1
Α.
Πυλώνας Ενεργειών:
Δαπάνες Στέγασης και κάλυψης βασικών
αναγκών
Κάλυψη ενοικίου για διάστημα έως και 18 Έως
του
μήνες, κατόπιν αξιολόγησης από τον ποσού
των
Δικαιούχο κατά τη συμπλήρωση 12 μηνών
180 ευρώ
μηνιαίως
Δαπάνες οικοσκευής
Έως
του
ποσού
των
750 ευρώ
άπαξ
Δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και Έως
του
κοινοχρήστων για διάστημα έως και 18 μήνες, ποσού
των

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ
ΑΤΟΜΑ
2

3(+)

Έως
του
ποσού
των
240 ευρώ
μηνιαίως
Έως
του
ποσού
των
900 ευρώ
άπαξ
Έως
του
ποσού
των

Έως
του
ποσού
των
300 ευρώ
μηνιαίως
Έως
του
ποσού
των
1000 ευρώ
άπαξ
Έως
του
ποσού
των

1ος
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κατόπιν αξιολόγησης από τον Δικαιούχο κατά 750 ευρώ
900 ευρώ
1000 ευρώ
τη συμπλήρωση 12 μηνών
άπαξ
άπαξ
άπαξ
Β. 2ος Πυλώνας Ενεργειών:
Δαπάνες Εργασιακής
Επανένταξης
Απόκτηση
εργασιακής
εμπειρίας
σε Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του
διάστημα έως ένα έτος
κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται
κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, µε τις
αντίστοιχες
ασφαλιστικές
εισφορές
(εργαζόμενου και εργοδότη)
Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης ή στη Έως του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά
δυνατότητα
αυτοαπασχόλησης
ή
στη
δημιουργία αγροτικής μονάδας
Γ. 1 Δαπάνες προσωπικού
Κοινωνικός Λειτουργός πλήρους απασχόλησης Ένας ανά 20 νοικοκυριά για διάστημα έως και
18 μήνες
Διοικητικός/Οικονομικός Υπεύθυνος πλήρους Ένας ανά Σχέδιο για διάστημα έως και 18
ή μερικής απασχόλησης
μήνες
Γ. 2 Έμμεσες Δαπάνες
Δαπάνες
δημοσιότητας,
οδοιπορικά, Έως
5%
επί
του
απορροφηθέντος
αναλώσιμα, προμήθειες, γενικές υπηρεσίες, προϋπολογισμού των κατηγοριών Α +Β.
αμοιβές τρίτων
Οι δαπάνες δημοσιότητας ανέρχονται έως του
ποσού των 2.000€
Με απόφαση της Αρχής Διαχείρισης τα ανωτέρω όρια δύναται να τροποποιούνται, ανάλογα με
τις ανάγκες του ωφελούμενου και μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Δικαιούχου/Διαχειριστή
Φορέα.
Ποσοστό έως 10% δύναται να μεταφέρεται ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών του 1ου
Πυλώνα Ενεργειών, χωρίς έγκριση από την Αρχή Διαχείρισης.

V. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός Προγράμματος
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ και βαρύνει τον
Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2559, έτους 2017.

Χρονοδιάγραμμάµµα Υλοποίησης
Η επιλέξιμή περίοδος των Σχεδίων για χρηματοδότηση είναι για διάστημα 18 μηνών και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση.
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VI. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αιτήσεις Χρηματοδότησης
Κάθε Δικαιούχος Φορέας δύναται να υποβάλει μια Αίτηση Χρηματοδότησης και
συμπράττει με έναν ή περισσότερους Διαχειριστές Φορείς, για τους σκοπούς
υλοποίησης του Σχεδίου.
Κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον δέκα (10) νοικοκυριά.
Κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
1. Ενέργειες που σχετίζονται µε την στέγαση των ωφελούμενων
2. Ενέργειες που σχετίζονται µε την κοινωνική φροντίδα των ωφελούμενων
3. Ενέργειες ομαδικής και/ή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και
πληροφόρησης των ωφελούμενων
4. Ενέργειες που σχετίζονται µε την επανένταξη στον κοινωνικό ιστό µέσω της παροχής
υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης
5. Ενέργειες που σχετίζονται με τη μεθοδολογία οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ιδίως με τις συνέργειες με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς
όπως αυτές εξειδικεύτηκαν ανωτέρω στα κεφάλαια III και IV της παρούσας.
και µία (1) τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών δημοσιότητας/ προώθησης
του προγράμματος:
 Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά,
φυλλάδια κ.ά.)
 Συνέδρια - σεμινάρια - ημερίδες - θεματικές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών εργαστήρια (workshops), µε την ενεργό εμπλοκή των αρμόδιων κατά περίπτωση
τοπικών φορέων και οργανώσεων, µε στόχο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών
πρακτικών, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ δικαιούχων και άλλων
φορέων.
Σε κάθε προτεινόμενο Σχέδιο ποσοστό, κατ’ ελάχιστον 20% των ενηλίκων
ωφελούμενων, ικανών προς εργασία, συμμετέχει υποχρεωτικά και στον πυλώνα της
εργασιακής επανένταξης.
Τα Σχέδια που περιγράφονται στις Αιτήσεις Χρηματοδότησης δεν πρέπει να επικαλύπτονται µε
οποιοδήποτε τρόπο µε Σχέδια που έχουν ήδη εγκριθεί από άλλα εθνικά ή κοινοτικά
Προγράμματα και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ
κατά την περίοδο υλοποίησης του Σχεδίου.
Κάθε Αίτηση χρηματοδότησης περιλαμβάνει, επιπλέον, υποχρεωτικά:
1. Διαβιβαστικό έγγραφο,
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2. Έντυπο Αίτησης χρηματοδότησης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο,
συμπληρωμένο (ένα αντίτυπο) και δήλωση µε ιδιόχειρη υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου του αιτούντος φορέα,
3. Αίτηση Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο),
4. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Δαπανών σε Ευρώ,
5. Πρόσφατη έκθεση πεπραγμένων του Δικαιούχου και του Διαχειριστή φορέα στον τομέα
της παροχής υπηρεσιών στην ομάδα στόχο (Παράρτημα 1α και 1β αντίστοιχα της Αίτησης
Χρηματοδότησης),
6. Περιγραφή αρμοδιοτήτων της Ομάδας Έργου που θα απασχοληθεί στο Σχέδιο
7. Βιογραφικό Σημείωμα του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Σχεδίου, από το οποίο να
αποδεικνύεται εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων/παροχή υπηρεσιών στην ομάδα
στόχο.
8. Στοιχεία Δικαιούχου και Φορέα Διαχείρισης

