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ΕΩΤΗΜΑΤΑ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ  16/9/14 – 1/10/14 

 

1. Στισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ για τον ωφελοφμενο που κα εκφράςει ενδιαφζρον για 

τθν επιχειρθματικότθτα κεωροφμε ότι κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται και οι 

δαπάνεσ για τον ΟΑΕΕ. Ραρομοίωσ για τον ΟΓΑ ςτον αγροτικό τομζα 

Στθν περίπτωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ κεωροφνται θ 

επιδότθςθ ενοικίου επαγγελματικοφ χϊρου και θ αγορά βαςικοφ εξοπλιςμοφ. Οι 

δαπάνεσ για ΟΑΕΕ δεν είναι επιλζξιμεσ. 

 

2. Μπορεί να υπάρξει αντικατάςταςθ ωφελοφμενου εφόςον διακόψει το 

πρόγραμμα;  

Μπορεί να γίνει αντικατάςταςθ.  

 

3. Για τθν δαπάνθ κάλυψθσ κακθμερινϊν αναγκϊν και εκτόσ των καρτϊν 

μετακίνθςθσ, πρζπει να προςκομίηονται αποδείξεισ από τον ωφελοφμενο;  κα 

παρζχονται  κατ ευκείαν από το δικαιοφχο, ι αρκεί μια υπεφκυνθ διλωςθ του 

ωφελοφμενου ότι ξόδεψε τα χριματα;  

Αρκεί μια Υ/Δ. 

 

4. Στον Οδθγό εφαρμογισ αναφζρεται ότι "το ςυνολικό κόςτοσ ανά ωφελοφμενο 

άτομο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 11.000 ευρϊ ετθςίωσ για όςουσ 

ςυμμετζχουν ςτουσ δφο πυλϊνεσ ενεργειϊν και 5.500 ευρϊ ετθςίωσ για όςουσ 

ςυμμετζχουν ςε ενζργειεσ ςτζγαςθσ" (ςελ 7). &  ότι "Για κάκε Δικαιοφχο 

προβλζπεται ποςοςτό 10% επί του προχπολογιςμοφ των ενεργειϊν ςτζγαςθσ και 

επανζνταξθσ για δαπάνεσ προςωπικοφ και άλλεσ δαπάνεσ όπωσ οδοιπορικά, 

αναλϊςιμα, προμικειεσ, γενικζσ υπθρεςίεσ, αμοιβζσ τρίτων και ειδικζσ δαπάνεσ 

για τθν υλοποίθςθ του Σχεδίου". Λοιπζσ δαπάνεσ ςυμβουλευτικισ (αμοιβζσ 

ςυμβοφλων, δαπάνεσ κατάρτιςθσ  όπωσ αμοιβζσ ΚΕΚ, δαπάνεσ οικονομικισ-

λογιςτικισ διαχείριςθσ, δαπάνεσ δθμοςιότθτασ όπωσ ζντυπα) αφοροφν το 10% 

και εάν ναι επαρκοφν; 

Το πρόγραμμα προβλζπει το 10% του υποςυνόλου Α (δαπάνεσ ςτζγαςθσ, 

εργαςιακισ επανζνταξθσ και δθμοςιότθτασ) για δαπάνεσ προςωπικοφ και λοιπά 

ζξοδα. 

 

5. Πταν πρόκειται για οικογζνειεσ ο αρικμόσ των μελϊν τθσ οικογζνειασ 

ςυνυπολογίηεται ςτο ςυνολικό αρικμό των ωφελουμζνων που περιλαμβάνονται 

ςτο ςχζδιο ι κεωρείται όλθ θ οικογζνεια ωσ ζνασ ωφελοφμενοσ: 

Όταν πρόκειται για οικογζνεια κάκε ζνα άτομο κεωρείται ωφελοφμενοσ και 

ςυνυπολογίηεται ςτον ςυνολικό αρικμό ωφελουμζνων. 

 

6. Εάν ιςχφει το πρϊτο , ςτον προχπολογιςμό τθσ Ρράξθσ κα επιμεριςτοφν οι 

επιλζξιμεσ δαπάνεσ που αφοροφν ςτον 1 Ρυλϊνα ανά άτομο; 

Στον πρϊτο πυλϊνα προβλζπονται δαπάνεσ για τθν οικογζνεια. 
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7. Στισ ενζργειεσ για εργαςιακι ζνταξθ προβλζπεται ποςόςτωςθ ανά προτεινόμενο 

ςχζδιο 

α) θ ποςόςτωςθ αφορά ςτον αρικμό ενεργειϊν ι ςτον προχπολογιςμό των 

δαπανϊν του ςχεδίου για αυτι τθν κατθγορία; 

Η ποςόςτωςθ υπολογίηεται με βάςθ τον αρικμό των ωφελουμζνων. 

 

 

8. Σε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι Διμοσ ι Νομικό Ρρόςωπο Διμου και 

μπορεί να διακζςει ακίνθτα για τθ διαμονι των ωφελουμζνων, αυτά κα πρζπει 

να βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου ι μπορεί να βρίςκονται 

και εντόσ άλλου Διμου; 

Δεν είναι απαραίτθτο τα ακίνθτα να βρίςκονται ςτο Διμο. 

 

9. Σε περίπτωςθ διάκεςθσ ακινιτου από το Δικαιοφχο μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

χρθματικι ειςφορά ςτο φψοσ τθσ προβλεπόμενθσ από το πρόγραμμα ενίςχυςθσ 

για τθν ςτζγαςθ; 

Ναι, πρόκειται για ίδιουσ πόρουσ. 

 

10. Υπάρχει περιοριςμόσ ςτο ποςοςτό των δαπανϊν για υπθρεςίεσ και προμικειεσ 

που μποροφν να ανατεκοφν ςε τρίτουσ ι ωσ υπεργολαβίεσ? 

Κάκε πυλϊνασ προβλζπει ενζργειεσ με ςυγκεκριμζνο φψοσ προχπολογιςμοφ.  

 

11. Σε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δεν ζχει προςωπικό που να μπορεί να διακζςει 

για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ μπορεί να ορίςει ωσ επιςτθμονικό υπεφκυνο 

και ομάδα εργαςίασ, άτομα με τα οποία κα ςυνάψει ςυμβάςεισ; 

Ναι και πρόκειται για δαπάνθ που βαρφνει το 10%. 

 

12. Αν θ απάντθςθ είναι κετικι ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα κα πρζπει να ςυναφκοφν 

οι ςυμβάςεισ πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα ι 

αρκεί θ δζςμευςθ του δικαιοφχου ωσ προσ αυτό και θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ κα 

γίνει μετά τθν απόφαςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα; 

Οι ςυμβάςεισ μποροφν να υπογραφοφν μετά τισ εγκριτικζσ αποφάςεισ. 

 

13. Τα άτομα που ηουν από το προνοιακό  επίδομα και δεν ζχουν άλλουσ πόρουσ, 

μποροφν να ενταχκοφν; ΣΗΜΕΙΩΣΗ: φιλοξενοφνται από ςυγγενείσ και κατά 

καιροφσ κάνουν προςπάκειεσ να νοικιάςουν ςπίτι ι καταφεφγουν ςτθν εκκλθςία 

για βοικεια,  όμωσ δεν μποροφν να ανταπεξζλκουν οικονομικά . 

