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Annex 1. Joint Ministerial Decree 
 
Available in Greek 

 
 

Promotion of Employment through the Programs of Public Employment in the Context of 
the European Social Fund 2014-2020” (JMD 6.1714/5.1504 (FEK B’, No. 424/22-02-
2016) 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3ESWzpC5zliempKYXFBeEZmZWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3ESWzpC5zliempKYXFBeEZmZWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3ESWzpC5zliempKYXFBeEZmZWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3ESWzpC5zliempKYXFBeEZmZWs/view?usp=sharing
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Annex 2. Technical Bulletin for Development 
 
Available in Greek 
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Annex 3. MOL Invitation Letter to Municipalities to Submit 
Projects 
 
Available in Greek 
 
 

 
 
Κυρία/ Κύριε Δήμαρχε,  
 
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την 

επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, το Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Γενικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προχωρεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των νέας γενιάς Προγραμμάτων Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα. 

 
Τα νέα Προγράμματα είναι οκτάμηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε 

μακροχρόνια ανέργους. Τα προγράμματα στοχεύουν:  
• στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια 

ανέργων με την αγορά εργασίας,  
• στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο μέσω της σύζευξης των 

παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων  
• στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών 
 
 Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά θα απασχοληθούν σε υλοποίηση έργων με  

μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών. 
 
Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους.  
Τα έργα που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα πρέπει να 

στοχεύουν: 
• στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 
• στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Αθήνα,   
Αρ. Πρωτ.:   
 
               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
 
ΠΡΟΣ: @MunicipName@ 
 @MunicipAddress@ 
 @MunicipPostal@ 
 @MunicipCity@ 
  
 

ΚΟΙΝ: 1) Κ.Ε.Δ.Ε, Υπόψη Προέδρου κ. 
Γ.Πατούλη 

 

Ταχ. Δ/νση  : Κοραή 4, 105 64  Αθήνα 

Τηλέφωνο : 210 5203415 
e-mail       : gengrammateas@mou.gr 

mailto:gengrammateas@mou.gr
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• στην αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών,  
• στη βελτίωση και προστασία  του  περιβάλλοντος 

 
Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της διευκόλυνσης της επανένταξης των 

ανέργων στην αγορά εργασίας, τα νέα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας 
περιλαμβάνουν και δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης. 

 
Ο αριθμός των θέσεων που έχουν κατανεμηθεί στο Δήμο σας στο πλαίσιο του 

Προγράμματος είναι: …. 
 
Παρακαλούμε για τον ορισμό ενός υπεύθυνου επικοινωνίας μέχρι ….που θα 

διαχειρίζεται το πρόγραμμα και θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας καθ’ όλη την διάρκεια 
του σχεδιασμού του στο email: koinofelis@eye.gr 

 
Σας καλούμε με αυτή την επιστολή να σχεδιάσετε και να χαρτογραφήσετε αρχικά τις 

ανάγκες σας, που θα δηλώσετε από τις ….έως τις …σε ειδική πλατφόρμα που έχει 
δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.  

 
Στην πλατφόρμα καλείστε να διαλέξετε ειδικότητες από μια αναλυτική κλειστή 

λίστα ειδικοτήτων. Οι ειδικότητες αυτές οφείλουν να «αντιστοιχούνται» στις ανάγκες 
που προκύπτουν από τα έργα που θα δηλώσετε ότι θα υλοποιήσετε στην 
προαναφερόμενη πλατφόρμα.  

 
Για την ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του 

προγράμματος όπου αναγράφονται αναλυτικά τα βήματα υλοποίησης του 
Προγράμματος.  

 
Θα ακολουθήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  απευθείας στον υπεύθυνο επικοινωνίας 

του Δήμου σας με τους κωδικούς σύνδεσης στην ειδική πλατφόρμα, καθώς και 
αναλυτικές οδηγίες για την χρήση της.  

 
Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  
 
 

Η/ 0 ΓΕΝΙΚΗ/ΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 
 

 
Εσωτ. Διανομή 

    1)Γραφείο Αναπληρωτρίας Υπουργού 

2)ΓΓΔΚ&ΑΠ 

3)ΕΥΕ-ΕΚΤ 
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Annex 4. Guidelines on the analysis and presentation of 
OAED data using SPSS or PSPP 
 
Guidelines 

 
1. The first step is to import the OAED data file in SPSS (or the free alternative PSPP). The 
OAED data file is a comma-separated values (csv) file, i.e. a text data file. To open this text 
data in SPSS, select from the main menu File → Open → Data. The Open Data window 
appears, choose in the Files of type list, the option "Text (*.txt, *.dat, *.csv)”. Locate your 
file and click on it to select it and then click OK. It will open the Text Import Wizard, which 
has 6 steps, in the second Step click YES in the “Are variable names included at the top of 
your file”. When you reach the 6th step click Finish. 

The OAED data file contains the following variables: 
 
• AGE with values ranging from 14 to 78; 
• SEX (Male, Female); 
• PERIOD OF UNEMPLOYMENT IN MONTHS (0-346); 
• SPECIALITY (in detail); 
• EDUCATION with four values (no education, primary education, secondary 

education and higher education); 
• MUNICIPALITIES OF RESIDENCE  

 
2. The second step is to transform the values of AGE, UNEMPLOYMENT MONTHS and 
SPECIALITY variables before the analysis. For instance, to transform the AGE values in 
SPSS select in the main menu:  

 
• Transform → Recode into a different variable.  
• In the window that opens, insert as Input variable AGE and you name the Output 

variable Newage and click Change.  
• Choose the Old and New Values dialog box.  
• In the window that opens, in the Old Values part you check Range and write 14 

(to) 24 and in the New Values part you write New Value 1 and click add. You repeat 
for all other values so that your new values are defined as follows: 

 
Old  New 

value = value 
14-24 = 1 
25-34 = 2 
35-44 = 3 
45-54 = 4 
55-64 = 5 
65-78 = 6 

 
• Then click Continue and OK and in your data file the Newage variable is created. 

You go to the variable view and click the Values menu of Newage. In the window 

that opens you give the new values 1 to 6 labels as follows:  
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New   
value = Label  

1 = “14-
24” 

2 = “25-
34” 

3 = “35-
44” 

4 = “45-
54” 

5 = “55-
64” 

6 = “65+” 
 

• To make sure that values are recoded correctly select from the Analyze command 
Descriptive statistics → Crosstabs and insert AGE (Row) and Newage (Column) 
and click OK. In the output, you may check whether the values are recoded 
correctly. 