Διαδικασία Επιλογής
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 5 της
υπ΄αρ.60134/786/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄), η οποία συστήνεται µε Υπουργική Απόφαση.
Στα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν παρέχεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει σε πλήρη σύνθεση μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Οι
συνεδριάσεις προσδιορίζονται χρονικά από τον Πρόεδρο, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που
καθορίζονται από το χρονοδιάγραμμα, τόσο της επιλογής όσο και της υλοποίησης των Σχεδίων.
Για την πληρέστερη προετοιμασία της Επιτροπής, όλες οι προς αξιολόγηση αιτήσεις
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στα τακτικά και αναπληρωματικά µέλη. Η Επιτροπή υποστηρίζεται
γραμματειακά από υπάλληλο της ∆/νσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει έλεγχο τυπικών και ουσιαστικών στοιχείων και
διεξάγεται στα ακόλουθα δύο στάδια:
Ι. Έλεγχος Πληρότητας Αιτήσεων Χρηματοδότησης
Ι. α. Κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης εξετάζεται ως προς τα τυπικά της στοιχεία. Ο έλεγχος
αφορά:
1. Την Αίτηση Χρηματοδότησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (από ένα αντίτυπο) µε
ιδιόχειρη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος Φορέα, μετά του σχετικού
διαβιβαστικού εγγράφου,
2. Την εμπρόθεσμη υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης,
3. Το δικαίωμα συμμετοχής του Φορέα που υποβάλλει την Αίτηση Χρηματοδότησης, µε
βάση τους δυνητικούς Δικαιούχους/ Διαχειριστές Φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στην
Πρόσκληση,
4. Τη Συμπλήρωση του πεδίου «Στοιχεία Φορέα Διαχείρισης» µε ιδιόχειρη υπογραφή και
σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του κάθε Διαχειριστή Φορέα,
4. Την ομάδα στόχο του Σχεδίου, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη µε την Πρόσκληση,
5. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο µε την
Πρόσκληση
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6. Την περιγραφή του Σχεδίου, που πρέπει να είναι συμπληρωμένη,
7. Αναλυτικό Προϋπολογισμό Δαπανών της Αίτησης, σε Ευρώ,
9. Αναγραφή συνολικού αριθμού ωφελούμενων νοικοκυριών και ατόμων από το Σχέδιο.
Εάν ένα από τα παραπάνω κριτήρια δεν πληρείται, η Αίτηση Χρηματοδότησης
απορρίπτεται και δεν περνά στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.
Ι. β. Ελέγχεται, επιπλέον, εάν στην κατατιθέμενη αίτηση χρηματοδότησης περιλαμβάνονται:
1. Πρόσφατη έκθεση πεπραγμένων του Δικαιούχου και του Διαχειριστή φορέα στον τομέα
της παροχής υπηρεσιών στην ομάδα στόχο
2. Βιογραφικό Σημείωμα του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Σχεδίου.
3. Περιγραφή αρμοδιοτήτων της Ομάδας Έργου που θα απασχοληθεί στο Σχέδιο
Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν περιλαμβάνεται, η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτείται γραπτώς1
προς τον Φορέα την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, εντός δύο (2) εργάσιμων
ημερών από την ημέρα της ειδοποίησής του. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης η Αίτηση
Χρηματοδότησης απορρίπτεται.
Ι. γ. Για κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης συμπληρώνεται Ειδικό Έντυπο Πληρότητας, το οποίο
υπογράφεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εάν µία Αίτηση Χρηματοδότησης απορριφθεί,
ενημερώνεται εγγράφως ο φορέας που την υπέβαλε. Όλες οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που
πληρούν τα κριτήρια του ελέγχου πληρότητας, προωθούνται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης.