Ναι. Προςοχι όμωσ γιατί αποτελεί ςτοιχείο ελζγχου ότι ο ωφελοφμενοσ βρίςκεται 

ςε κακεςτϊσ ακραίασ φτϊχειασ. 

 

14. Εάν θ κατοικία κάποιου ατόμου-χωρίσ ειςόδθμα-κρίνεται ακατάλλθλθ για 

ςτζγαςθ, μπορεί να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα ωσ εν δυνάμει άςτεγοσ ;   

Στο πρόγραμμα μετζχουν ωσ ωφελοφμενοι όςοι διαβιοφν ςε ξενϊνεσ ι ζχουν 

καταγραφεί ωσ άςτεγοι από τθν κοινωνικι υπθρεςία του Διμου. 
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15. Εάν ςυμπράττουν 4 διμοι και  1 ΜΗΚΥΟ είναι αποδεκτό ; 

Ναι  

 

16. Εάν ςυμπράττει  1 Διμοσ και 1 ΜΗΚΥΟ είναι αποδεκτό ; 

Ναι  

 

17. Τθν Χρθματοδότθςθ ποιοσ τθν παίρνει ; Ο διμοσ ι θ ΜΗΚΥΟ ; 

Η χρθματοδότθςθ αφορά  ςτον δικαιοφχο του Σχεδίου. 

              

18. Στουσ ωφελοφμενουσ ςυγκαταλζγονται και οι ομά ; 

Ωφελοφμενοι του προγράμματοσ είναι άςτεγοι. Σφμφωνα με το ν. 4052/12 άρκρο 

29: «1. Αναγνωρίηονται οι άςτεγοι ωσ ευπακισ κοινωνικι ομάδα, ςτθν οποία 

παρζχεται κοινωνικι προςταςία. Ωσ άςτεγοι ορίηονται όλα τα άτομα που διαμζνουν 

νόμιμα ςτθ χώρα, τα οποία ςτεροφνται πρόςβαςθσ ι ζχουν επιςφαλι πρόςβαςθ ςε 

επαρκι ιδιόκτθτθ, ενοικιαηόμενθ ι παραχωρθμζνθ κατοικία που πλθροί τισ 

αναγκαίεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και διακζτει τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ φδρευςθσ και 

θλεκτροδότθςθσ. 

2. Στουσ αςτζγουσ περιλαμβάνονται ιδίωσ αυτοί που διαβιοφν ςτο δρόμο, ςε 

ξενώνεσ, αυτοί που φιλοξενοφνται από ανάγκθ προςωρινά ςε ιδρφματα ι άλλεσ 

κλειςτζσ δομζσ, κακώσ και αυτοί που διαβιοφν ςε ακατάλλθλα καταλφματα.» 

 

19. Άςτεγοι κεωροφνται και οι φιλοξενοφμενοι ; 

Άςτεγοι κεωροφνται όςοι διαβιοφν ςε ξενϊνεσ ι ζχουν καταγραφεί ωσ άςτεγοι από 

τθν κοινωνικι υπθρεςία του Διμου. 

 

             

Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο  είναι Ν.Ρ.Ι.Δ. και υπάγεται ςτο Γενικό 

Φιλόπττωχο Ταμείο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ. Ζχει ξενϊνεσ βραχυχρόνιασ 

φιλοξενίασ και δζκα πρόςωπα από τα φιλοξενοφμενα ςτουσ Ξενϊνεσ μασ 

ενδιαφζρονται για το Ρρόγραμμα  «Στζγαςθ και Επανζνταξθ». Ραρακαλοφμε 

όπωσ απαντιςετε ςτα παρακάτω ερωτιματα: 

20. Το πρόγραμμα αφορά μόνο Ζλλθνεσ;  

Ιςχφει ο νόμοσ 4052/12 άρκρο 29. 

 

21. Η παροχι υπθρεςιϊν εργαςιακισ επανζνταξθσ αφορά παρακολοφκθςθ 

ςεμιναρίων, ϊςτε οι δικαιοφχοι με τθν κατάρτιςθ που κα αποκτιςουν να 

μπορζςουν να βγουν πάλι ςτθν αγορά εργαςίασ.   

Η εργαςιακι επανζνταξθ προςδιορίηεται επακριβϊσ ςτθν Πρόςκλθςθ ςελ. 7 και 8 

και επιλζγεται θ κατάλλθλθ ενζργεια ανάλογα με το προφίλ του ωφελοφμενου. 

 

22. Οι αιτιςεισ πρζπει να είναι ατομικζσ, μία για κάκε ζνα πρόςωπο ι μπορεί να 

γίνει ομαδικι αίτθςθ για περιςςότερα από  ζνα (1) πρόςωπα; 

Η αίτθςθ υποβάλλεται από τον Δικαιοφχο και αφορά ςε αρικμό ωφελοφμενων. 
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23. Στθ δθμιουργία προφίλ πρζπει να υπάρχουν βεβαιϊςεισ ςχετικζσ με το 

μορφωτικό επίπεδο του ενδιαφερομζνου; 

Δεν απαιτοφνται ςχετικζσ βεβαιϊςεισ. 

 

24. Ρρόςωπα που βρίςκονται ςε διαδικαςία απεξάρτθςθσ μποροφν να ςυμμετζχουν; 

Ναι, εφόςον διακζτουν τα χαρακτθριςτικά του ωφελοφμενου από το Πρόγραμμα 

ςελ. 3 τθσ Πρόςκλθςθσ.  

 

25. Φορείσ που μετζχουν ςτο Ρρόγραμμα ωσ Δικαιοφχοι Σχεδίων (άπαξ ανά 

γεωγραφικι ηϊνθ) μποροφν να περιλαμβάνονται και ςε άλλα ςχζδια ωσ εταίροι 

φορείσ υλοποίθςθσ και αν ναι ςε πόςα ςχζδια; 

Ναι, δεν υπάρχει περιοριςμόσ. 

 

26. Οι λοιπζσ παροχζσ τρίτων των χϊρων ςτζγαςθσ (πάγια λειτουργικά ζξοδα) 

καλφπτονται από το Ρρόγραμμα ςτθ διάρκεια των δϊδεκα (12) μθνϊν; Αν ναι ςε 

ποια κατθγορία επιλζξιμων δαπανϊν εμπίπτουν και ποιόν βαρφνουν μετά το 

πζρασ του ζτουσ; 

Το Πρόγραμμα καλφπτει ΔΕΗ, ΟΤΕ, κοινόχρθςτα για διάςτθμα ενόσ ζτουσ. 

 

27. Ωσ «τυχόν πάγια παραμζνουν ςτθν κυριότθτα του ωφελοφμενου μετά το πζρασ 

του Σχεδίου» νοοφνται οι αποςβζςεισ επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ (π.χ. 

δαπάνεσ οικοςκευισ); 

Δεν προβλζπονται αποςβζςεισ εφόςον θ οικοςκευι παραχωρείται ςτθν κυριότθτα 

του ωφελοφμενου. 