 
This procedure is repeated for the other variables as follows: 
 

➢ UNEMPLOYMENT MONTHS (Input variable) is recoded to UNEMPDUR, i.e. 
“Duration of unemployment” (Output variable) with the following values in years: 

 
Old  New New value 

value = value label 
     0    = 0 “0 months” 

1-12    = 1 “up to 1 
year” 

13-
24     

= 2 “1-2 years” 

25-
36     

= 3 “2-3 years” 

37-
48     

= 4 “3-4 years” 

49-
60     

= 5 “4-5 years” 

61-
72     

= 6 “5-6 years” 

73-
84      

= 7 “8-7 years” 

85-
96      

= 8 “7-8 years” 

97-
108    

= 9 “8-9 years” 

109-
120  

= 10 “9-10 years” 
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121-
346  

= 11 “11+ years” 

 
➢ SPECIALIZATION (Input variable) is recoded to Newspecialization (Output 

variable) according to the ISCO-88 as follows: 
 

Old  
values 

Ne
w 
values 

 
Labels of the new values 

302.0-
302.01 

1 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

302.1-
302.13 

2 ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ: ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

302.2-
302.27 

3 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.3-
302.34 

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.4-
302.42 

5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.5-
302.53 

6 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

302.6-
302.66 

7 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ 
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΣ 

302.7-
302.78 

8 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.8-
302.87 

9 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ) 

302.88 
302.9-

302.99 

10 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Blanks 
(.) 

11 ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (missing values) 

 
Note that when there are missing values as is in this case, in the Old Values check System-
or user-missing and 11 as the new missing value. Then go to the variable view and click 
the Missing Values menu of Newspecializationand write 11 as the missing value. The 
detailed definition of the SPECIALITY variable values are presented below. 

 
 
Old values 

 
Label 

302.0 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

302.01 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΙΙ 

302.1 ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ: ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
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302.11 ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

302.12 ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΕ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ) 

302.13 ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 
ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 9 ΠΡΟΣΩΠΑ) 

302.2 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.21 ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.22 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.23 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
302.25 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
302.26 ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 
302.27 ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μ.Α.Κ. 
302.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
302.31 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.32 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

302.33 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
302.34 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.4 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.41 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
302.42 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
302.5 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
302.51 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
302.52 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
302.53 ΜΟΝΤΕΛΑ  ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
302.6 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΣ 
302.61 ΓΕΩΡΓΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
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302.62 ΓΕΩΡΓΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΩΝ 

302.63 ΓΕΩΡΓΟΙ ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 
302.64 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ Κ.Π.Α.Ε. 
302.65 ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ ΥΛΟΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
302.66 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΛΙΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
302.7 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
302.71 ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΛΑΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
302.72 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
302.73 ΧΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ 
ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.74 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ  ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

302.75 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ  
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.76 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.77 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ 
ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.78 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.8 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 
(ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ) 

302.81 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
302.82 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΑ 
302.83 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
302.84 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ 

ΧΑΡΤΙΟΥ: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
302.85 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
302.86 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΠΟΤΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 
302.87 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ) ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μ.Α.Κ. 
302.88 ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
302.9 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
302.91 ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ Κ.Π.Α.Ε. 
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302.92 ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΥ ΑΓΡΕΡΓΑΤΕΣ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

302.93 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

302.99 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 
3. In order to conduct statistical analyses at the  evel, you have first to select from the 
main menu Data → Select cases and in the window, that opens check if this condition is 
satisfied. In the dialogue box that opens you insert Muncipality of residency = to the value 
that represents the Municipality of interest and click Continue. In the Select cases window 
you may check in the Output to filter all selected cases and create a new file containing 
only the data for the Municipality of interest and click OK. The values of Municipality of 
Residency are presented below. Note that the values of Municipality of Residency are in 
Greek characters.  

 
Value Municipality Value Municipality 

Ι22 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Θ43 ΛΑΜΙΕΩΝ 

Ι21 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Ι75 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Η11 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Θ14 ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
Ι23 ΑΙΓΑΛΕΩ Ι84 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Β11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Β13 ΝΑΟΥΣΑΣ 
Β21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Η16 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

Κ11 ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ Β210 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-
ΣΥΚΕΩΝ 

Δ11 ΑΡΤΑΙΩΝ Ι53 ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

Ι81 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α53 ΞΑΝΘΗΣ 
Ι71 ΑΧΑΡΝΩΝ Α23 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
Β12 ΒΕΡΟΙΑΣ Β32 ΠΑΙΟΝΙΑΣ 
Γ11 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Η25 ΠΑΤΡΕΩΝ 
Β23 ΔΕΛΤΑ Β211 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
Α12 ΔΡΑΜΑΣ Ι55 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Η35 ΉΛΙΔΑΣ Ι26 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Β24 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ43 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Β26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η37 ΠΥΡΓΟΥ 
Ι24 ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) Ι65 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
Β27 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Β67 ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Ε12 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ε53 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Γ21 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ43 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Ι51 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
Ι85 ΦΥΛΗΣ 

Β31 ΚΙΛΚΙΣ Β213 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Γ33 ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
 

Β28 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 
 

 

Κ32 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
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Θ25 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
 

 
Β29 ΛΑΓΚΑΔΑ 

 
 

 
4. To conduct statistical analyses the following steps are required: 
 
• Select from the Analyze command → Descriptive Statistics → Frequencies and 

insert all variables of interest: sex, newage, education, newspecialty, speciality and 
duration of unemployment.  

• You may Export the results to Excel in order to obtain a better graphical 
representation. (You may find these instructions online.) In the graphical 
representation of the detailed variable specializationcategories with less than 2% 
of cases have to be unified (collapse sum).  

• Select from the Analyze command → Descriptive Statistics → Crosstabs and 
perform the following analyses: education (row variable) BY sex (column 
variable); new specialization (row variable) BY sex (column variable); 
specialization (row variable) BY sex (column variable collapse sum categories less 
than 2%); education (row variable) BY newage (column variable) BY sex (Layer 1 
of 1); newspecialization(row variable) BY education (column variable) BY sex 
(Layer 1 of 1). These results may easily be obtained by running the following SPSS 
script: 

 
CROSSTABS 
/TABLES=Education BY newage BY SEX 
/FORMAT=AVALUE TABLES 
/STATISTICS=CHISQ 
/CELLS=COUNT COLUMN 
/COUNT ROUND CELL 
/BARCHART. 

