
Οδηγίες προς τους Φορείς για το φάκελο φυσικού αντικειμένου 
της δεύτερης δόσης χρηματοδότησης 

 
Για τη λήψη της δεύτερης δόσης χρηματοδότησης οι Φορείς, εκτός από τα στοιχεία οικονομικού 

αντικειμένου της σελ. 18 της Πρόσκλησης (σχετικό υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ), θα 

πρέπει να αποστείλουν στοιχεία για το φυσικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σελ. 

17-18. Για την καλύτερη αποτύπωση, τα στοιχεία θα περιληφθούν σε δύο εκθέσεις 

αξιολόγησης, υπογεγραμμένες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και τους κοινωνικούς 

λειτουργούς του προγράμματος, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Α. Έκθεση αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του προγράμματος για κάθε πυλώνα 

ενεργειών. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω ιδίως στοιχεία: 

1. Αξιολόγηση της διαδικασίας στέγασης, ιδίως:  

➢ Ενέργειες του Φορέα 

➢ Εξωτερικοί παράγοντες 

➢ Πιθανά συμπεράσματα για το βαθμό κινητοποίησης των ωφελούμενων σε συσχέτιση με 

στοιχεία από το προφίλ τους, ιδίως την προηγούμενη στεγαστική κατάσταση ή άλλα 

στοιχεία (στοιχεία ευαλωτότητας, τύπος νοικοκυριού/ οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, 

οικονομική/ εργασιακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο) 

 

2. Αξιολόγηση της διαδικασίας εύρεσης εργασίας, ιδίως: 

➢ Ενέργειες του Φορέα  

➢ Κριτήρια επιλογής ωφελούμενων προς ένταξη σε επιδοτούμενη εργασία  

➢ Κριτήρια επιλογής εργοδοτών 

➢ Εξωτερικοί παράγοντες 

➢ Πιθανά συμπεράσματα για το βαθμό κινητοποίησης των ωφελούμενων σε συσχέτιση με 

στοιχεία από το προφίλ τους 

 

3. Πλάνο υλοποίησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου για τις προβλεπόμενες ομαδικές 

συνεδρίες και δράσεις (σελ. 6 παρ.5 πρόσκλησης). Περιγραφή και αξιολόγηση κάθε 

ομαδικής συνεδρίας και δράσης που πραγματοποιήθηκε. Κάθε δράση θα συνοδεύεται από 

βεβαίωση συμμετοχής/ παρουσιολόγιο με την υπογραφή των ωφελούμενων που 

συμμετείχαν σε αυτήν (σε ένα ενιαίο έγγραφο). 

Για τις δράσεις ομαδικής συνεδρίας εργασιακής συμβουλευτικής και αγωγής 

υγείας/διατροφής, η βεβαίωση θα πρέπει να συνυπογράφεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

του ΟΕΑΔ και του Κέντρου Υγείας (ή Τοπική Μονάδα Υγείας/ Δημοτικό Ιατρείο/ άλλη 

δημόσια δομή υγείας/ Κέντρο Κοινότητας) αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση που κάποια από τις δράσεις δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, θα 

καταγράφεται το είδος της προγραμματιζόμενης δράσης και το χρονοδιάγραμμα. Η 

υλοποίησή τους θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση εντός των 

χρονικών ορίων λήψης των παροχών στέγασης του συνόλου των ωφελούμενων. Για τις 

δράσεις ομαδικής συνεδρίας εργασιακής συμβουλευτικής και αγωγής υγείας/διατροφής, 

θα πρέπει να αποδεικνύεται η  κατάθεση αιτήματος στον ΟΑΕΔ και στο Κέντρο Υγείας (ή 

Τοπική Μονάδα Υγείας/ Δημοτικό Ιατρείο/ άλλη δημόσια δομή υγείας/ Κέντρο Κοινότητας) 

αντίστοιχα. 

 



4. Κατανομή ρόλων και αξιολόγηση συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και Διαχειριστή Φορέα, 

καθώς και των κατά περίπτωση υπολοίπων Φορέων με τους οποίους έχει γίνει συνεργασία. 

 

Β. Έκθεση αξιολόγησης της πορείας κοινωνικής επανένταξης κάθε νοικοκυριού/ 

ωφελούμενου. Η έκθεση θα πρέπει να καταγράφει ανά νοικοκυριό/ ωφελούμενο τα παρακάτω 

ιδίως στοιχεία: 

1. Το χρονικό διάστημα στέγασης σε μήνες και το υπολειπόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον 

διαθέσιμο προϋπολογισμό. Σε περίπτωση απένταξης, συνοπτική αποτύπωση της τρέχουσας 

στεγαστικής του κατάστασης.  

2. Την ένταξη (ή τον προγραμματισμό ένταξης) σε επιδοτούμενη ή μη εργασία, το χρονικό 

διάστημα σε μήνες και το υπολειπόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον διαθέσιμο 

προϋπολογισμό, εφόσον είναι επιδοτούμενη. Επιπλέον, το είδος αυτής, καθώς και αν 

διατηρείται η εργασία έως σήμερα. Σε περίπτωση μη διατήρησης, αποτύπωση των λόγων. 

3. Τη λήψη των υπόλοιπων παροχών κατά περίπτωση (εγγραφή ΟΕΑΔ, ΚΕΑ, ΚΟΤ, εκπαίδευση 

ανηλίκων).  

4. Τη συμμετοχή στις ατομικές και ομαδικές συνεδρίες και δράσεις του προγράμματος. Σε 

περίπτωση μη συμμετοχής, αιτιολογία (ενδεικτικά: δεν απαιτείται εργασιακή 

συμβουλευτική π.χ. σε συνταξιούχο, αδυναμία συμμετοχής λόγω υγείας/ αναπηρίας, 

δυσκολία στη συνεργασία κλπ) 

5. Συνοπτική αξιολόγηση για την πορεία επανένταξης των ωφελούμενων (ανταπόκριση των 

ωφελούμενων στην αλλαγή των συνθηκών της ζωής τους, δυσκολίες κινητοποίησης και 

προσαρμογής, εκτίμηση για τη δυνατότητα αυτόνομης διαβίωσης μετά τη λήξη των 

παροχών του προγράμματος με έμφαση στη δυνατότητα διατήρησης εργασίας και στέγης). 

 