 

28. Η «ενοικίαςθ διαμεριςμάτων ςτθν ίδια πολυκατοικία ι ςτο ίδιο ςυγκρότθμα 

επιτρζπεται ςε ποςοςτό μζχρι 10% του ςυνόλου των ωφελουμζνων κάκε 

Σχεδίου» είναι δεςμευτικι ωσ προσ το πρϊτο ςκζλοσ ι το δεφτερο; Δθλαδι 

επιτρζπεται 10 % ωφελουμζνων ανά πολυκατοικία ι 10% των ωφελουμζνων 

δθλαδι μόνο επτά (7) ωφελοφμενοι ανά ςχζδιο μποροφν να γειτνιάηουν ςτο ίδιο 

κτίριο ι ςυγκρότθμα; 

Το 10% του ςυνόλου των ωφελουμζνων ανά ςχζδιο. 

 

29. Κρίνεται απαραίτθτθ θ εντοπιότθτα του ωφελουμζνου ι δφναται θ κινθτικότθτα 

αυτϊν και για τουσ δφο πυλϊνεσ τθσ Ρράξθσ; 

Δεν είναι απαραίτθτθ θ εντοπιότθτα. 

 

30. Το ςφμφωνο μετά των ωφελουμζνων προθγείται τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ 

του Σχεδίου ι ζπεται τθσ ζγκριςθσ αυτοφ; 

Μετά τθν ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ και για τθν καταβολι τθσ αϋ δόςθσ κα ηθτθκοφν 

τα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ςτθ ςελ. 11 τθσ Πρόςκλθςθσ. 
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31. Στθν περίπτωςθ δθμιουργίασ επιχείρθςθσ/ μικρισ επιχειρθματικισ μονάδασ από 

ωφελοφμενο δφνανται να απαςχολθκοφν άλλοι ωφελοφμενοι ςε αυτι για τθν 

απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ; 

Ναι, μποροφν να ςυμμετζχουν ωσ εργαηόμενοι. 

 

32. Είμαςτε ΜΚΟ πιςτοποιθμζνοσ από το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ και δραςτθριοποιοφμαςτε ςε Διμο τθσ Αττικισ ςτθν 

παροχι υπθρεςιϊν ςτθν ομάδα ςτόχο. Για να λάβουμε μζροσ ςτο Διαγωνιςμό κα 

πρζπει να ςυνεργαςτοφμε με κάποιο ςυγκεκριμζνο Διμο ι μπορεί οι 

ωφελοφμενοι να προζρχονται από διαφορετικοφσ αλλά όμορουσ Διμουσ τθσ 

ίδιασ Ρεριφζρειασ; 

Δεν υπάρχει περιοριςμόσ, μπορείτε να ςυνεργαςκείτε με όποιον/ όποιουσ Διμουσ 

κζλετε.  

 

33. Ωφελοφμενοι του προγράμματοσ κα μποροφςαν να είναι άτομα που δεν ζχουν 

ςτζγθ και ειςόδθμα αλλά προςωρινά φιλοξενοφνται από φιλικά πρόςωπα; 

Ωσ ωφελοφμενοι του Προγράμματοσ κεωροφνται όςοι διαβιοφν ςε ξενϊνεσ ι ζχουν 

καταγραφεί ωσ άςτεγοι από τθν κοινωνικι υπθρεςία του Διμου. 

 

34. Ο επιςτθμονικά υπεφκυνοσ του Σχεδίου πρζπει να είναι κάποιασ ςυγκεκριμζνθσ 

επιςτθμονικισ ιδιότθτασ (π.χ ψυχολόγοσ, κοινωνικόσ λειτουργόσ); 

Ο Δικαιοφχοσ επιλζγει τον επιςτθμονικά υπεφκυνο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

του ςχεδίου που κζλει να υλοποιιςει. 

 

35. Η ςυνειςφορά του Φορζα (ίδιοι πόροι) μπορεί να είναι ςε είδοσ και όχι ςε 

χρθματικό ποςό (π.χ τεχνικόσ εξοπλιςμόσ, γραμματειακι υποςτιριξθ κλπ); Σε τι 

ποςοςτό αναλογεί ςτο 100% του προχπολογιςμοφ θ ςυμμετοχι του Φορζα με 

ιδίουσ πόρουσ; 

Δεν υπάρχει ποςοςτό, θ ςυνειςφορά μπορεί να είναι και ανκρϊπινο δυναμικό που 

κα απαςχολθκεί με ςυγκεκριμζνο ρόλο ςτθν πρόταςθ.  

 

36. Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των ωφελοφμενων αλλάξει ςτο διάςτθμα μεταξφ 

τθσ κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ και τθσ ζγκριςθσ τθσ υπάρχει θ 

δυνατότθτα τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ; 

Η Αίτθςθ κα υποβλθκεί και αξιολογθκεί ςφμφωνα με το περιεχόμενό τθσ. Ο φορζασ 

που υποβάλλει τθν Αίτθςθ πρζπει να ζχει ρεαλιςτικι εκτίμθςθ ωσ προσ τουσ 

ωφελοφμενουσ. Δεν προβλζπεται αλλαγι τθσ Αίτθςθσ ςε ενδιάμεςο ςτάδιο.  

 

37. Στον αρικμό των ωφελοφμενων ςυμπεριλαμβάνονται και όλα τα άτομα μιασ 

οικογζνειασ ζτςι ϊςτε όταν ζχουμε 10 μοναχικά άτομα και 5 οικογζνειεσ με 4 

μζλθ ι κάκε μία ζχουμε ςφνολο 30 ωφελοφμενουσ? 

Κάκε άτομο υπολογίηεται ξεχωριςτά ωσ ωφελοφμενοσ. 
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38. Για το προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτο Σχζδιο μιλάμε για νζεσ προςλιψεισ ι 

από το υπάρχον προςωπικό του φορζα? - Ο Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ του 

Σχεδίου πρζπει να είναι υπάλλθλοσ του Φορζα τακτικό προςωπικό ι μπορεί να 

είναι και εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ? 

Σφμφωνα με τον Οδθγό Εφαρμογισ (ςελ. 13 και 14) το προςωπικό μπορεί να είναι 

τακτικό ι να προςλθφκεί για τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου. Το ίδιο και 

ο Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ.   

 

39. Σε περίπτωςθ περικοπισ χρθματοδότθςθσ με τθν ζγκριςθ του Σχεδίου, 

μειϊνονται και οι ωφελοφμενοι ? και αν ναι με ποια κριτιρια? 

Ο προχπολογιςμόσ κάκε αίτθςθσ δομείται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ 

Πρόςκλθςθσ (ςελ. 9) και τισ ενζργειεσ που αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ.  

 

40. Στισ δαπάνεσ εργαςιακισ ζνταξθσ πωσ εμπλζκεται ο δικαιοφχοσ φορζασ ? 

Υπολογίηονται τα ποςά αυτά ςτον προχπολογιςμό του Σχεδίου του δικαιοφχου 

φορζα? 

Οι δαπάνεσ εργαςιακισ ζνταξθσ αναφζρονται ςυγκεκριμζνα ςτθ ςελ. 9 τθσ 

Πρόςκλθςθσ και αναλφονται ςτθ ςελ. 16 τθσ Αίτθςθσ. 

 

41. Για τα άτομα που επιλζγουν να μετακομίςουν εκτόσ αςτικοφ κζντρου πωσ γίνεται 

θ διαδικαςία εμπλοκισ τουσ ςτο πρόγραμμα? - καταβολι μιςκωμάτων, λοιπζσ 

δαπάνεσ, ςυμβουλευτικι, παρακολοφκθςθ ωφελοφμενου κλπ 

Ο Δικαιοφχοσ παρακολουκεί και υποςτθρίηει και εκείνα τα άτομα που επιλζγουν να 

μετακινθκοφν. 

