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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ    Αθήνα, 2-4-2012 

 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ   Αριθμ. Πρωτ.: 6814 

 ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) 
Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης 
Τ.Κ.: 10439 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Μ. Αγγελίδου 
Τηλέφωνο: 210. 8818946 
ΦΑΞ: 210.5245302 
e-mail: ekhkkd@pepsaee.gr                         

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ  66.903 / 1 / 2012 

σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  

για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης  

σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,  

στην Περιφέρεια Αττικής – Κεντρικός Τομέας» 

στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

 
Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος 

Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».  

3. Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011). 

4. Την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με 

θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία 

Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013». 

5. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 37, αριθμ. πρωτ. 1.7634/οικ.6.1395/01-06-2011 ΑΔΑ 

(4ΑΣΛΛ-ΗΡΡ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε 

τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής», 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2.3837/οικ.6.1024/21-02-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «ΠΕΨΑΕΕ 

– ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». 

 

Ανακοινώνει 
 

mailto:ekhkkd@pepsaee.gr
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Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο 
υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης) 

01. Σωματείο Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Αυτοεκπροσώπηση» 

Κωδικός 
θέσης  

Ενέργεια 
Τόπος 

υλοποίησης 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 
«ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για την ψυχική 

ασθένεια  
Δήμος Αθηναίων  ΠΕ Ψυχολογίας  5 μήνες 2 

102 
«ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για την ψυχική 

ασθένεια  
Δήμος Αθηναίων ΠΕ Ψυχολογίας  

5 μήνες 
(Έναρξη 
01/09/12) 

2 

103 
«ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για την ψυχική 

ασθένεια 
Δήμος Αθηναίων 

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής 
Εργασίας ή 
Κοινωνικών 
Λειτουργών 

5 μήνες 2 

104 
«ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για την ψυχική 

ασθένεια 
Δήμος Αθηναίων 

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής 
Εργασίας ή 
Κοινωνικών 
Λειτουργών 

5 μήνες 
(Έναρξη 
01/09/12) 

2 

105 
«ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για την ψυχική 

ασθένεια 
Δήμος Αθηναίων 

ΤΕ Επισκεπτών 
υγείας  

5 μήνες 2 

106 
«ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για την ψυχική 

ασθένεια 
Δήμος Αθηναίων 

ΤΕ Επισκεπτών 
υγείας  

5 μήνες 
(Έναρξη 
01/09/12) 

2 

107 
«ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για την ψυχική 

ασθένεια 
Δήμος Αθηναίων 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

5 μήνες 2 
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108 
«ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για την ψυχική 

ασθένεια 
Δήμος Αθηναίων 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

5 μήνες 
(Έναρξη 
01/09/12) 

2 

02. Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.) 

109 «ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης  Δήμος Βύρωνος 

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής 
Εργασίας ή 
Κοινωνικών 
Λειτουργών 

5 μήνες 1 

110 «ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης  Δήμος Βύρωνος 

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής 
Εργασίας ή 
Κοινωνικών 
Λειτουργών 

5 μήνες 
(Έναρξη 
01/09/12) 

1 

111 «ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης Δήμος Βύρωνος  
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 
Νοσηλευτών  

5 μήνες 1 

112 «ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης Δήμος Βύρωνος 
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 
Νοσηλευτών  

5 μήνες 
(Έναρξη 
01/09/12) 

1 

113 «ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης Δήμος Βύρωνος  
ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

5 μήνες 1 

114 «ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ» - Δράσεις ενημέρωσης Δήμος Βύρωνος 
ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

5 μήνες 
(Έναρξη 
01/09/12) 

1 

115 
Ενίσχυση της λειτουργίας του Κ.Η. στην 

υποστήριξη ληπτών  
Δήμος Βύρωνος 

ΠΕ Γυμναστών  5 μήνες 1 

116 
Ενίσχυση της λειτουργίας του Κ.Η. στην 

υποστήριξη ληπτών  
Δήμος Βύρωνος ΠΕ Γυμναστών  

5 μήνες 
(Έναρξη 
01/09/12) 