 
CROSSTABS 
/TABLES=newspecializationBY Education 

BY SEX 
/FORMAT=AVALUE TABLES 
/STATISTICS=CHISQ 
/CELLS=COUNT COLUMN 
/COUNT ROUND CELL 
/BARCHART. 

 
 

 
• You may Export the results to Excel in order to obtain a better graphical 

representation. (These instructions are available online.) 
 

 
NOTE: The same procedures apply to using the free software PSPP as an alternative to 
IBM SPSS Statistics. 

 
Also, detailed instructions for using SPSS may be found in many books published in Greek 
and online videos. Online videos are also available for using PSPP. 
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Annex 5. Guidelines on the presentation of OAED data 
 
The OAED data base provides information at Municipality level on the demographic and 
socio-economic characteristics of the unemployed. In this paper, we illustrate using the 
data set of Municipality Veroias how this data is presented. 

 
1. First, the frequency distributions are presented as follows: 

 

 
Figure Error! No text of specified style in document.-1; Gender distribution (N=7,623) 
 

 
Figure Error! No text of specified style in document.-2: Age distribution (N=7,623) 
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Figure Error! No text of specified style in document.-3: Specializations distribution (N=7,623) 
 

 
Figure Error! No text of specified style in document.-4: Specialization distribution 
 
Πίνακας 1 Αναλυτικές ειδικότητες    

Συχνότητα 

Ειδικότητα N % 
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
1568 20,6 

1
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32
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ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ …

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ  ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1078 14,1 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
714 9,4 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

617 8,1 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

480 6,3 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

343 4,5 

ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ  ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ Κ.Π.Α.Ε. 333 4,4 
ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
270 3,5 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

259 3,4 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 253 3,3 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μ.Α.Κ. 
234 3,1 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥ 

170 2,2 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 149 2,0 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

125 1,6 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

113 1,5 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

105 1,4 

ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΟΥ ΑΓΡΕΡΓΑΤΕΣ  ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

78 1,0 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

76 1,0 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

73 1,0 

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

62 0,8 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

60 0,8 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 58 0,8 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
47 0,6 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

44 0,6 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

43 0,6 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 37 0,5 
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ΧΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ  ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕ 

34 0,4 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30 0,4 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 9 ΠΡΟΣΩΠΑ) 

24 0,3 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ  ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ 
ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

20 0,3 

 
 
Πίνακας 1 (συνέχεια)   

Συχνότητα 
Ειδικότητα N % 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ) ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μ.Α.Κ. 

17 0,2 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑ 

15 0,2 

ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΛΑΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

15 0,2 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ  
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

14 0,2 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ 
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΑ 

12 0,2 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

11 0,1 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 

7 0,1 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 

7 0,1 

ΓΕΩΡΓΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

6 0,1 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 5 0,1 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
5 0,1 

ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ ΥΛΟΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

4 0,1 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝ 
ΓΕΝΕΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

4 0,1 

ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤ 

1 0 
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ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

1 0 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 
Κ.Π.Α.Ε. 

1 0 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΛΙΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

1 0 

Σύνολο 7623 100,0 

 

 
Figure Error! No text of specified style in document.-5: Educational distribution 

(N=7.623)  
 
 

 
Figure Error! No text of specified style in document.-6: The distribution of period of unemployment 

(N=7,623) 
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2. The cross-tabulations results are presented as follows: 

 

 
Figure Error! No text of specified style in document.-7: Sex and educational level (N=7,623) 
 
 

 
 
Figure Error! No text of specified style in document.-8: Gender and specialization(N=7.623) 
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ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ:  ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ …

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ 
ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ …

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 
ΔΑΣΟΚΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ …

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ  ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

SEX Γυναίκες

SEX Άνδρες



19 
 
 

 
Figure Error! No text of specified style in document.-9: Gender and specializations (N=7.623) 
 
Γράφημα 10 Άνδρες: ηλικιακή κατηγορία και εκπαιδευτικό επίπεδο (Ν=3.031) 

 
Figure Error! No text of specified style in document.-10: Men, age group and educational level (N=3.031) 
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Figure Error! No text of specified style in document.-11: Women, age group and educational level (N=4.592) 
 
Γράφημα 12 Άνδρες: ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο (Ν=3.031) 

 
Figure Error! No text of specified style in document.-12: Men, specialization and educational level (N=3.031) 
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Figure Error! No text of specified style in document.-13: Women, specialization and educational level 

(N=4.592) 
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Annex 6. Project Management Process Form 
 

Project initiation 
 

Activity Check 

Project Plan approved in the municipality. 
 

All required permissions for the project secured 
 

Project registered on MOL site, with specialities 
 

Project management responsibility assigned within the 
municipality  

Procurement initiated; including health and safety 
requirements.  

Administrative processes in place: attendance registers, 
inventory system and asset register for equipment.  

Logistics in place: eg arrangements to get participants to site 
OR to sign registers there.  

Beneficiaries registered 
 

Beneficiaries briefed on rights and responsibilities, including 
health and safety issues  

Beneficiaries briefed on purpose and tasks; allocated to 
teams/work-sites.  

Roles defined for Kinofelis administrators. 
 

Supervisory structures put in place within work teams. 
 

 
Project Management Checklist (these are indicative as they may vary from 
project to project) 

 
Tasks (from the plan) Month  

1 
Month 
2 

     Month 
3 

Month 
4 

Month 5 

Task A      

Task B      

Etc      

Checklist per task:      

Equipment and/or 
facilities available on time  

 
X  1 week delay  

 

Tools and materials 
available on time  

 
X  2 week delay 

 

Compliance with H&S 
regulation, PPE  

 
 

  

On the job training in 
place.  

 
   

 

Administrative 
requirements met   
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Asset register and 
inventory system 
maintained 

 
    

Planned, regular schedule 
of checks, on-site 
oversight undertaken. 

 
    

Expenditure monitored 
against budget  

 X Underestimated 
materials cost. 

 

Task completed on time  
 X Running 10 days 

behind schedule. 
 

Output indicators 
measured/recorded  

    

Reporting requirements 
completed  

    

Verification and peer 
review of quality of 
outputs. 

 
    

 
TASKS AND TIMELINES 

 
Break outputs down into the main tasks or activities required as part of the project, 
with required sequencing. The need for this varies from project to project, with service 
tasks often continuous over the period, but eg infrastructure projects requiring much 
more complex sequencing and procurement planning. This is done at a high level to 
provide an overview. 