 

42. Οι δαπάνεσ για τον εξοπλιςμό των ωφελοφμενων κακϊσ και άλλεσ δαπάνεσ που 

αφοροφν τουσ ωφελοφμενουσ (πχ ΔΕΚΟ, κάρτεσ μετακίνθςθσ ) ςε ποιανοφ το 

όνομα εκδίδονται ςτου ωφελοφμενου. Τα χριματα προκαταβάλλονται και μετά 

κατατίκενται οι αποδείξεισ ι πρϊτα πρζπει ο ωφελοφμενοσ να τα πλθρϊςει και 

μετά να πάρει τα χριματα με βάςθ τισ αποδείξεισ? 

Τα χριματα για τισ ςυγκεκριμζνεσ δαπάνεσ καταβάλλονται από τον δικαιοφχο με τισ 

ανάλογεσ αποδείξεισ όπωσ αναλφεται ςτον Οδθγό Εφαρμογισ. 

 

43. Οι λογαριαςμοί ΔΕΚΟ πρζπει να είναι ςτο όνομά τουσ? αν ναι ςε κάποια παλιά 

ςπίτια αυτό χρειάηεται ςχζδιο από μθχανικό που ζχει ζνα ςθμαντικό ςχζδιο. 

Δεν είναι απαραίτθτο οι λογαριαςμοί ΔΕΚΟ να είναι ςτο όνομα του ωφελοφμενου.  

 

44. Στουσ ποςοτικοφσ δείκτεσ μποροφμε να προςκζςουμε και άλλουσ εκτόσ από τον 

αρικμό των ωφελοφμενων? 

Οι ποςοτικοί δείκτεσ αφοροφν ςτον αρικμό των επωφελοφμενων από το 

Πρόγραμμα. 
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45. Για τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ προβλζπεται αμοιβι εξωτερικοφ ςυνεργάτθ - 

αξιολογθτι? 

Η εξωτερικι αξιολόγθςθ ωσ δαπάνθ περιλαμβάνεται ςτο 10% του προχπολογιςμοφ 

που λαμβάνει ο Δικαιοφχοσ. 

 

46. Αν δεν επιτευχκοφν οι ποςοτικοί ςτόχοι με βάςθ τθν ποςόςτωςθ για τθν 

εργαςιακι ζνταξθ τι γίνεται? 

Σφμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ (ςελ. 3) ςτόχο αποτελεί ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων 

του κάκε Σχεδίου το 40% να ςυμμετζχει και ςτουσ δφο πυλϊνεσ και το 60% ςτον 

πυλϊνα τθσ ςτζγαςθσ. Το ςτοιχείο αυτό κα αξιολογθκεί και κα αποτελζςει κριτιριο 

ςυνζχιςθσ του Σχεδίου. 

 

47. Πταν λζτε για άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ που δεν πρζπει να ςυμμετζχει ο 

δικαιοφχοσ εννοείται μόνο τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ι και τα επιδόματα 

αναπθρίασ, τζκνων, κλπ. Και για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα αν κάποιοσ είναι 

ωφελοφμενοσ από τθν δομζσ φτϊχειασ π.χ. ςυςςίτια πρζπει να βγει? 

Το Πρόγραμμα απευκφνεται κατά κφριο λόγο ςε άτομα και οικογζνειεσ που 

φιλοξενοφνται ςε ξενϊνεσ ι είναι καταγεγραμμζνοι ωσ άςτεγοι. Δευτερευόντωσ κα 

ελεγχκεί  εάν οι ωφελοφμενοι βρίςκονται ςε κακεςτϊσ ακραίασ φτϊχειασ.  

                

48. Υπάρχει δυνατότθτα ςυνζχιςθσ του Σχεδίου μετά τθ λιξθ του; 

Περιγράφεται ςτθ ςελ. 4 τθσ Πρόςκλθςθσ και αποτελεί ςτοιχείο αξιολόγθςθσ του 

κάκε Σχεδίου. 

 

49. Ζνασ φορζασ μπορεί να υποβάλει ωσ δικαιοφχοσ μία Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ; 

Υπάρχει δυνατότθτα ςυμμετοχισ του ίδιου φορζα ςε άλλθ πρόταςθ όχι ωσ 

δικαιοφχοσ αλλά ωσ εταίροσ – φορζασ;  

Ναι δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτο εταιρικό ςχιμα. 

 

50. Μπορεί ζνασ φορζασ να ςυμμετάςχει ωσ ςυν-δικαιοφχοσ, να λαμβάνει δθλαδι 

απ ευκείασ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι τθν επιχοριγθςθ αναλόγωσ των δράςεων 

που υλοποιεί; 

Όχι, ςφμφωνα με τθν Πρόςκλθςθ θ Προγραμματικι Σφμβαςθ υπογράφεται με τον 

Δικαιοφχο του Προγράμματοσ. 

 

51. Ρροβλζπεται να υπάρχουν προχποκζςεισ και κριτιρια που κα πρζπει να πλθροί 

κάποιοσ που κα αναλάβει τθν προςωρινι αναδοχι ενόσ ενιλικα αςτζγου; 

Όταν πρόκειται για αναδοχι δεν πρζπει να υπάρχει ςυγγζνεια αϋ βακμοφ. 

 

52. Το εργόςθμο ενδεχομζνωσ δεν προβλζπεται για τθν άςκθςθ μόνιμθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Ρϊσ κα κατευκφνουμε άτομα προσ τα εκεί, 

δεδομζνου ότι δεν φαίνεται να προβλζπεται επιδότθςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

ΟΑΕΕ . Ραρομοίωσ για τισ ειςφορζσ ΟΓΑ εφόςον χρειαςτεί 

Ζχει απαντθκεί ςτθν ερϊτθςθ 3. 
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53. Η απαςχόλθςθ ςτον αγροτικό τομζα είναι υποχρεωτικό ςτοιχείο τθσ πρόταςθσ; Σε 

κάποιο ςθμείο αναφζρεται ωσ εναλλακτικι δυνατότθτα απαςχόλθςθσ, ενϊ ςτον 

πίνακα 2 ωσ υποχρεωτικι δράςθ ανά Σχζδιο.  

Η απαςχόλθςθ ςτον αγροτικό τομζα αποτελεί εναλλακτικι δυνατότθτα που 

ςχετίηεται άμεςα με το προφίλ του ωφελοφμενου. 

 

 

54. Ροιεσ είναι οι αναφερόμενεσ άλλεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ; Ωσ ίδιο διάςτθμα 

νοείται το διάςτθμα υλοποίθςθσ του Σχεδίου εφόςον εγκρικεί; Ωσ πθγι 

χρθματοδότθςθσ μπορεί να νοθκεί θ ςυμμετοχι ωφελοφμενου πχ ςε ζνα ζργο 

ΤΟΡΣΑ και θ λιψθ του επιδόματοσ που προβλζπεται; Αποκλείεται επίςθσ όποιοσ 

παρακολουκιςει ςυγχρθματοδοτοφμενα ςεμινάρια μζςα ςτθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ του Σχεδίου; 

Ζχει απαντθκεί ςτθν ερϊτθςθ 47. 