ΙΙ. Αξιολόγηση και Επιλογή Αιτήσεων Χρηματοδότησης
ΙΙ. α. Η αξιολόγηση των Αιτήσεων Χρηματοδότησης που έχουν ελεγχθεί επιτυχώς για την
πληρότητά τους, αξιολογούνται περαιτέρω ως ακολούθως:
ΙΙ. β. Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης βαθμολογούν ατομικά την κάθε Αίτηση
Χρηματοδότησης µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Αποδοτικότητα της δαπάνης από πλευράς κόστους, λαμβανομένου ιδίως υπόψη:
Του αριθμού των νοικοκυριών καθώς και του αριθμού των ωφελούμενων ατόμων σε
σχέση µε τον προϋπολογισμό της Αίτησης.
Του ύψους της χρηματικής ή σε είδος συνεισφοράς του αιτούντος Φορέα στο Σχέδιο.
Της συνεισφοράς σε μόνιμο προσωπικό του Δικαιούχου που θα απασχοληθεί στο
Σχέδιο.
(30 μονάδες)
2. Οργάνωση και μεθοδολογία των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε στάδιο του
προγράμματος, όπως αναλύονται στο κεφ.III, με έμφαση:
Στο πλάνο κοινωνικής επανένταξης των ωφελούμενων.
Στην ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Φορέα και άλλων
δημόσιων Φορέων.
(30 μονάδες)
1

Ως γραπτή ενημέρωση προς το φορέα νοείται και η αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στην ηλεκτρονική
δ/νση που έχει δηλώσει στην αίτησή του ο φορέας, εφόσον υπάρχει αποδεικτικό παραλαβής και
ανάγνωσης του εν λόγω µηνύµατος.
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3. Εμπειρία του Δικαιούχου που υποβάλλει Αίτηση Χρηματοδότησης και κάθε Διαχειριστή
Φορέα σε σχέση µε τη συγκεκριμένη ομάδα - στόχο και το εξεταζόμενο πεδίο δράσης,
καθώς και του Επιστημονικού Υπεύθυνου και της Ομάδας έργου.
(20 μονάδες)
4. Η αποτύπωση της ανάγκης για παροχή στέγης και εργασίας στην ομάδα στόχος, ιδίως
δε εκτίμηση αριθμού και του προφίλ των αστέγων στο Δήμο υλοποίησης βάσει
στοιχείων των Κοινωνικών Υπηρεσιών.
(20 μονάδες)
Η βαθμολογία κάθε Αίτησης Χρηματοδότησης αποτυπώνεται στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης
που συμπληρώνει κάθε µέλος της Επιτροπής ξεχωριστά. Οι Αιτήσεις κατατάσσονται, ανά
πίνακα αξιολόγησης, µε βάση τον µέσο όρο των βαθμολογιών που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.
ΙΙ. γ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται µε αιτιολογημένη απόφασή της να μειώσει το ύψος του
προϋπολογισμού κάθε Αίτησης Χρηματοδότησης, τηρώντας τη σειρά αξιολόγησης και
ξεκινώντας από αυτήν µε την υψηλότερη βαθμολογία και μέχρι την εξάντληση του
διαθέσιμου προϋπολογισμού. Οι υπόλοιπες Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά περίπτωση μπορεί να προβεί σε πιθανές υποδείξεις
τροποποιήσεων για τα στοιχεία της Αίτησης, στις οποίες ο φορέας οφείλει να συμμορφωθεί,
εφόσον η Αίτησή του εγκριθεί. Οι υποδείξεις αυτές μαζί µε τη βαθμολογία της κάθε Αίτησης
Χρηματοδότησης αποτυπώνονται στην τελική εισηγητική έκθεση.
ΙΙ. δ. Με βάση την εισηγητική έκθεση της Επιτροπής, η Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας
ενημερώνει κάθε αιτούμενο Φορέα γραπτώς για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τους
γνωστοποιεί τη βαθμολογία που έλαβε η Αίτησή του, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις στον
προϋπολογισμό της Αίτησης Χρηματοδότησης και τη σχετική αιτιολόγηση.
Οι Φορείς των οποίων οι Αιτήσεις δεν επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση έχουν το δικαίωμα
υποβολής ένστασης επί της εγκυρότητας της διαδικασίας, όπως προβλέπεται στην
παρούσα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων (5) ημερών. Με Υπουργική
Απόφαση συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία οφείλει εντός δέκα πέντε (15)
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, να γνωμοδοτήσει επί των
ενστάσεων. Στα µέλη της Επιτροπής Ενστάσεων δεν παρέχεται αποζημίωση για τη συμμετοχή
τους.
Οι φορείς που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση ενημερώνονται επίσης, για τις υποδείξεις της
Επιτροπής σχετικά µε την Αίτησή τους και οφείλουν, εφόσον συμφωνούν, να καταθέσουν εντός
προθεσμίας, αναμορφωμένη Αίτηση Χρηματοδότησης προσαρμοσμένη πλήρως στις
υποδείξεις αυτές.
Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των αναμορφωμένων Αιτήσεων Χρηματοδότησης εκδίδεται
η σχετική Απόφαση Έγκρισης Σχεδίων. Οι δικαιούχοι ξεκινούν τη διαδικασία συγκέντρωσης
των δικαιολογητικών του κεφαλαίου ΙΙ ομάδα στόχος – απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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Μετά την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης, συνάπτονται αντίστοιχες Προγραμματικές
Συμβάσεις µε τους Δικαιούχους και τους Διαχειριστές φορείς, µε τις οποίες τους ανατίθεται η
εκτέλεση των Σχεδίων.
Ειδικότερα, οι Προγραμματικές Συμβάσεις καθορίζουν μεταξύ άλλων:











Το ποσό της επιχορήγησης και τον εγκριθέντα προϋπολογισμό
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 3% επί του
εγκεκριμένου προϋπολογισμό, η οποία θα κατατεθεί έως δεκαπέντε (15) εργασίμων
ημέρες μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
Τους επιχειρησιακούς στόχους του Σχεδίου και τους δείκτες παρακολούθησης που θα
χρησιμοποιηθούν
Το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου
Τις διατάξεις για την εφαρμογή του Σχεδίου (υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων,
τροποποιήσεις και λήξη)
Τους όρους που αφορούν την καταβολή της χρηματοδότησης και τις απαιτήσεις
τήρησης λογιστικών δεδομένων
Τους όρους όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται
Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων
Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τους όρους δημοσιότητας

Αρχή Διαχείρισης
Ως Αρχή Διαχείρισης του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» ορίζεται το
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑ∆).

VII.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΑΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υπεύθυνη για τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος, τη σύνταξη
εξαμηνιαίων αναφορών προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, καθώς και τη
σύνταξη της έκθεσης ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης του
άρθρου 6 της υπ΄ αρ. υπ΄αρ.60134/786/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄). Η πιστοποίηση του
οικονομικού αντικειμένου γίνεται κατόπιν ελέγχου των σχετικών παραστατικών δαπανών από
τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος και της υποβολής σχετικής εισήγησης προς την
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Οι Δικαιούχοι / Διαχειριστές φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν Διμηνιαίες Εκθέσεις
Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα
που θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΙΕΑΔ) εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη
συμπλήρωση κάθε διμήνου υλοποίησης του Σχεδίου, οι οποίες περιλαμβάνουν τους ακόλουθους
δείκτες παρακολούθησης:
 Σύνολο δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί ανά πυλώνα ενεργειών
 Αριθμό Συμφωνητικών/Σχεδίων Κοινωνικής Επανένταξης που έχουν υπογραφεί
 Αριθμό ωφελούμενων που έχουν στεγαστεί
 Αριθμό ωφελούμενων που έχουν βρει εργασία
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Αριθμό ωφελουμένων που έχουν εγγραφεί στον ΟΑΕΔ
Αριθμό ωφελούμενων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων των Κέντρων
Κοινότητας
Αριθμό ωφελούμενων που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑ
Αριθμό ωφελούμενων που έχουν ενταχθεί σε άλλη κοινωνική παροχή
Αριθμό ανηλίκων που έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Αριθμό ατομικών συνεδριών με κάθε ωφελούμενο
Αριθμό και είδος ομαδικών συνεδριών και δράσεων

Οι πληρωμές από την Αρχή Διαχείρισης προς τους Δικαιούχους / Διαχειριστές Φορείς
πραγματοποιούνται σε τρεις (3) δόσεις, ως εξής:
Α) Η πρώτη δόση ύψους 50% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης για την υλοποίηση
του Σχεδίου καταβάλλεται μετά την υποβολή:
 Της Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον Δικαιούχο, που επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης,
 Των απαιτούμενων από την Αρχή Διαχείρισης δικαιολογητικών για τους ωφελούμενους
του Σχεδίου, όπως αυτά αναφέρονται στο κεφ. IΙ. «Ομάδα στόχος του προγράμματος»
 Της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης εντός προθεσμίας δεκαπέντε
εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της Συμβάσης
 Της υλοποίησης μιας τουλάχιστον ενέργειας δημοσιότητας /προώθησης του σχεδίου