 
Example: A project offering psychological support services: 

 
Tasks  Month  

1 
Month  
2 

Month  
3 

Month 
 4 

Month  
5  

Month  
6 

Month 
7  

Month  
8 

Provision of 
psychological 
services 

 Ongoing throughout the project, to clients referred through the social workers. 
Maintain client files, associated admin and reporting. 

        

Equipment 
and facilities 

 Access to a consulting room, desk and chairs. Access to a computer for an hour a 
day for reporting purposes. 

Procurement 
needs 

 Stationery for client files, reporting purposes. 

Health and 
safety 

 Schedule regular time for peer counselling between psychologists and social 
workers (to provide support and guidance to counsellors). 

 
Example: Renovation of a public swimming pool: 

 
Tasks  Month 

1 
Month 
2 

Month 
3 

Month 
4 

Month 5  Month 6 Month 
7  

Month 
8 

Scrape down 
pool 

         

Patch and re-
plaster  

         

Paint          
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Tiling           

Renovate 
surrounding 
paving 

         

Equipment 
and tools 
summary 

 Wirebrushes, 
chisels, 
jackhammers, 
shovels 

Plastering tools 
Cement mixer 

Rollers, 
brushes 

Tiling 
tools 
Cement 
mixer  

Cement mixer 

Procurement 
summary 

  Pool 
plaster 

 Paint Tiles, 
grout 

Paving stones, 
cement 

Health and 
safety 

 Personal Protective Equipment (PPE) including gloves, goggles, face masks, hard 
hats. 

 
This format allows a rough summary of the main categories of equipment, tools, 
materials and safety gear required, to clarify timelines and phasing. This gets converted 
into a detailed list for each category. A procurement plan is drafted from this and requires 
a calendar: identifying the dates by which tools, materials and equipment are required 
on site; then estimating the lead time for orders plus the lead time for the procurement 
process, which then provides the start-date for the procurement process – which will 
often be well before the start date of the project. 
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Annex 7. Project Resource Requirements and Budget 
 

Project Resource 
Requirements and 

BudgetPeople 
The allocation of labour 
required to complete the 
project. 

 

In-house (ie already on 
the payroll) 

Job-title of in-house 
support. 

% of time 

eg, engineering 
oversight; psychologist 
supervision; 
administrative support. 

  

   
Kinofelis beneficiaries: 
Tasks required 

Specialization: 
ASEP classification 

Number of 
beneficiaries 

 Eg paint school   
    
    
    

 

EQUIPMENT AND 
FACILITIES 
Each of the boxes here can 
include additional rows as 
needed. 

Equipment/facilities 
required 

Existing sources, if 
applicable 

Cost if applicable. 

   
   
   

 

 

 

LOGISTICS AND OTHER 
What logistical costs might 
be necessary? Eg 
transporting participants to 
site. 

What other costs are 
specific to this project? 

eg Transport of 
participants 

 Cost 

   
   
   

 

Total Budget for Non-Wage Costs Total 
 

Project Approval 
Name Role/Job Title Signature/Date 
   
   

TOOLS AND MATERIALS 
This list alone may require 
a page. 

Materials required Quantity Cost 
   
   
   
   

HEALTH AND SAFETY  
What regulations apply – 
and what cost implications 
do these have? 

For Personal Protective 
Equipment? 

Requirements Quantity Cost 
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Annex 8. Guide for the submission of projects on the MIS 
 

Availiable in Greek only 
 

 Εισαγωγή: 
 Ξεκινώντας από την παρούσα υλοποίηση, η καταχώρηση έργων από τους δήμους 

στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς απασχόλησης αλλάζει με σκοπό την 
ποιοτική της βελτίωση. Οι αλλαγές που υλοποιούνται έχουν διττό σκοπό: 

Να βοηθήσουν στον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό πριν και κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης 
και υπηρεσιών των δήμων. 

Να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο παρακολούθησης, επικοινωνίας, αναφορών, 
προγραμματισμού και διασφάλισης ποιότητας των έργων. Το πλαίσιο αυτό σκοπό έχει 
την επιστημονική ανάλυση του προγράμματος από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης για την ποιοτική του αναβάθμιση. 

 Ο συγκεκριμένος οδηγός καλύπτει το διαχειριστικό κομμάτι της καταχώρησης 
των έργων από την μεριά των Δήμων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Υπουργείου. 

 
 Διαδικασία: 
Πλέον εισέρχεστε στην ιστοσελίδα : https://www.platform.kinofelis.gr . 
 Για να εισέλθετε στο σύστημα συμπληρώνετε τα νέα στοιχεία που σας έχουν 

αποσταλεί από το Υπουργείο Εργασίας στην παρακάτω οθόνη. 

 
 
 Μετά την επιτυχή συμπλήρωση των στοιχείων σας οδηγείστε στην Κεντρική 

Σελίδα Διαχείρισης του προφίλ του Δήμου σας. 
 
Καταχώρηση 
 Για να καταχωρήσετε κάποιο έργο κάνετε κλικ πάνω στη λέξη « Έργο» στο 

αριστερό πλαίσιο της οθόνης σας και στη συνεχεία στην αναδυόμενη λίστα επιλέγετε 
«Δημιουργία Έργου». 

https://www.platform.kinofelis.gr/
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Έπειτα οδηγήστε στην σελίδα Αρχικής Καταχώρησης: 

 
 
 Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσετε: 
Την Κατηγορία έργου (2 επιλογές: α) Έργο Κοινωφελούς Χαρακτήρα β) Έργο 

Υποστήριξης Κοινωφελούς Προγράμματος (Μόνο για διοικητικούς και οδηγούς που θα 
βοηθήσουν αποκλειστικά για την ευκολότερη υλοποίηση των υπόλοιπων έργων) 

Την Υποκατηγορία έργου (επιλέξτε την πιο κοντινή επιλογή σε αυτή που 
αντιπροσωπεύει το έργο) 

Τον Τίτλο Έργου (Μπορείτε να δώσετε έναν τίτλο εσείς ή να επιλέξετε έναν από 
τους προτεινόμενους) 

Μία Σύντομη περιγραφή  
 Μόλις ολοκληρώσετε την συμπλήρωση κάνετε αποθήκευση μέσο του εικονιδίου 

στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. 
 Αν έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία οδηγείστε στον Πίνακα Έργων. Στον 

πίνακα έργων κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει ένα έργο για το οποίο έχετε κάνει την 
προηγούμενη διαδικασία αρχικής καταχώρησης. Φαίνονται  επίσης και οι αρχικές 
πληροφορίες που μόλις καταχωρήσατε για κάθε έργο καθώς και μία υπόδειξη για το εάν 
το έργο είναι Οριστικά ή Προσωρινά Καταχωρημένο.  
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Τα Προσωρινά καταχωριμένα έργα εμφανίζονται μόνο σε εσάς και δε λαμβανονται 

υπόψην για την πρόσκληση ενδιαφέροντος από ωφελούμενους-άνεργους.  
Τα Οριστικά Καταχωρημένα έργα που αποτελούν και τα τελικά έργα που θα 

κληθείτε να υλοποιήσετε. 
 