 

55. Ωσ κατθγορίεσ δαπάνθσ νοοφνται οι δφο πυλϊνεσ του Ρίνακα 3 ι οι 

υποκατθγορίεσ που αναφζρονται μζςα ςε κάκε πυλϊνα;  

Ωσ κατθγορίεσ δαπάνθσ νοοφνται οι δφο πυλϊνεσ ενεργειϊν. 

 

56. Ωσ δαπάνεσ προςωπικοφ μποροφν επίςθσ να νοθκοφν δαπάνεσ ατόμων που 

ςυνδζονται με τον δικαιοφχο ι τουσ εταίρουσ – φορείσ με ςχζςθ ςφμβαςθ 

ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν, δεδομζνθσ τθσ υποβολισ φφλλων χρονοχρζωςθσ και 

λοιπϊν δικαιολογθτικϊν; (παρόμοια δυνατότθτα προβλζπεται μεταξφ άλλων ςτα 

ζργα ΤΟΡΕΚΟ και ΤΟΡΣΑ του ΕΡΑΝΑΔ) 

Στον Οδθγό εφαρμογισ, ςελ. 13 και 14 (Δαπάνεσ Προςωπικοφ) προβλζπεται 

προςωπικό που μπορεί να απαςχολθκεί με ςφμβαςθ ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν 

όπωσ περιγράφεται ωσ περίπτωςθ Β – Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ. 

 

 

57. Ωσ χρθματικι ςυνειςφορά του φορζα μπορεί να προβλζπεται και θ προςφορά 

εκελοντικισ εργαςίασ; Αν ναι, με ποιο τρόπο αποτιμάται; 

Η Εκελοντικι προςφορά μπορεί να περιγραφεί ςτθν μεκοδολογία. Ωσ χρθματικι 

ειςφορά κεωροφνται οι ανκρϊπινοι πόροι που αποτελοφν προςωπικό του φορζα 

και οι οποίοι κα διατεκοφν για το Σχζδιο. 

 

58. Οι ωφελοφμενοι κα φορολογθκοφν για τα ποςά που κα λάβουν (όπωσ ζγινε με 

τα επιδόματα κατάρτιςθσ ςτα ζργα ΤΟΡΣΑ – ΤΟΡΕΚΟ); 

Ιςχφει θ φορολογικι νομοκεςία. 

59. Τι ορίηεται ωσ ωφελοφμενοσ ςτθν περίπτωςθ των οικογενειϊν και των ηευγαριϊν; 

(πωσ προςμετροφνται ςτον αρικμό ωφελουμζνων του ςχεδίου; Το ηευγάρι και θ 

οικογζνεια προςμετροφνται ωσ ζνασ ωφελοφμενοσ;) 

Ωφελοφμενοσ κεωρείται κάκε άτομο που μετζχει ςτο Σχζδιο του φορζα. Στθν 

περίπτωςθ οικογζνειασ ωφελοφμενοι είναι κάκε άτομο τθσ οικογζνειασ. 
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60. Τα ποςά που δίνονται ωσ ενίςχυςθ για τον 2ο πυλϊνα ενεργειϊν και αφοροφν 

οικογζνειεσ (6000 €, ι τον κατϊτατο μιςκό) αφοροφν όλθ τθν οικογζνεια(για ζνα 

μόνο μζλοσ που κα βρει εργαςία) ι μποροφμε να ςτοχεφςουμε ςτουσ γονείσ και 

τα τυχόν προςτατευόμενα ενιλικα μζλθ τουσ (οπότε κα ζχουμε 6000€ ι τθν 

μιςκοδοςία για κάκε μζλοσ τθσ οικογζνειασ που κα βρει εργαςία); 

Ο δεφτεροσ πυλϊνασ αφορά ςτθν εργαςιακι ζνταξθ κάκε ατόμου ξεχωριςτά. 

 

 

61. Ρωσ κα διαμορφωκεί το όριο των 11000€ το ζτοσ ανά ωφελοφμενο όταν θ 

μιςκοδοςία του (βαςικόσ μιςκόσ + όλεσ οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) κα το 

πλθςιάςει αρκετά; Να ςθμειωκεί ότι οι άςτεγοι που κα βρουν εργαςία, 

χρειάηονται τθν ςτιριξθ των δράςεων του 1ου πυλϊνα τουλάχιςτον για τον 

πρϊτο χρόνο ϊςτε να μπορζςουν να εργαςτοφν. 

Στθν Πρόςκλθςθ προςδιορίηονται επακριβϊσ τα ποςά χρθματοδότθςθσ ανά 

πυλϊνα κακϊσ και οι περιπτϊςεισ ςυμπλθρωματικισ χρθματοδότθςθσ. 

 

 

62. Ρωσ κα γίνεται θ πλθρωμι των εταιρειϊν/επιχειριςεων που κα προςλάβουν 

τουσ ωφελοφμενουσ του 2ου πυλϊνα; 

Στθν περίπτωςθ εργαςιακισ ζνταξθσ ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα θ 

πλθρωμι κα γίνεται από τον δικαιοφχο ςτθν επιχείρθςθ. 

 

 

63. Η οικονομικι ενίςχυςθ των δράςεων του 1ου πυλϊνα κα δίνεται απευκείασ ςτον 

κάκε ωφελοφμενο, ι κα του παρζχονται οι υπθρεςίεσ και τα αγακά που 

αντιςτοιχοφν ςε κάκε κατθγορία επιλζξιμθσ δαπάνθσ από τον δικαιοφχο φορζα; 

Ρχ: τα χριματα τθσ ενίςχυςθσ του ενοικίου κα δίνονται ςτον ιδιοκτιτθ από τον 

δικαιοφχο, ι ςτον ωφελοφμενο ο οποίοσ πρζπει να πλθρϊςει το ενοίκιο του; Να 

επιςθμάνω εδϊ ότι είναι πολφ δφςκολο το άνοιγμα τραπεηικϊν λογαριαςμϊν 

από τουσ ωφελοφμενουσ άςτεγουσ, κακϊσ οι τράπεηεσ ηθτοφν ςειρά 

δικαιολογθτικϊν (Εκκακαριςτικό, λογ/μό Δ.Ε.Κ.Ο, ταυτότθτα κλπ) τα οποία είναι 

αδφνατον να διακζτουν οι άςτεγοι. Εάν πρζπει να δίνεται θ ενίςχυςθ ςτουσ 

δικαιοφχουσ κα πρζπει να προβλεφτεί και ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ απόδειξθσ 

καταβολισ τθσ ενίςχυςθσ. 

Η πλθρωμι των ενοικίων κα γίνεται από τον Δικαιοφχο ςτον ιδιοκτιτθ. Οι δαπάνεσ 

κάλυψθσ κακθμερινϊν αναγκϊν κα δίνονται ςτουσ ωφελοφμενουσ με Υ/Δ από 

αυτοφσ, ότι παρζλαβαν το προβλεπόμενο ποςό. 

 

 

64. Μπορεί κάποιοσ που υποβάλλει ςχζδιο ωσ δικαιοφχοσ να ςυμμετάςχει και ςε 

κάποια άλλθ ςφμπραξθ ωσ εταίροσ για το ίδιο πρόγραμμα; 
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Ο περιοριςμόσ ςυμμετοχισ αφορά μόνο ςτον δικαιοφχο ο οποίοσ μπορεί να 

υποβάλλει μία Αίτθςθ ανά γεωγραφικι ηϊνθ (ςελ. 4 Πρόςκλθςθσ). Για τουσ 

εταίρουσ δεν υπάρχει περιοριςμόσ.  