Β) Η δεύτερη δόση ύψους 40% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης καταβάλλεται με
την υποβολή Έκθεσης Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου από την οποία θα
πρέπει να πιστοποιούνται:
Για το Φυσικό Αντικείμενο
1) Η περιγραφή της πορείας υλοποίησης του Σχεδίου για κάθε πυλώνα ενεργειών
2) Η στέγαση του συνόλου των ωφελούμενων.
3) Η εργασιακή ένταξη σε ποσοστό 80% του τελικού αριθμού που οφείλει να
εντάξει στην εργασία ο Δικαιούχος/Διαχειριστής
4) Η αξιολόγηση της πορείας κοινωνικής επανένταξης του κάθε ωφελούμενου.
5) Η υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών:
o Η εγγραφή των ικανών προς εργασία ανέργων ωφελούμενων στον ΟΑΕΔ.
o Η εγγραφή των ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η παρακολούθηση των
μαθημάτων
o Η κατάθεση αίτησης για λήψη του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και
λοιπών κοινωνικών παροχών κατά περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι σχετικές
προϋποθέσεις
o Η πραγματοποίηση πέντε τουλάχιστον ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής το
πρώτο τρίμηνο για κάθε ωφελούμενο και τρεις για κάθε επόμενο τρίμηνο.
o Η πραγματοποίηση δύο τουλάχιστον ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής για τους
ωφελούμενους
o Η πραγματοποίηση μιας τουλάχιστον ομαδικής συνεδρίας εργασιακής
συμβουλευτικής για τους ωφελούμενους με εργασιακό σύμβουλο Κέντρου
Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ
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o

o
o

Η
πραγματοποίηση
μιας
τουλάχιστον
ομαδικής
συνεδρίας
αγωγής
υγείας/διατροφής για τους ωφελούμενους με επισκέπτη υγείας και διατροφολόγο
της οικείας Τοπικής Μονάδας Υγείας, Κέντρου Υγείας, Δημοτικού Ιατρείου, ή άλλης
δημόσιας δομής υγείας ή Κέντρου Κοινότητας
Η πραγματοποίηση μιας δράσης τουλάχιστον εκπαιδευτικού/πολιτιστικού
χαρακτήρα για τους ωφελούμενους
Η συμμετοχή όλων των ωφελούμενων σε μια τουλάχιστον δράση εθελοντισμού του
Δικαιούχου

Για το Οικονομικό Αντικείμενο, η απορρόφηση του 70% των δαπανών του ποσού της Α΄
δόσης. Για την τεκμηρίωσή της απαιτείται η υποβολή συγκεντρωτικού και ατομικού πίνακα
δαπανών ανά ωφελούμενο (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του
ΕΙΕΑΔ), καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά.
Γ) Η τρίτη δόση/ αποπληρωμή ύψους έως 10% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης
αφορά στην πληρωμή του υπολοίπου της χρηματοδότησης και καταβάλλεται με την υποβολή:
1. Απολογιστικής Έκθεσης Υλοποίησης του Σχεδίου από τον Δικαιούχο / Διαχειριστή
Φορέα, συνοδευόμενης από τον φάκελο δαπανών και των παραστατικών εξόφλησής τους,
καταχωρημένων στους ατομικούς και συγκεντρωτικούς πίνακες δαπανών ανά ωφελούμενο,
για τον έλεγχο από τη Αρχή Διαχείρισης και την εκκαθάριση του σχεδίου. Στην Έκθεση
πιστοποιούνται τα ακόλουθα:
 Η υλοποίηση του 100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (σύνολο δαπανών
συνοδευόμενων από τα παραστατικά εξόφλησης)
 Η πραγματοποίηση αξιολόγησης της πορείας κοινωνικής επανένταξης κάθε
ωφελούμενου, όπου καταγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που έχουν
πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.
 Η κατάθεση πλάνου παρακολούθησης/υποστήριξης κάθε ωφελούμενου μετά τη λήξη
του προγράμματος για την κοινωνική τους επανένταξη.
2. Τελικής Έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος.
Το τελικό ύψος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης οριστικοποιείται µε την ολοκλήρωση του
Σχεδίου, µε βάση τις πραγματικές συνολικές δαπάνες στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών.
Ως πραγματικές, νοούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε
πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Δικαιούχους/Διαχειριστές, δικαιολογούνται
από τους όρους και τους στόχους του εγκεκριμένου προγράμματος και από εξοφλημένα
τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
Ο Δικαιούχος Φορέας διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα της υποβολής όλων των
απαραίτητων δικαιολογητικών και εκθέσεων προς την Αρχή Διαχείρισης και την ευθύνη της
συνολικής υλοποίησης του Σχεδίου, συνυπογράφοντας με τον Διαχειριστή Φορέα τις
Εκθέσεις Υλοποίησης.
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης δαπανών ανά πυλώνα ενεργειών
Στέγαση
1) Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο.
2) Αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης
περιουσίας.
3) Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής στο λογαριασμό του ιδιοκτήτη με το ποσό του
ενοικίου για τον/τους αντίστοιχο/ους μήνα/ες και με αναφορά στο όνομα του
ωφελούμενου.

Εργασιακή Επανένταξη
1)
2)
3)
4)

Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ Φορέα και Εργοδότη.
Σύμβαση Εργασίας ωφελούμενου.
Αναγγελία Σύμβασης Εργασίας στον ΟΑΕΔ.
Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον Δικαιούχο/Διαχειριστή Φορέα στο
λογαριασμό του εργοδότη με το ποσό του μισθολογικού κόστους (καθαρή αμοιβή και
ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη) για τον αντίστοιχο μήνα, με
αναφορά στο όνομα του ωφελούμενου.
5) Τιμολόγιο επιχορήγησης του εργοδότη με το πιο πάνω ποσό αναλυτικά (καθαρή αμοιβή
και ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη).
6) Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον εργοδότη στο λογαριασμό του
ωφελούμενου με το καθαρό ποσό του μηνιαίου μισθού του.
7) Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), ατομική
ΑΠΔ (ή απόσπασμα ΑΠΔ) και εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής από τον
εργοδότη στο ΙΚΑ με το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.