 Για να οριστικοποιήσετε ένα έργο πρέπει να το επιλέξετε κάνοντας κλικ στον 

αντοίστιχο τίτλο και οδηγείστε στην οθόνη πληροφοριών του έργου. 
 

 
 
 
Στην οθόνη αυτή καλείστε να συμπληρώσετε τις εξής πληροφορίες για το 

συγκεκριμένο έργο: 
Τις Υπηρεσίες του δήμου που αναβαθμίζει το έργο (από προεπιλεγμένη λίστα με 

δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.) 
Τις Θέσεις Υλοποίησης έργου (Διέυθυνση ή συντεταγμένες, αν το έργο δεν 

υλοποιήται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες συμπληρώστε τη διεύθηνση του Δημαρχείου)  
Τις Εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τους ωφελούμενους στα πλαίσια του 

έργου 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε για το έργο (αν χρησιμοποιούνται υλικά) 
Τις ειδικότητες που θα χρειαστείτε μέσα από το πρόγραμμα κοινωφελούς 

απασχόλησης για αυτό το έργο. 
Τους Δείκτες Αποτελέσματος του έργου. 
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 Κάνοντας κλικ στην προσθήκη κάθε πληροφορίας οδηγήστε στην οθόνη 

προσθήκης των αντοίστιχων πληροφοριών. 
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Υπηρεσίες Δήμου που αναβαθμίζει το έργο: 
 Βήμα 1ο) Στην οθόνη πληροφοριών του έργου πατήστε προσθήκη δεξιά και 

κάτω από την γραμμή των υπηρεσιών 
 Βήμα 2ο ) Πατώντας κλικ στην καινή περιοχή σας γίνετε προσβάσιμη μία λίστα 

Υπηρεσιών για να επιλέξετε.   
 Βήμα 3ο ) Επαναλάβετε το βήμα 2ο αν αναβαθμίζονται περισσότερες από μία 

υπηρεσίες του Δήμου. 
 Βήμα 4ο) Κάντε κλικ στην αποθήκευση για να σώσετε τις πληροφορίες και να 

γυρίσετε στην οθόνη πληροφοριών του έργου  
 
Σημείωση (Υποχρεωτική συμπλήρωση τουλάχιστον μίας υπηρεσίας για οριστική 

καταχώρηση έργου). 

 
 
 
Θέσεις Υλοποίησης Έργου 
 Βήμα 1ο) Στην οθόνη πληροφοριών του έργου πατήστε προσθήκη δεξιά και 

κάτω από την γραμμή Θέσεων Υλοποίησης 
 Βήμα 2ο) Συμπληρώστε ένα όνομα της θέσης και μία διεύθυνση (ή συντεταγμένες) 
 Βήμα 3ο) Κάντε κλικ στο κουτί «Βρες» και επιβεβαιώστε από τον χάρτη ότι έχει 

βρεθεί η σωστή τοποθεσία. 
 Βήμα 4ο) Κάντε κλικ στην αποθήκευση για να σώσετε τις πληροφορίες και να 

γυρίσετε στην οθόνη πληροφοριών του έργου. 
 Επαναλάβετε τα βήματα 1,2,3,4 για περισσότερες τοποθεσίες 
Σημείωση (Υποχρεωτική συμπλήρωση τουλάχιστον μίας τοποθεσίας για οριστική 

καταχώρηση έργου. Αν το έργο σας δεν μπορεί να προσδιοριστεί γεωγραφικά 
συμπληρώστε τη διεύθυνση του Δημαρχείου σας). 

 
Εργασίες 
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 Βήμα 1ο) Στην οθόνη πληροφοριών του έργου πατήστε προσθήκη δεξιά και 
κάτω από την γραμμή «Εργασίες» 

 Βήμα 2ο) Συμπληρώστε ένα σύντομο κείμενο για μία εργασία που θα γίνει στα 
πλαίσια του έργου (μέχρι 200 χαρακτήρες) 

 Βήμα 3ο) Κάντε κλικ στην αποθήκευση για να σώσετε τις πληροφορίες και να 
γυρίσετε στην οθόνη πληροφοριών του έργου. 

Επαναλάβετε τα βήματα 1,2,3 για να καλύψετε όλες τις εργασίες 
Σημείωση (Υποχρεωτική συμπλήρωση τουλάχιστον μίας εργασίας για οριστική 

καταχώρηση έργου.). 

 
 

 
Υλικά 
 Βήμα 1ο) Στην οθόνη πληροφοριών του έργου πατήστε προσθήκη δεξιά και 

κάτω από την γραμμή «Υλικά» 
 Βήμα 2ο) Συμπληρώστε στα αντίστοιχα πεδία το όνομα του Υλικού, την Μονάδα 

μέτρησης, την ποσότητα και το ποσό που εκτιμάτε ότι θα κοστίσουν (συμπλήρωση 
σκέτου αριθμού ευρώ). 

 Βήμα 3ο) Κάντε κλικ στην αποθήκευση για να σώσετε τις πληροφορίες και να 
γυρίσετε στην οθόνη πληροφοριών του έργου. 

Επαναλάβετε τα βήματα 1,2,3 για να καλύψετε όλα τα υλικά 
 
 

 
 
Ειδικότητες 
 
 Βήμα 1ο) Στην οθόνη πληροφοριών του έργου πατήστε προσθήκη δεξιά και 

κάτω από την γραμμή «Ειδικότητες» 
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 Βήμα 2ο) Επιλέξτε την ειδικότητα που επιθημείτε να προσθέσετε και 
συμπληρώστε και το πλήθως των ατόμων αυτής της ειδικότητας που επιθυμείτε να 
απασχολήσετε στα πλαίσια αυτού του έργου. 