 

 

65. Θα ιταν επιλζξιμο ζνα τοπικό εταιρικό ςχιμα να υποβάλλει αίτθςθ ςτθν 

παροφςα πρόςκλθςθ; Σε αυτιν τθν περίπτωςθ ποιεσ κα ιταν οι απαιτιςεισ ςτθ 

φάςθ υποβολισ; (ςτθ ςελ. 13 τθσ πρόςκλθςθσ ςτο ςθμείο 12 ςτθν πρϊτθ 

παράγραφο, αναφζρεται θ δυνατότθτα “διλωςθσ εταιρικισ ςχζςθσ”). Τι ακριβϊσ 

ςθμαίνει αυτι θ δυνατότθτα; 

Τθν Αίτθςθ χρθματοδότθςθσ υποβάλλει ζνασ φορζασ ο οποίοσ και κα υπογράψει 

τθν Προγραμματικι Σφμβαςθ.  Ο φορζασ αυτόσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνεργαςκεί 

και με άλλουσ για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ του Σχεδίου του.  

 

 

66. Μποροφν να είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ του κάκε εταίρου; 

Στθ ςελ. 8 τθσ Αίτθςθσ περιγράφεται ο ρόλοσ κάκε εταίρου. Συνεπϊσ αναλαμβάνει 

να υλοποιιςει δράςεισ, επιλζξιμεσ ςτο πλαίςιο του Σχεδίου, με τισ αντίςτοιχεσ 

δαπάνεσ.  

 

67. Απαιτείται ςυντονιςτισ του ςχεδίου δράςθσ; 

Ο Δικαιοφχοσ είναι ο ςυντονιςτισ του Σχεδίου.  

 

68. Υπάρχουν απαιτιςεισ υποβολισ ξεχωριςτϊν εγγράφων ωσ προσ τισ δθλϊςεισ των 

εταίρων κατά τθν υποβολι; (π.χ. ξεχωριςτοί φάκελοι, κτλ) 

Κάκε εταίροσ ςυμπλθρϊνει τθν ςελ. 8 τθσ Αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ. 

 

69. Η πρόςκλθςθ αναφζρει εξυπθρζτθςθ 1.200 ατόμων από τα οποία το 20% 

ορίηεται ςτθν περιφερειακι ενότθτα Θεςςαλονίκθσ, δθλαδι 240 άτομα. Ο 

αρικμόσ αυτόσ αφορά οικογζνειεσ ι άτομα; Δθλαδι ςε περίπτωςθ που δφο 

ενιλικα μζλθ τθσ οικογζνειασ παρακολουκιςουν εργαςιακι ςυμβουλι 

προςμετροφνται ωσ δφο άτομα; 

Αφορά ςε άτομα. 

 

 

70. Το κόςτοσ που ορίηει θ πρόταςθ κατά ωφελοφμενο άτομο για δαπάνεσ 

προςωπικοφ ι άλλεσ δαπάνεσ  του προγράμματοσ (ζμμεςεσ δαπάνεσ) είναι 10% 

επί του προχπολογιςμοφ των ενεργειϊν ςτζγαςθσ και επανζνταξθσ (βλ. ςελίδα 

10). Το 10% ςυμπεριλαμβάνεται ςτα 11.000 που ορίηει θ πρόταςθ ανά 

ωφελοφμενο ο οποίοσ κα ςυμμετζχει και ςτουσ 2 πυλϊνεσ ι ςτα 5.500 ανά 

ωφελοφμενο που κα ςυμμετζχει ςτον ζνα πυλϊνα ι είναι επιπλζον αυτοφ του 

ποςοφ; 
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Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ ςελ. 16 τθσ Αίτθςθσ το 10% 

υπολογίηεται ςτο υποςφνολο Α δθλ. ςτο άκροιςμα των δαπανϊν του πυλϊνα 1,  2 

κακϊσ και ςτα ζξοδα δθμοςιότθτασ. 

 

71. Με δεδομζνθ τθν κάλυψθ δαπανϊν ςτζγαςθσ (1οσ πυλϊνασ ενεργειϊν) και 

επανζνταξθσ (2οσ πυλϊνασ) για διάςτθμα ζωσ ενόσ ζτουσ, θ ζνταξθ ενόσ 

ωφελοφμενου π.χ. ςτον 3ο μινα λειτουργίασ του προγράμματοσ ςθμαίνει 

κάλυψθ αναγκϊν για διάςτθμα ενόσ ζτουσ ι εννιά μθνϊν (12 μινεσ – 3μινεσ); 

Δθλαδι θ ειςροι ωφελουμζνων κα πραγματοποιείται αποκλειςτικά κατά τθν 

ζναρξθ του προγράμματοσ ι πρόκειται για μια ςυνεχι διαδικαςία με 

προκαταβολικι ιςχφ; 

Οι δαπάνεσ κα υπολογίηονται από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ κάκε ενζργειασ, είτε 

πρόκειται για ςτζγαςθ είτε για εργαςιακι ζνταξθ. Π.χ εάν θ ςφμβαςθ με τον 

εργοδότθ αρχίςει τον 8ο μινα θ χρθματοδότθςθ τθσ ενζργειασ ξεκινάει από τον 8ο 

μινα.  

 

72. Στισ κατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν (βλ. ςελ. 9), αναφζρονται δαπάνεσ 

υπθρεςιϊν κοινωνικισ ωφζλειασ. 

α) χρειάηεται να διευκρινιςτεί τι περιλαμβάνουν αυτζσ (π.χ. ΔΕΗ, ΑΕΙΟ, 

ΝΕΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ-inernet κτλ). 

β) ςτο κόςτοσ που αφορά τθ κζρμανςθ περιλαμβάνονται ζξοδα αγοράσ 

πετρελαίου ι καυςόξυλων; 

γ) επίςθσ, ςτο ποςό αυτό περιλαμβάνονται και προθγοφμενεσ οφειλζσ – χρζθ 

του εξυπθρετοφμενου θ μόνο ζξοδα που αφοροφν τθ διάρκεια παραμονισ του 

ςτο πρόγραμμα; 

Το Πρόγραμμα καλφπτει τισ περιπτϊςεισ α και β όχι όμωσ και προθγοφμενεσ 

οφειλζσ.  

 

73. Αναφορικά με τθν επανζνταξθ και ειδικότερα με τθν ενζργεια που αφορά τθν 

απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ α) κα δοκεί από τθ διαχειριςτικι αρχι ζντυπθ 

ςφμβαςθ που κα ορίηει ςυνδικαιοφχουσ τον εργοδότθ, τον ωφελοφμενο και τον 

φορζα (βλ. ςελ.7) και β) τι προβλζπεται ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο μερϊν; 

Σε ότι αφορά ςτισ ενζργειεσ εργαςιακισ επανζνταξθσ ακολουκοφνται οι κείμενεσ 

διατάξεισ π.χ  ςφμβαςθ με τον εργοδότθ  και ςε περίπτωςθ διακοπισ , αναγγελία 

διακοπισ ςφμβαςθσ.  