Δαπάνες προσωπικού
1) Σύμβαση εργασίας.
2) Απόδειξη μισθοδοσίας ή Τιμολόγιο/Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
3) Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής στο λογαριασμό του απασχολούμενου
προσωπικού.

Έμμεσες δαπάνες
1) Τιμολόγιο/Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
2) Εκτελεσμένη τραπεζική εντολή πληρωμής στο λογαριασμό του παρέχοντος την
υπηρεσία.
Η Διαχειριστική Αρχή, δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή έκθεση
κριθούν απαραίτητα.
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VIII. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η Αίτηση Χρηματοδότησης πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη. ∆εν γίνονται δεκτές
χειρόγραφες αιτήσεις.
Όλες οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι δεμένες, µε αρίθμηση
σελίδων και να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή
αποστέλλονται µε ταχυμεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής Διαχείρισης, στην
παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑ∆)
Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141
2ος όροφος, – Αθήνα
µε την ένδειξη
«Αίτηση Χρηματοδότησης – Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»
Τμήμα Πρωτοκόλλου
Πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από το ΕΙΕΑ∆ στις τηλεφωνικές
γραμμές 210 2120753, 210 2120746 και 210 2120768.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης ορίζεται η 30η
Μαρτίου 2018.
∆εν γίνονται δεκτές Αιτήσεις που αποστέλλονται µε φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαμβάνεται µόνο η ημερομηνία
πρωτοκόλλησης στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αρχής Διαχείρισης και όχι η ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της
Αίτησης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναμικού (ΕΙΕΑ∆),
Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ. 11141 Αθήνα
2. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Εθνικής Αντιστάσεως 8 Τ.Κ. 17456 Άλιμος Αττικής
3. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (EKKA)
20

ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω-8Μ4

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ Τ.Κ. 11521 Αθήνα
4. Δήμος Αθηναίων
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Β. Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
Αγ. Κωνσταντίνου 14 Τ.Κ. 10431 Αθήνα
5. Δήμος Θεσσαλονίκης
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Β. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη
6. Δήμος Πατρέων
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Β. Δ/νση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας
Ε.Ο.Πατρών - Αθηνών 15, Έναντι Περιφέρειας Τ.Κ.26500 Πάτρα
7. Δήμος Ηρακλείου
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής
Β. Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης
Ανδρόγεω 1 Τ.Κ.71202 Ηράκλειο
8. Δήμος Πειραιά
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Β. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 19 Τ.Κ.18532 Πειραιάς
9. Δήμος Λαρισαίων
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής
Β. Δ/νση Πρόνοιας
Ρούσβελτ και Οικονόμου Εξ Οικονόμων 8Α Τ.Κ. 41222 Λάρισα
10. Δήμος Βόλου
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Β. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, Δημόσιας Υγείας
Λεωφ. Ειρήνης 131 Τ.Κ.38446 Ν. Ιωνία Βόλος
11. Δήμος Περιστερίου
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής
Β. Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισμού
Δημοσθένους 11-13 & Παρασκευοπούλου, Κτίριο Ξυλοτεχνίας Τ.Κ.12132 Περιστέρι
12. Δήμος Ρόδου
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής
Β. Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας
Ερυθρού Σταυρού 12Α Τ.Κ.85131 Ρόδος
13. Δήμος Ιωαννιτών
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής
Β. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας
Αβέρωφ 6, Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα
14. Δήμος Χανίων
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής
Β. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά
15. Δήμος Αχαρνών
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής
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Β. Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Α., Τ.Κ. 13673 Αχαρνές
16. Δήμος Νίκαιας-Ρέντη
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών
Β. Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Μπιχάκη 8, Τ.Κ. 18233 Αγ.Ι. Ρέντης
17. Δήμος Χαλκιδέων
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών
Β. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ληλαντίων και Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα
18. Δήμος Κέρκυρας
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Πρόνοιας
Β. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη, Τ.Κ.49100 Κέρκυρα
19. Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής,
Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Β. Δ/νση Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας
Μεγ. Αλεξάνδρου 57 Τ.Κ.56224 Εύοσμος
20. Δήμος Καλλιθέας
Α. Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής
Β. Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής
Ελευθερίου Βενιζέλου 273, Τ.Κ.17674 Καλλιθέα
21. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής
Τσόχα 5, ΤΚ:11521 Αθήνα
22. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας
Παπαρηγοπούλου 7, Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη
23. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου
Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, ΤΚ. 45332 Ιωάννινα
24. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας
Παπάγου 49, Τ.Κ. 41500 Λάρισα
25. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Τ.Κ.71410 Ηράκλειο Κρήτης
26. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου
Χειμάρας 2 & Χαραλάμπους, ΤΚ. 85103 Ρόδος
27. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας
Άγ. Σαράντα & Κορυτσάς, Τ.Κ. 26222 Πάτρα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κα. Φωτίου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
5. Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
6. Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας
7. Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία
8. Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας (2)
22

ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω-8Μ4

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ»

 Επωνυμία του Αιτούντος Φορέα:
 Τίτλος του Σχεδίου:
 Ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα:
 Αρ. Πρωτ. & Ημερ/νία κατάθεσης: …………………(συμπληρώνεται από την υπηρεσία)
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επωνυμία του αιτούντος :
Επωνυμία του Διαχειριστή Φορέα:
Τίτλος του σχεδίου :
Ομάδα – Στόχος του Σχεδίου :
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
Σχεδίου:
Προϋπολογισμός σε ευρώ :
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Επωνυμία:
Αρχικά ή αρκτικόλεξο:
Διεύθυνση:
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):
Νομικό καθεστώς:
Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα:
Επώνυμο:
Όνομα:
Ιδιότητα στο φορέα:
Τηλέφωνο:
Ε-mail:
Διεύθυνση:
Fax:
Επιστημονικός Υπεύθυνος Σχεδίου:
Επώνυμο:
Όνομα:
Ιδιότητα στο φορέα:
Τηλέφωνο:
Ε-mail:
Διεύθυνση:
Fax:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(Κάθε αναφερόμενος Φορέας Διαχείρισης πρέπει να συμπληρώσει ένα αντίγραφο της
παρούσας δήλωσης)
Επωνυμία:
Αρχικά ή αρκτικόλεξο:
Διεύθυνση:
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):
Νομικό καθεστώς:
Αριθμός ΦΕΚ Πιστοποίησης:
Νόμιμος εκπρόσωπος:
Επώνυμο:
Όνομα:
Ιδιότητα στο φορέα:
Τηλέφωνο:
Ε-mail:
Διεύθυνση:
Fax:
Επιστημονικός Υπεύθυνος :
(στην περίπτωση που δεν ορίζεται από τον Τελικό Δικαιούχο)
Επώνυμο:
Όνομα:
Ιδιότητα στο φορέα:
Τηλέφωνο:
Ε-mail:
Διεύθυνση:
Fax:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ

Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή, Σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του Διαχειριστή Φορέα
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Λεπτομερής περιγραφή του σχεδίου
1. Στόχος του Σχεδίου:

2. Ομάδα - στόχος. Αναφέρετε σε ποια(ες) συγκεκριμένη(ες) ομάδα(ες) στόχου
αναφέρεται το Σχέδιο (βάσει της πρόσκλησης):

3. Εκτίμηση αριθμού και προφίλ των αστέγων στην περιοχή υλοποίησης του
Σχεδίου με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τις κοινωνικές υπηρεσίες:

4. Μεθοδολογία υλοποίησης του Σχεδίου:

Α. Περιγράψτε τη μεθοδολογία για την επιλογή και προετοιμασία ένταξης των
ωφελούμενων στο Σχέδιο.
Β. Αναφέρατε τους φορείς με τους οποίους θα συνεργαστείτε για την παροχή
υπηρεσιών στην ομάδα στόχο.
Γ. Περιγράψτε το πλάνο ενεργειών για την κοινωνική επανένταξη των
ωφελούμενων του Σχεδίου.

5. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών (ανά μήνα):
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6. Περιγράψτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Σχεδίου:

Α. Αναλυτική περιγραφή αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Σχεδίου

Β. Ποσοτικοί δείκτες
(Αριθμός ατόμων της ομάδας - στόχος που θα ωφεληθούν από τις ενέργειες του
σχεδίου)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOY
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
(μέχρι 2 σελίδες)
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε Ευρώ)

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΑ

Συνολικές Δαπάνες στον Πυλώνα της Στέγασης

Συνολικές Δαπάνες στον Πυλώνα της Εργασιακής
Επανένταξης

Δαπάνες προσωπικού

Έμμεσες δαπάνες

Ίδιοι Πόροι

ΣΥΝΟΛΟ

(Τα ποσά πρέπει να αιτιολογηθούν με ακρίβεια στις σελίδες που ακολουθούν και να
αντιστοιχούν προς το συνολικό κόστος των δράσεων)
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (σε Ευρώ)
Α.

Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων

Ποσά

Κάλυψη ενοικίου (συνολικό ποσό)

Περιγραφή
αριθμός νοικοκυριών
Χ ποσό επιλέξιμης δαπάνης
Χ 18μήνες

Ανάλυση του συνολικού ποσού δαπανών ενοικίου

1.

π.χ. 8 νοικοκυριά (για 8
ωφελούμενους) Χ 180€ Χ
18 μήνες

2.

ή 10 νοικοκυριά (για 20
ωφελούμενους) Χ 240€ Χ
18 μήνες

3.

ή 15 νοικοκυριά
(για 45 (+) ωφελούμενους)
Χ 300€ Χ 18 μήνες

Δαπάνες οικοσκευής (συνολικό ποσό)
Ανάλυση του συνολικού ποσού δαπανών

1.