 Βήμα 3ο) Κάντε κλικ στην αποθήκευση για να σώσετε τις πληροφορίες και να 
γυρίσετε στην οθόνη πληροφοριών του έργου. 

 
Επαναλάβετε τα βήματα 1,2,3 για να καλύψετε όλες τις ειδικότητες του έργου 
Σημείωση (Υποχρεωτική συμπλήρωση τουλάχιστον μίας ειδικότητας και πλήθους 

ατόμων για οριστική καταχώρηση έργου.). 

 
 
Δείκτες Αποτελέσματος 
 Βήμα 1ο) Στην οθόνη πληροφοριών του έργου πατήστε προσθήκη δεξιά και 

κάτω από την γραμμή «Δείκτες Αποτελέσματος» 
 Βήμα 2ο) Συμπληρώστε μόνο με αριθμούς τους στόχους του έργου για όσους 

δείκτες αποτελέσματος είναι σχετικοί με αυτό. 
 Βήμα 3ο) Κάντε κλικ στην αποθήκευση για να σώσετε τις πληροφορίες και να 

γυρίσετε στην οθόνη πληροφοριών του έργου. 
Σημείωση (Υποχρεωτική συμπλήρωση τουλάχιστον ενός στόχου δείκτη 

αποτελέσματος οριστική καταχώρηση έργου.). 
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 Με την επυτηχή συμπλήρωση των παραπάνω η Σελίδα πληροφοριών του 

έργου θα εμφανίζει όλα όσα έχετε καταχωρήσει και θα μπορείτε πλέον να: 
Διαγράψετε κάποια πληροφορία κλικάροντας στο αντίστοιχο x εικονίδιο (κόκκινο 

βέλλος στην επόμενη εικώνα)  
Να καταχωρίστε οριστικά (μπλέ βέλος στην επόμενη εικόνα) το έργο ώστε να 

ενημερωθεί η Υπηρεσία για τις ζητούμενες ειδικότητες και να μεταφερθείτε στην 
σελίδα του Πίνακα Έργων. 

Να διαγράψετε το έργο συνολικά (κίτρινο βέλος στην επόμενη εικόνα) και να 
μεταφερθείτε στην σελίδα του Πίνακα Έργων. 
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Συμβουλές για την Καταχώρηση: 
-Όλα τα δεδομένα που σώζετε παραμένουν σωσμένα και χωρίς την οριστική 

Υποβολή του έργου. Έτσι μπορείτε να ολοκληρώνετε καταχώρηση έργων τμηματικά με 
όποιον τρόπο επιθυμείτε.  

-Μπορείτε να αρχίσετε την καταχώρηση των έργων χωρίς Οριστική Υποβολή και σε 
δεύτερο χρόνο να αποφασίσετε ποια θα καταχωρηθούν οριστικά. Αν καταχωρίσετε 
κάποιο οριστικά έχετε την δυνατότητα να το διαγράψετε μέχρι την λήξη της 
προθεσμίας Καταχώρησης. Μόνο στη λήξη της προθεσμίας της καταχώρησης έργων 
λαμβάνονται υπόψη το ποια έργα έχετε δηλώσει οριστικά. 
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Annex 9. Guidelines for the Selection and Registration of 
Projects in the Kinofelis Management Information System 
 
Availiable in Greek only 

 
Νέα διαδικασία καταχώρησης έργων 
 Ξεκινώντας από την παρούσα υλοποίηση, η καταχώρηση έργων από τους 

δήμους στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς απασχόλησης αλλάζει με σκοπό 
την ποιοτική της βελτίωση. Οι αλλαγές που υλοποιούνται έχουν διττό σκοπό: 

Να βοηθήσουν στον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό πριν και κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 
διοίκησης και υπηρεσιών των δήμων. 

Να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο παρακολούθησης, επικοινωνίας, αναφορών, 
προγραμματισμού και διασφάλισης ποιότητας των έργων. Το πλαίσιο αυτό σκοπό έχει 
την επιστημονική ανάλυση του προγράμματος από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης για την ποιοτική του αναβάθμιση. 

 Πλέον καλείστε να σχεδιάσετε τα έργα που προτείνετε να υλοποιήσετε μέσω της 
συμπλήρωσης της επισυναπτόμενης φόρμας. Η συγκεκριμένη φόρμα μπορεί  να 
διαμοιραστεί στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου που μπορούν να προτείνουν τα έργα 
που θέλουν να υλοποιήσουν. Στη συνέχεια η πολιτική αρχή του δήμου μπορεί να 
επιλέξει ποια από αυτά θα πραγματοποιήσει και με την ίδια φόρμα να αναθέσει την 
ηλεκτρονική της καταχώρηση. 

 Η οριστική Ηλεκτρονική καταχώρηση ενός έργου είναι υποχρεωτική για την 
προσέλκυση ωφελούμενων με το πρόγραμμα κοινωφελούς Απασχόλησης. 

 
 Ενδεικτικά οι νέες πληροφορίες για τα έργα που πρέπει να συμπληρωθούν 

εμπεριέχουν: 
 Κατηγορία: 
1)Έργο Κοινωφελούς Χαρακτήρα  
2)Έργο Υποστήριξης Κοινωφελούς προγράμματος (μόνο αν πρόκειται για 

ωφελούμενους διοικητικής υποστήριξης στο πρόγραμμα ή οδηγούς υποστήριξης του 
προγράμματος)  

 
 Υποκατηγορία έργου: 
1)Διοικητικές Υπηρεσίες 
2)Δράσεις Οικονομικής Ανάπτυξης 
3)Κατασκευές/ Επιδιορθώσεις/ Ανακαινίσεις 
4)Κοινωνικές υπηρεσίες/ Υγεία/ Πρόνοια 
5)Περιβάλλον/ Καθαριότητα 
6)Πολιτισμός/ Αθλητισμός 
(σημ. Αν περισσότερες από μία υποκατηγορίες ταιριάζουν στο έργο σας, διαλέξτε 

αυτήν με την μεγαλύτερη σχέση) 
 
 Τίτλος έργου: 
 Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας τίτλων έργων ανά υποκατηγορία. Σας δίνεται η 