 

74. Σχετικά με τισ προδιαγραφζσ του χϊρου διαμονισ των εξυπθρετοφμενων, 

γίνεται αναφορά ςε φπαρξθ  κζρμανςθσ ςε όλα τα δωμάτια. Με δεδομζνο το 

ανϊτατο κόςτοσ ενοικίου για ζνα άτομο όπωσ αυτό ορίηεται από τθν πρόταςθ, 

ενδζχεται αυτό να μθν είναι πάντα εφικτό. Αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ θ 

ςυγκεκριμζνθ παράμετροσ; 

Στθ ςελ. 6 αναφζρονται οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που κα πρζπει να πλθροί θ 

κατοικία. 
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75. Στισ δαπάνεσ βαςικϊν αναγκϊν περιλαμβάνεται ζνδυςθ και υπόδθςθ και 

διατροφι (βλ. ςελ. 6). Εκτόσ των μετρθτϊν, κα μποροφςαν οι παραπάνω 

δαπάνεσ να καλυφκοφν μζςω διατακτικϊν; 

Ο Δικαιοφχοσ κα προςκομίςει τιμολόγιο αγοράσ ςε ζνδυςθ και υπόδθςθ. Για τισ 

δαπάνεσ διατροφισ ο ωφελοφμενοσ κα προςκομίηει Υ/Δ. 

 

76. Στισ δαπάνεσ ςτζγαςθσ κακορίηεται μζγιςτο για δφο μόνο κατθγορίεσ 

ωφελουμζνων: για 1 άτομο και για οικογζνεια. Θα πρζπει να διευκρινιςτεί αν 

κα υπάρχει διαβάκμιςθ του ποςοφ ανάλογθ με τον αρικμό των μελϊν που 

απαρτίηουν τθν οικογζνεια. 

Δεν προβλζπεται διαβάκμιςθ και ο Δικαιοφχοσ πρζπει να εξαςφαλίςει τθν ορκι 

κατανομι των δαπανϊν ςτον πυλϊνα.  

 

 

77. Εφόςον κριτιριο του ςχεδίου αποτελεί θ πλιρθσ αυτονόμθςθ του 30% του 

ςυνολικοφ επιλζξιμου πλθκυςμοφ (βλ. ςελ. 4), ποια είναι θ ςυνολικι 

διάρκεια του προγράμματοσ; Η επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου ςτόχου ςυνεπάγεται 

ςυνζχιςθ του ςχεδίου; 

Προβλζπεται αξιολόγθςθ του Σχεδίου μζςω τθσ διαδικαςίασ μεταπαρακολοφκθςθσ 

ϊςτε εάν καλυφκεί ο ςτόχοσ τθσ αυτονόμθςθσ του 30% να μπορεί να ςυνεχιςκεί το 

Σχζδιο. Η παροφςα Πρόςκλθςθ αναφζρεται ςε Σχζδια με διάρκεια 12 μινεσ.   

 

 

78. Δεδομζνου ότι ςτθν ςελίδα 2 τθσ προκιρυξθσ αναφζρεται: «καλεί Οργανιςμοφσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ και Β’ βακμοφ, Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, 

Εκκλθςιαςτικά Φιλανκρωπικά Ιδρφματα, φορείσ τθσ Εκκλθςίασ και 

πιςτοποιθμζνα από το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ 

ςφμφωνα με το ν. 2646/1998 Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, που αποδεδειγμζνα δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

παροχι υπθρεςιϊν ςτθν ομάδα ςτόχο, που ςτο εξισ κα αναφζρονται ωσ 

«Δικαιοφχοι», να υποβάλουν Αιτιςεισ για τθν χρθματοδότθςθ Σχεδίων, 

μεμονωμζνα ι ςε ςυνεργαςία, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ωσ ακολοφκωσ»,  

είναι δυνατό να υποβάλλει πρόταςθ ςχιμα όπου ο επικεφαλισ εταίροσ να 

πλθροί τθν ωσ άνω προχπόκεςθ, οι εταίροι του όμωσ όχι; 

Το κριτιριο επιλεξιμότθτασ αφορά ςτον Δικαιοφχο του Σχεδίου και όχι ςτουσ 

εταίρουσ. 

 

79. Στθ προςπάκεια μασ να εντοπίςουμε τα άτομα που κα μποροφςαν να 

ωφελθκοφν από το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα κα ςασ παρακαλοφςαμε να μασ 

διευκρινίςετε εάν κα μποροφςαμε να εντάξουμε και άτομα τα οποία λαμβάνουν 

Επίδομα Βαριάσ Αναπθρίασ ι ζνα από τα υπόλοιπα προνοιακά επιδόματα (π.χ. 

τυφλότθτασ κλπ.) αλλά ηουν ςε ςυνκικεσ ακραίασ φτϊχειασ.  

Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ιςχφει ο ν. 4052/12 άρκρο 29. 
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80. Ηλικιωμζνο άτομο με πολφ χαμθλι ςφνταξθ μπορεί να ενταχκεί εφ όςον είναι 

άςτεγο; Δθλαδι δεν δφναται να κάνει και χριςθ του προγράμματοσ 

επαγγελματικισ επανζνταξθσ επειδι λαμβάνει ςφνταξθ Υπεριλικα 

αναςφάλιςτου. 

Εάν υπάρχει βεβαίωςθ ότι είναι άςτεγοσ ι διαβιεί ςε ξενϊνα, μπορεί να ενταχκεί. 

 

 

81. Άτομο που ζχει ιδιόκτθτο ςπίτι αλλά το ςπίτι χρειάηεται επιςκευι, απειλείται θ 

ςωματικι του ακεραιότθτα διαμζνοντασ ς αυτό μπορεί να ενταχκεί; Διακζτει 

ειςοδιματα κάτω από τα όρια τθσ φτϊχιασ. 

Ναι, μπορεί να ενταχκεί αρκεί να προςκομιςκοφν από τον Δικαιοφχο τα 

δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθ ςελ. 3 τθσ Πρόςκλθςθσ. 

 

82. Άτομα που δεν ζχουν πλθρϊςει το δάνειο κατοικίασ για πολφ μεγάλο διάςτθμα 

και κινδυνεφουν να χάςουν το ςπίτι τουσ μποροφν να ενταχκοφν; 

Όχι γιατί δεν καλφπτονται τα κριτιρια του ν. 4052/12 άρκρο 29  

 

83. Συνταξιοφχοσ ζχει καεί το ςπίτι του ολοςχερϊσ και φιλοξενείται ςε γνωςτοφσ.   

Διακζτει όμωσ οικογενειακό ειςόδθμα 1000 ευρω μθνιαίωσ αλλά δεν επαρκοφν 

για επιςκευι. Ωςτόςο είναι καταγεγραμμζνο το περιςτατικό ςτθν Διεφκυνςθ 

Κοινωνικισ Ρρόνοιασ και ςτθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία. 

     Δεν εντάςςεται ςτο ςυγκεκριμζνο Πρόγραμμα γιατί δεν καλφπτει τισ προχποκζςεισ 

του ν. 4052/12 άρκρο 29 και επιπλζον δεν βρίςκεται ςτα όρια ακραίασ φτϊχειασ. 

 

84. Μπορεί να ενταχτοφν ζνα άτομο ι όλα τα μζλθ που είναι ενιλικα ςε μια 

οικογζνεια; 

      Το Πρόγραμμα αφορά όχι μόνο ςε μεμονωμζνα άτομα αλλά και ςε οικογζνεια. 