1 

117 
Ενίσχυση της λειτουργίας του Κ.Η. στην 

υποστήριξη ληπτών 
Δήμος Βύρωνος ΤΕ Εργοθεραπευτών  5 μήνες 1 

118 
Ενίσχυση της λειτουργίας του Κ.Η. στην 

υποστήριξη ληπτών 
Δήμος Βύρωνος ΤΕ Εργοθεραπευτών  

5 μήνες 
(Έναρξη 
01/09/12) 

1 

119 
Ενίσχυση της λειτουργίας του Κ.Η. στην 

υποστήριξη ληπτών 
Δήμος Βύρωνος 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων  

5 μήνες 3 

120 
Ενίσχυση της λειτουργίας του Κ.Η. στην 

υποστήριξη ληπτών 
Δήμος Βύρωνος 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων  

5 μήνες 
(Έναρξη 
01/09/12) 

3 
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121 
Ενίσχυση της λειτουργίας του Κ.Η. στην 

υποστήριξη ληπτών 
Δήμος Βύρωνος 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 
Νοσηλευτών 

5 μήνες 2 

122 
Ενίσχυση της λειτουργίας του Κ.Η. στην 

υποστήριξη ληπτών 
Δήμος Βύρωνος 

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 
Νοσηλευτών 

5 μήνες 
(Έναρξη 
01/09/12) 

2 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης  

Τίτλος σπουδών  
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101, 102 

α) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου 
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

103, 104,  
109, 110 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού και 
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ 
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

105, 106 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας (ΤΕ). 

107, 108, 
113, 114, 
119, 120 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο 
απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή της ισότιμος 
τίτλος της αλλοδαπής. 

111, 112, 
121, 122 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή βοηθού νοσηλευτή, 
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  

ή 
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

ή 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή 
ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας 
(Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης  

Τίτλος σπουδών  
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων 
με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση 
Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής 
στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, 
παρ.5 του ν.3252/2004 ( για τους κατόχους ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής). 

115, 116 
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

117, 118 

α)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή  
β) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Εργοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις 
συμμετοχής: 

 να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή 
μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και 

 να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν 
διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το 
οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009). 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα 
οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής: 

 
 



 
Σελίδα 6 από 11 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 

1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα 
άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας. 

2. Ο άνεργος που ανήκει σε περισσότερες από μία υποκατηγορίες του κριτηρίου «Κατάσταση 
ανέργου» (π.χ., είναι και «Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία» και «Βραχυχρόνια 
άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας») δηλώνει μόνο την υπο-κατηγορία εκείνη στην οποία 
αντιστοιχεί η υψηλότερη μοριοδότηση.  

3. Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, τότε 
καθένας από αυτούς μοριοδοτείται με 8 μονάδες. 

4. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο άνεργο δηλώνει 
και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν). 

5. Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής (π.χ., ορισμός και περιπτώσεις 
μονογονεϊκής οικογένειας, προστατευόμενων μελών κ.ά.) παρέχονται στις «Οδηγίες 
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» τις 
οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στα σημεία διάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως: 

1. ΓΕΝΙΚΑ: 

 Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους 
μέλους της Ε.Ε.). 

 Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς). 

 Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών). 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Κατάσταση ανέργου 

Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 20 

Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία 25 

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας  15 

Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν 
δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 
10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010) 

10 

2. Οικογενειακή κατάσταση 

Μονογονεϊκή οικογένεια 15 

Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8 

Με προστατευόμενα μέλη 
5 

(για κάθε 
προστατευόμενο μέλος) 

3. Οικογενειακό εισόδημα 

από 0,00 € έως και 6.900,00 € 15 

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 € 10 

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 € 8 

από 16.000,01 € έως και 22.000,00 € 6 

από 22.000,01 € και άνω 0 

4. Κατάσταση υγείας  
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6 

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8 

5. Εντοπιότητα 
Μόνιμος κάτοικος του περιφερειακού τομέα στον οποίο 
υλοποιείται το πρόγραμμα 

10 
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2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα (τυπικά ή 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: 

 Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του. 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή 
επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση). 

Εάν η γνώση χειρισμού Η/Υ ή η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την 
ανακοίνωση προσόντα για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να 
προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν 
στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική 
σελίδα  Φορείς  Υποδείγματα  Παράρτημα: Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης ή 
Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης. 