δυνατότητα να καταχωρήσετε και δικούς σας τίτλους αν δεν σας καλύπτουν τα 
παρακάτω παραδείγματα. 
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Πολιτισμός/Αθλητισμός 
  
  
  
  
  
  

Δράσεις αναβάθμισης δημοτικών 
βιβλιοθηκών 

Δράσεις αναβάθμισης πολιτιστικών 
υπηρεσιών-ΑΜΕΑ 

Δράσεις τουριστικής προβολής 

Δράσεις ενίσχυσης κυκλοφοριακής 
αγωγής (ΚΟΚ) 

Δράσεις αναβάθμισης / συντήρησης 
αθλητικών εγκαταστάσεων 

Δράσεις ψηφιοποίησης δημοτικού 
πολιτιστικού υλικού 

Δράσεις για την 
μελέτη/καταγραφή/προβολή της τοπικής 
ιστορίας και κοινωνίας 

Περιβάλλον/Καθαριότητα 
  
  
  
  
  
  
  

Δράσεις συντήρησης / 
αποκατάστασης /αναβάθμισης / 
επέκτασης αστικού πρασίνου 

Δράσεις αναβάθμισης υπηρεσιών 
δημοτικού λαχανόκηπου 

Δράσεις αναβάθμισης ελέγχου 
ενεργειακής κατανάλωσης δημοτικών 
κτιρίων 

Δράσεις εργασιών πυροπροστασίας 

Δράσεις υποστήριξης διενέργειας / 
σύνταξης περιβαλλοντικών μελετών 

Δράσεις καθαρισμού ευαίσθητων 
περιοχών (παραλίες, αλσύλια , 
εγκαταλελειμένα οικόπεδα κ.λπ.) 

Δράσεις υποστήριξης λειτουργείας 
υπηρεσιών δημόσιας υγείας- ανεπιτήρητα, 
αδέσποτα και μη παραγωγικά ζώα 

Δράσεις συντήρησης / 
αποκατάστασης εξοπλισμού 
καθαριότητας 

Κατασκευές, 
Επιδιορθώσεις, Ανακαινίσεις 

  
  
  
  
  
  
  

Δράσεις συντήρησης / 
αποκατάστασης εξοπλισμού & υλικού 

Δράσεις νομιμοποίησης τακτοποίησης 
δημοτικών κτιρίων 

Δράσεις αναβάθμισης δημοτικών 
χώρων στάθμευσης  

Δράσεις συντήρησης / 
αποκατάστασης /αναβάθμισης δικτύου 
ύδρευσης 
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Δράσεις συντήρησης / 
αποκατάστασης /αναβάθμισης 
ηλεκτρικού δικτύου 

Δράσεις συντήρησης / 
αποκατάστασης /αναβάθμισης 
οδοφωτισμού 

Δράσεις συντήρησης / 
αποκατάστασης /αναβάθμισης στηλών-
πινακίδων 

Δράσεις συντήρησης / 
αποκατάστασης /αναβάθμισης 
συγκοινωνιακού δικτύου 

Δράσεις συντήρησης / 
αποκατάστασης /αναβάθμισης σχολικών 
/ προσχολικών / βρεφονηπιακών 
μονάδων 

Δράσεις συντήρησης / 
αποκατάστασης /αναβάθμισης λοιπών 
δημοτικών κτιρίων και υποδομών 

Δράσεις αντικατάστασης / 
κατασκευής πλακοστρώσεων-
πεζοδρομήσεων 

Δράσεις αναβάθμισης / συντήρησης / 
κατασκευής μικρών έργων 

Διοικητικές Υπηρεσίες 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Δράσεις ψηφιοποίησης δημοτικού 
αρχείου (μη-πολιτιστικού ενδιαφέροντος)  
/ απομαγνητοφώνησης πρακτικών 
συνεδριάσεων / μηχανοργάνωσης / 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 

Δράσεις αρχειοθέτησης -
διεκπεραίωσης- μεταφοράς 
εγγράφων/φακέλων κ.λπ. 

Δράσεις υποστήριξης βεβαίωσης 
διοικητικών προστίμων 

Δράσεις βελτίωσης λειτουργίας 
αποθηκών δήμου 

Δράσεις υποστήριξης επικοινωνίας με 
τους πολίτες (έρευνες , δημοσκοπήσεις , 
υποδοχή αιτημάτων κ.λπ.) 

Δράσεις αναβάθμισης γραμματειακής 
υποστήριξης 

Δράσεις υποστήριξης τμήματος 
δημοτολογίου 

Δράσεις καταγραφής και αποτύπωσης 
δημοτικής περιουσίας 

Δράσεις λειτουργικής αναβάθμισης 
παρεχόμενων υπηρεσιών ΚΕΠ. 
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Δράσεις λειτουργικής αναβάθμισης 
μητρώου Ακινήτων και Οφειλετών 

Δράσεις υποστήριξης οργάνωσης και 
εκκαθάρισης γενικού αρχείου 

Κοινωνικές Υπηρεσίες, 
Υγεία, Πρόνοια 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Δράσεις ανάδειξης ρόλου γυναίκας 

Δράσεις για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων  

Δράσεις αναβάθμισης υπηρεσιών 
προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

Δράσεις αναβάθμισης/ενίσχυσης 
κοινωνικού Παντοπωλείου 

Δράσεις υποστήριξης/αναβάθμισης 
δημοτικού κυνοκομείου/ιπποφορβείου / 
κέντρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων 

Δράσεις αναβάθμισης/ενίσχυσης 
προγραμμάτων λογοθεραπείας 

Δράσεις αναβάθμισης ενίσχυσης 
δημοτικών υπηρεσιών σίτισης 

Δράσεις υποστήριξης παροχής 
συμβουλευτικής/ψυχολογικής 
υποστήριξης 

Δράσεις υποστήριξης ασφάλειας και 
προστασίας μαθητών (σχολικοί 
τροχονόμοι/φύλακες κ.α.) 