 

85. Αν του ζχει παραχωριςει κατοικία τρίτο πρόςωπο και ζχουν εκδϊςει 

λογαριαςμό ρεφματοσ ςτο όνομα του δφναται να ενταχκεί; 

      Ιςχφουν οι προχποκζςεισ τθσ Πρόςκλθςθσ ωσ προσ τα «Απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά». 

 

86. Ζχει άδεια παραμονισ και διακζτει διαβατιριο και όχι ταυτότθτα 

      Στο Πρόγραμμα εντάςςονται τα άτομα που πλθροφν τα κριτιρια του νόμου 

4052/12 άρκρο 29. 

87. Άτομο που ιδθ φιλοξενεί άτομο άπορο με δικι του πρωτοβουλία και του 

παρζχει τροφι ςτζγθ κτλ. μπορεί να ενταχκεί ωσ ανάδοχοσ; 

      Ο ανάδοχοσ δεν πρζπει να ζχει ςυγγζνεια αϋ βακμοφ με τον ωφελοφμενο και κα 

υπογραφεί μεταξφ τουσ ςυμφωνθτικό. 

 

88. Οι παρακάτω   ενζργειεσ, επικουρικζσ για τθν απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ 

και ι/αυταπαςχόλθςθσ, από ποιά κατθγορία δαπανϊν κα καλυφκοφν;  

 Ενθμζρωςθ για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ ςτθν εργαςία, 
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 πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ εφρεςθσ νόμιμθσ εργαςίασ και 

παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ /κατάρτιςθσ, 

 υπθρεςίεσ αναηιτθςθσ εργαςίασ που να καλφπτει τισ ανάγκεσ του κάκε 

ωφελοφμενου 

 υπθρεςίεσ υποβοικθςθσ των ωφελοφμενων προκειμζνου να ζχουν 

πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ (π.χ. ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, 

παροχι ςυμβουλϊν ςε κζματα λογιςτικά, φορολογικά, νομικά κλπ), 

 υπθρεςίεσ ειδικισ ςυμβουλευτικισ προετοιμαςίασ για τθν ζνταξθ ςτθν 

αγορά εργαςίασ. 

 δθμιουργία ατομικοφ πλάνου επανζνταξθσ που κα εντάςςει τον 

ωφελοφμενο ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία επικυμθτισ επανζνταξθσ. 

Οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ αφοροφν δαπάνεσ προςωπικοφ και καλφπτονται από το 

10%. 

 

89.  Τι ποςοςτό επί τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ μπορεί να ζχουν οι δαπάνεσ 

δθμοςιότθτασ; 

Δεν υπάρχει περιοριςμόσ. 

 

90.  Οι δαπάνεσ δθμοςιότθτασ περιλαμβάνονται ςτισ «δαπάνεσ προςωπικοφ και 

άλλεσ δαπάνεσ»;  

Οι δαπάνεσ δθμοςιότθτασ αποτελοφν ξεχωριςτό πεδίο ςφμφωνα με τθν Αίτθςθ ςελ. 

16 του εντφπου. 

 

91.  Το ποςοςτό μζχρι 10% επί του προχπολογιςμοφ για «δαπάνεσ προςωπικοφ και 

άλλεσ δαπάνεσ» περιλαμβάνονται ςτο ςυνολικό κόςτοσ ανά ωφελοφμενο που 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 11.000 ευρϊ; Δθλαδι ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 

του κάκε ςχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 770.000 ευρϊ (70 ωφελοφμενοι * 

11.000 ευρϊ);  

Το ποςοςτό 10% προκφπτει ωσ ποςοςτό του υποςυνόλου Α (πυλϊνασ1,2 και 3 

ενζργεια δθμοςιότθτασ). 

 

92.  Συνικωσ τα προγράμματα voucher επιδοτοφν τουσ ωφελοφμενουσ με 5 ευρϊ ςυν 

τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ. Για παράδειγμα, για πρακτικι 2000 ϊρεσ * 5,32 ευρϊ 

= 10.645 ευρϊ, ποςό που υπερβαίνει το ποςό που προβλζπεται από τθν 

πρόςκλθςθ (6.000 ευρϊ). Μπορεί να ζχουμε 80 ϊρεσ κεωρία και 200 ϊρεσ 

πρακτικι; Από ποια κατθγορία δαπανϊν κα καλυφκοφν θ αμοιβι τθσ 

επιχείρθςθσ πρακτικισ άςκθςθσ και οι κακθγθτζσ; 

Το voucher κατάρτιςθσ προβλζπεται ςτισ δράςεισ εργαςιακισ επανζνταξθσ ωσ 

ξεχωριςτι ενζργεια και αναλφεται ςτθ ςελ. 8 και 10 τθσ Πρόςκλθςθσ. 

 

93.  Πςον αφορά ςτισ δαπάνεσ ςτζγαςθσ, εμπεριζχονται μεςιτικά ζξοδα, εγγφθςθ 

ενοικίου και κοινόχρθςτα; 

Δεν προβλζπονται μεςιτικά ζξοδα, καλφπτονται όμωσ θ εγγφθςθ ενοικίου και τα 

κοινόχρθςτα.  
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94.  Από ποια κατθγορία δαπανϊν κα καλυφκεί θ αξιολόγθςθ και παρακολοφκθςθ 

του προγράμματοσ; 

Από τα ζξοδα προςωπικοφ ςτθν κατθγορία 10%. 

 

95.  Το ερϊτθμα αφορά τθν δυνατότθτα υλοποίθςθσ ι μθ του προγράμματοσ ςε 

παραπάνω από μία γεωγραφικζσ ηϊνεσ. Στθν ςελίδα 4, τθσ προκιρυξθσ, θ Ελλάδα 

χωρίηεται ςε  3 γεωγραφικζσ ηϊνεσ. Οι δράςεισ του ζργου, μποροφν να 

υλοποιοφνται ςε παραπάνω από μία γεωγραφικζσ  ηϊνεσ;  

Ναι, κάκε φορζασ μπορεί να υποβάλλει μια Αίτθςθ ςε κάκε γεωγραφικι ηϊνθ, δθλ. 

τρεισ Αιτιςεισ.  

 

96.  Για κάκε άτομο που κα απαςχολθκεί ςτο Σχζδιο, να ςυμπλθρωκεί το ειδικό 

ζντυπο  «Δελτίο αρμοδιοτιτων απαςχολοφμενου ςτο Σχζδιο» και να 

ςυμπεριλθφκεί ςτο Ραράρτθμα 4 τθσ Αίτθςθσ) Δεν μπορϊ να εντοπίςω το ζντυπο 

αυτό. 

Για τα τζςςερα παραρτιματα που ηθτά θ Αίτθςθ κα διαμορφωκεί εξϊφυλλο με 

τίτλο παράρτθμα 1, παράρτθμα 2 κτλ και πίςω από κάκε ζνα εξϊφυλλο κα 

επιςυναφκεί θ ζκκεςθ, το καταςτατικό κτλ. 

 

97.  Οι δαπάνεσ του δικαιοφχου (10%) είναι επιπλζον του κόςτουσ ανά ωφελοφμενο 

(11.000€) 

Ναι, το 10% δεν ςχετίηεται με τισ δαπάνεσ του ωφελοφμενου. 

 

98.  Στισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για τθν απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ 

ςυμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ? 

Στθν περίπτωςθ τθσ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

καλφπτονται οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