οικοσκευής

π.χ. 8 νοικοκυριά (για 8
ωφελούμενους) Χ 750€
άπαξ

2.

ή 10 νοικοκυριά (για 20
ωφελούμενους) Χ 900€
άπαξ

3.

ή 15 νοικοκυριά (για 45 (+)
ωφελούμενους) Χ 1000€
άπαξ

Δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας &
κοινοχρήστων (συνολικό ποσό)
Ανάλυση του συνολικού ποσού δαπανών

1.

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας & κοινοχρήστων

π.χ. 8 νοικοκυριά (για 8
ωφελούμενους) Χ 750€
άπαξ

2.

ή 10 νοικοκυριά (για 20
ωφελούμενους) Χ 900€
άπαξ

3.

ή 15 νοικοκυριά (για 45 (+)
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ωφελούμενους) Χ 1000€
άπαξ
Β.

Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης

Ποσά

Περιγραφή

Ωφελουμένων
Απασχόληση με Σύμβαση Εργασίας

π.χ. 3 ωφελ. Χ μισθολ.
κόστος € Χ μήνες +
επιδόματα αδείας,
Χριστουγέννων και Πάσχα

Απασχόληση με Εργόσημο

π.χ. 2 ωφελ. Χ .....€ Χ
μήνες

Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης

π.χ. 1 ωφελ. Χ 6.000€

Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης στον

π.χ. 1 ωφελ. Χ 6.000€

αγροτικό τομέα
Υποστήριξη στη δημιουργία ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

π.χ. 1 ωφελ. Χ 6.000€

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(το ποσό δύναται να

(Κοιν.Σ.Επ)

αυξηθεί μετά από έγκριση
του επιχειρηματικού
σχεδίου)

Γ.

Λειτουργικές Δαπάνες

Γ1.

Δαπάνες Προσωπικού *
Κοινωνικός λειτουργός

π.χ. 1 Κοινωνικός

(αναφορά αριθμού απασχολούμενων στο σχέδιο,

Λειτουργός Χ μηνιαίο

μηνιαίου κόστους και μηνών απασχόλησης)

κόστος € Χ μήνες
απασχόλησης + επιδόματα
αδείας, Χριστουγέννων και
Πάσχα

Διοικητικός/ Οικονομικός Υπεύθυνος

π.χ. Διοικητικός/

(αναφορά πλήρους ή μερικής απασχόλησης στο

Οικονομικός Υπεύθυνος Χ

σχέδιο, μηνιαίου κόστους και μηνών

μηνιαίο κόστος Χ μήνες

απασχόλησης)

απασχόλησης+ επιδόματα
αδείας, Χριστουγέννων και
Πάσχα

Γ2.

Έμμεσες δαπάνες

Οι δαπάνες δημοσιότητας

(έως 5% επί του απορροφηθέντος

αναφέρονται διακριτά

προϋπολογισμού κατηγοριών Α+Β)
Στην κατηγορία Γ2 συμπεριλαμβάνονται
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οδοιπορικά, δαπάνες δημοσιότητας μέχρι του
ποσού των 2.000,00€, αναλώσιμα είδη,
προμήθειες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

*Υπογραμμίζεται ότι οι δαπάνες προσωπικού θα πρέπει να εναρμονίζονται με τα οριζόμενα στις
σχετικές διατάξεις του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015»(ΦΕΚ 226, τ. Α’.)
Συνολικός Αριθμός Νοικοκυριών και Συνολικός Αριθμός Ωφελουμένων:
Συνολικός Αριθμός Νοικοκυριών:

Συνολικός Αριθμός Ωφελουμένων:

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το συνολικό κόστος του σχεδίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερεκτιμάται, καθώς θα
απαιτηθούν δικαιολογητικά και παραστατικά για την εξόφληση των επιμέρους δόσεων, αλλά και για
την αποπληρωμή του σχεδίου.
Σε περίπτωση που οι δαπάνες είναι χαμηλότερες ή σε περίπτωση που κριθούν μη επιλέξιμες από την
Διαχειριστική Αρχή, θα μειώνεται κατ’ αναλογία η χρηματοδότηση ή θα απαιτείται η επιστροφή της
από τους Φορείς ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
Αντιθέτως, σε περίπτωση υψηλότερων δαπανών, η χρηματοδότηση δεν θα αυξηθεί. Ο φορέας οφείλει
να καλύψει τις επιπλέον δαπάνες από ιδίους πόρους.

ΔΗΛΩΣΗ
Ο ...................................................
(ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου του Δικαιούχου)
δηλώνω ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθείς.
Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης, αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρώ τους όρους του
προγράμματος και την κείμενη νομοθεσία.
Δηλώνω ότι δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη του Σχεδίου με άλλα εθνικά ή κοινοτικά
Προγράμματα και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς που εξακολουθούν να είναι σε ισχύ
κατά την περίοδο υλοποίησης του Σχεδίου.

_______________________________________________
(υπογραφή)

(Σφραγίδα)
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____________ _________________________________________
(τόπος)
(ημερομηνία)
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