Εάν η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για 
ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης (με ή χωρίς άδεια άσκησης 
επαγγέλματος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά 
απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση 
εμπειρίας κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε 
πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».  

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 

Για το κριτήριο «Κατάσταση ανέργου»: 

 Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής.   

 Εάν οι ωφελούμενοι είναι αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν 
δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 
2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009), οφείλουν να 
προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωριστούν σε ειδική κατάσταση 
συμμετοχής στην Πράξη. 

Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»:  

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου. 

 Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας 
αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα 
μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση 
χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της 
γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 

 Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι 
άνεργοι.   

 Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2010, 
για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009, προκειμένου για 
την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών. 

Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδημα»:  

 Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2010, 
για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009  ή 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει 
φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ. 

Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»: 
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 Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό 
αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ). 

Για το κριτήριο «Εντοπιότητα»: 

 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. 

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα 
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» (βλ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ). 

3. Για τις περιπτώσεις απόδειξης προσόντων ή ιδιοτήτων ή κριτηρίων για τις οποίες απαιτούνται 
τυχόν άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τις 
«Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Τράιμπερ 4 και 
Σωνιέρου, 10438 Αθήνα 1ος όροφος, απευθύνοντάς την στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας – 
«Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (για Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών)   
υπόψιν κας. Αγγελίδου Μυρτώς (τηλ. επικοινωνίας: 210 88.18.946). Στην περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει 
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του 
υποψηφίου. 

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων 
για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ 
και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες 
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:       
α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου 
(www.pepsaee.gr)·  γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  
(www.epanad.gov.gr)·  και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την 
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής 
Εργασία (ΚΟΧ). 

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον 
διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει 
να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε 
πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».   

http://www.pepsaee.gr)·
http://www.epanad.gov.gr)·
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης   

Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή 
ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών όπου υλοποιείται το πρόγραμμα. 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα, κατά προτεραιότητα σε ημερήσια, της περιφερειακής ενότητας Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών, εφόσον εκδίδεται.  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:  

- στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση 

- σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα  

- σε όλα τα ΚΠΑ της περιφερειακής ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών στην οποία υλοποιείται το 
πρόγραμμα 

- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr). 

Nα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο Δικαιούχο το οποίο να αποσταλεί 
αυθημερόν στο Α.Σ.Ε.Π. είτε στο e-mail: kox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728. 

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) αναρτώνται η επωνυμία του Δικαιούχου, ο 
Νομός στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, ο αριθμός της ανακοίνωσης ΚΟΧ, ο αριθμός των 
προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική διάρκεια των 
συμβάσεων εργασίας, η ημερομηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π. καθώς και η 
ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφεία του Δικαιούχου.  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των 
κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) και στην 
πρόσκληση με Κωδικό 37, αριθμ. πρωτ. 1.7634/οικ.6.1395/01-06-2011 ΑΔΑ (4ΑΣΛΛ-ΗΡΡ) της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή 
προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής», που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή των 
κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από 
τα βαθμολογούμενα κριτήρια (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).  

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει 
τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν 
αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή 
κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία 
και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων 
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 
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Ο Δικαιούχος μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης 
και προσληπτέων ωφελουμένων. Στα γραφεία του Δικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη μορφή, 
συντασσομένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακες:  

 Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού  

 Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά 
φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε 
καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.  

 Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης 
πρόσληψης. 

Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου 
(www.pepsaee.gr)· και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και 
αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με 
συστημένη επιστολή απευθείας στο  Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510). 

Ο Δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει 
ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη   

Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων. Τυχόν 
αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που 
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Δικαιούχο, ενώ 
απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι 
απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την 
ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. 
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 
δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας 
και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 
625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. 

Οι Δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα 
πρόσωπα. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, 
καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 

http://www.pepsaee.gr)·
http://www.epanad.gov.gr/
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του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του 
Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001). 
 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: α) η αίτηση 
συμμετοχής ωφελουμένων με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και β) οι «Οδηγίες συμπλήρωσης 
αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».   

 
 
 

Πρόεδρος Δ.Σ.  
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