«Σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί πρότυπο Διμηνιαίο Δελτίο Δεικτών Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου σε μορφή excel, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σελίδες 16 και 17
της πρόσκλησης. Το Δελτίο αποτελείται από τέσσερα (4) φύλλα. Το πρώτο αφορά στο
σύνολο νοικοκυριών και ωφελούμενων, το δεύτερο στους δείκτες στέγασης, εργασίας και
λήψης κοινωνικών παροχών, το τρίτο σε ομαδικές συνεδρίες/δράσεις και το τέταρτο σε
στοιχεία οικονομικού αντικειμένου. Για την καλύτερη παρακολούθηση του Σχεδίου,
παρακαλούμε να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:
1. Το Δελτίο θα αποστέλλεται συμπληρωμένο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη
συμπλήρωση κάθε διμήνου στο e-mail skampouridis@yeka.gr . Ειδικά το πρώτο δελτίο
θα αποσταλεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών μετά τη συμπλήρωση διμήνου από τη
λήψη της πρώτης δόσης χρηματοδότησης. Κάθε δίμηνο θα αποτυπώνεται στο ίδιο
φύλλο excel, με αναπαραγωγή των πινάκων, όπως στο υπόδειγμα.
2. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο φύλλο, θα συμπληρώνεται ο αντίστοιχος αριθμός
ενεργειών, δράσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στο τρέχον δίμηνο και ο
συνολικός αριθμός από την έναρξη του προγράμματος.
3. Κατά το πρώτο δίμηνο, σε περίπτωση που νοικοκυριά ήταν ήδη ενταγμένα σε κάποιο
πρόγραμμα π.χ. στο ΚΕΑ, στον ΟΑΕΔ κλπ πριν την έναρξη του προγράμματος Στέγαση
και Εργασία, καταγράφονται κανονικά.
4. Αρκετοί δείκτες στο δεύτερο φύλλο είναι δυναμικοί, με την έννοια ότι η ένταξη σε
εργασία ή στο ΚΕΑ ή η εγγραφή στον ΟΑΕΔ, μπορεί να εναλλαχθούν κατά τη διάρκεια
του προγράμματος για το νοικοκυριό ή μέλη του. Στο Δελτίο αποτυπώνεται η
πραγματοποίηση της δράσης κατά το τρέχον δίμηνο, καθώς και στο σύνολο, ανεξάρτητα
αν διατηρείται ή όχι η παροχή το τρέχον διάστημα (π.χ. εργασία, λήψη ΚΕΑ, η εγγραφή
στον ΟΑΕΔ). Αν π.χ. έχουν ενταχθεί συνολικά από την έναρξη του προγράμματος 10
ωφελούμενοι σε εργασία, αλλά το τρέχον διάστημα έχουν παραμείνει 9, ο συνολικός
αριθμός παραμένει 10.
5. Το Δελτίο θα συνοδεύεται από έκθεση με συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της
πορείας υλοποίησης του σχεδίου για κάθε πυλώνα ενεργειών (στέγαση, παροχή
υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και εργασία), καθώς και των δράσεων που
πραγματοποιήθηκαν για τους ωφελούμενους στο πλαίσιο του σχεδίου. Θα ήταν
ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο να περιλαμβάνεται αποτύπωση των προβλημάτων, καλών
πρακτικών και προτάσεων.
6. Τα παραστατικά από την ένταξη των ωφελούμενων σε υπηρεσίες (εγγραφή σε ΟΑΕΔ,
στο Μητρώο των Κέντρων Κοινότητας, η λήψη ΚΕΑ ή άλλης κοινωνικής παροχής κλπ), η
συμμετοχή τους σε ομαδικές συνεδρίες και δράσεις (ομαδικές συνεδρίες
συμβουλευτικής, ομαδικές συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής, αγωγής υγείας,
δράσεις εκπαιδευτικού/πολιτιστικού χαρακτήρα και δράσεις εθελοντισμού), καθώς και
η συμμετοχή σε ατομικές συνεδρίες, τηρούνται στους ατομικούς/οικογενειακούς
φακέλους των ωφελούμενων από τον δικαιούχο ή τον διαχειριστή του Σχεδίου και είναι
διαθέσιμα κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων επαληθεύσεων.
7. Επισημαίνεται ότι η πραγματοποίηση των ατομικών και ομαδικών συνεδριών και
δράσεων είναι υποχρεωτική για τους δικαιούχους και διαχειριστές του σχεδίου και
αποτελούν όρο, μεταξύ άλλων, για την καταβολή της δεύτερης δόσης (σελ. 5-7 και 17
της πρόσκλησης). Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την ανάγκη για συνεργασίες με δημόσιους
φορείς για την παροχή υπηρεσιών (σελ. 10, 17-18 της πρόσκλησης).
8. Επιπλέον, η επίτευξη των στόχων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις σελ. 5 και 17 της
πρόσκλησης και εξειδικεύονται στο σχέδιο κοινωνικής επανένταξης, είναι υποχρεωτική
για τους ωφελούμενους και αποτελεί όρο για τη συνέχιση της παροχής του συνόλου των
υπηρεσιών του προγράμματος. Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης σχετικών
δράσεων, αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση
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υπογραφής ατομικού συμφωνητικού/σχεδίου κοινωνικής επανένταξης με τους
ωφελούμενους, σύμφωνα με το πρότυπο που έχει ήδη αναρτηθεί και τις οδηγίες του.
Για την απρόσκοπτη ένταξη στο ΚΕΑ νοικοκυριών, των οποίων το ενοίκιο επιδοτείται
από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», σύμφωνα με το
άρθρο 13 της υπ΄αρ. Δ13/οικ./33475/1935 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2281 τ.Β΄) και προκειμένου να
μην ενεργοποιείται ο όρος του άρθρου 5 παρ.1β για μισθωτήριο συμβόλαιο
προηγούμενης εξάμηνης διάρκειας, προτείνεται η υποβολή αίτησης στην αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου κατοικίας του ωφελούμενου, με την προσκόμιση βεβαίωσης
ένταξης στο πρόγραμμα υπογεγραμμένη από τον Δικαιούχο».
Σε περίπτωση (πρόωρης) απένταξης ή πρότασης για αντικατάσταση νοικοκυριού θα
πρέπει να υπάρχει άμεση ενημέρωσή μας.
Οι πρότυπες εκθέσεις και αναλυτικοί πίνακες δαπανών για την καταβολή της δεύτερης
και τρίτης δόσης θα αναρτηθούν σε επόμενη φάση.
Παρακαλούμε, τέλος, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α., στην
πρόσκληση και στη σύμβαση που έχει υπογράψει ο Φορέας σας.

Η Διαχειριστική Αρχή και η Επιτροπή Παρακολούθησης παραμένουμε στη διάθεσή σας για
κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