Δράσεις αναβάθμισης υπηρεσιών 
βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών 

Δράσεις υποστήριξης παιδικής ηλικίας 

Δράσεις αναβάθμισης κοινωνικού 
ιατρείου/κέντρου υγείας 

Δράσεις υποστήριξης ανέργων-
καταπολέμησης της ανεργίας 

Δράσεις υποστήριξης/υλοποίησης 
προγραμμάτων κατά της φτώχειας 

Δράσεις για την προώθηση της υγείας 
και κοινωνικής ευημερίας 

Δράσεις Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

  
  
  

Δράσεις υποστήριξης λειτουργείας 
λαϊκών αγορών 

Δράσεις υποστήριξης τοπικού 
τουρισμού 

Δράσεις υποστήριξης τοπικής 
επιχειρηματικότητας 



39 
 
 

Δράσεις καταπολέμησης τοπικής 
ανεργίας 

 
 
 Σύντομη περιγραφή έργου 
Μία σύντομη περιγραφή του έργου που θα πραγματοποιηθεί ως 400 χαρακτήρες. 
 
 Για την επιτυχή καταχώρηση του έργου θα πρέπει να συμπληρώσετε ακόμα τα 

εξής πεδία, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται πάνω στο έντυπο συμπλήρωσης 
και στον οδηγό καταχώρησης, που αναφέρουμε ενδεικτικά εδώ: 

Υπηρεσίες του Δήμου που αναβαθμίζονται από αυτό το έργο 
Θέσεις υλοποίησης του έργου (και δυνατότητα φωτογραφίας πριν το έργο) 
Εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου 
Υλικά και εκτιμώμενο κόστος που θα χρειαστούν για την υλοποίηση του έργου 

(πρώτες ύλες, εξοπλισμοί, υλικά ασφάλειας, βενζίνες κ.λ.π.) 
Ζητούμενες ειδικότητες 
Δείκτες αποτελέσματος. 
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Annex 10. Kinofelis Project Planning Tool 
 

Availiable in Greek 
 
Εργαλείο Σχεδιασμού Έργων 

1. Γενικές Πληροφορίες Έργου 
 

Δήμος:  
Ημερομηνία έναρξης  Διαχειριστής 

έργου / 
Υπεύθυνος 
έργου 

 

Υπηρεσίες του δήμου που 
αναβαθμίζονται από το 
έργο 

 Υπηρεσία 
υπεύθυνη για 
την διαχείριση 
του έργου 

 

  
 

Υποκατηγορία Έργου 
Πολιτισμός/Αθλητισμός  
Περιβάλλον  
Κατασκευές, Επιδιορθώσεις, Ανακαινίσεις  
Διοικητικές Υπηρεσίες  
Κοινωνικές Υπηρεσίες, Υγεία, Πρόνοια, 

Καθαριότητα δημόσιων χώρων 
 

Δράσεις Οικονομικής Ανάπτυξης   
 
Τίτλος Έργου: Δράσεις για 

……………………………………………………………………………………………………... 
 

Σύντομη Περιγραφή έργου 
Συμπληρώστε μία σύντομη 
περιγραφή του έργου. (μέχρι 
400 χαρακτήρες). 
Υποχρεωτικό 

 

Εργασίες έργου 
Συμπληρώστε με μία 
σύντομη περιγραφή για κάθε 
εργασία που θα γίνει από 
τους/τις ωφελούμενους/-ες 
στο πλαίσιο του έργου. 
(μέχρι 200 χαρακτήρες ανά 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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εργασία) 
Υποχρεωτική συμπλήρωση 
τουλάχιστον 1 εργασίας 

6) 

7) 

8) 

Θέσεις Υλοποίησης Έργου 
Συμπληρώστε τις τοποθεσίες 
που θα διεξαχθούν εργασίες 
στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου έργου αν 
αυτές μπορούν να 
προσδιοριστούν 
γεωγραφικά.( Δυνατότητα 
συμπλήρωσης διεύθυνσης ή 
συντεταγμένων). 
Υποχρεωτική συμπλήρωση 
τουλάχιστον 1 θέσης (αν το 
έργο δεν προσδιορίζεται 
γεωγραφικά συμπληρώστε 
τη διεύθυνση της υπηρεσίας 
που θα το επιβλέπει ή του 
Δημαρχείου) 

 Διεύθυνση ή Συντεταγμένες 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

 
2. Δείκτες αποτελέσματος  

Στο κεφάλαιο αυτό καλείστε να συμπληρώσετε τους αριθμούς στόχους σε μία 
σειρά από πίνακες μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Παρακαλώ συμπληρώστε μόνο τα 
πεδία που είναι σχετικά με το συγκεκριμένο έργο (υποχρεωτική συμπλήρωση για 
τουλάχιστον 1 δείκτη). 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Παρακαλώ συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα στα αντίστοιχα κουτιά τον αριθμό των δημοτών που  στοχεύετε να ωφεληθούν άμεσα από το συγκεκριμένο έργο σε περίπτωση που 

αυτό εμπεριέχει μετρήσιμες υπηρεσίες. 

Υπηρεσίες προς Δημότες Σίτιση Ψυχολογική 
Στήριξη 

Πληροφόρηση/Ενημέρωση / 
συμμετοχή σε εκδήλωση 

Ιατρική 
Μέριμνα 

Εκπαίδευση Φροντίδα 

ΔΗΜΟΤΕΣ             

 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Αν το έργο σας συμπεριλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε ειδικές ομάδες πολιτών παρακαλώ συμπληρώστε στον 
παρακάτω πίνακα στα αντίστοιχα κουτιά τον αριθμό της αντίστοιχης κατηγορίας ατόμων που ωφελούνται άμεσα από το 
συγκεκριμένο έργο σε περίπτωση που αυτό εμπεριέχει μετρήσιμες υπηρεσίες. 
Υπηρεσίες σε Άτομα 
ειδικών κατηγοριών 

Σίτιση Ψυχολογική 
Στήριξη 

Πληροφόρηση/Ενημέρωση 
/ συμμετοχή σε εκδήλωση 

Ιατρική 
Μέριμνα 

Εκπαίδευση Φροντίδα 

Γυναίκες       

Α.με Α             

Άτομα Τρίτης Ηλικίας 
(65 ετών και πάνω) 

            

Παιδιά (6-18 ετών)             

Νήπια εώς 6 ετών             

Άνεργοι             

Άποροι             

Άτομα που ανήκουν 
σε μειονότητες (π.χ. 
Ρωμά) 
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Τοξικοεξαρτώμενες/οι             

Λοιποί Δημότες              

Τουρίστες/ μη- 
Δημότες 

            

Ζώα (αδέσποτα ή μη)    Χ.Σ. Χ.Σ.       
 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον στόχο του αριθμού τον δενδρυλλίων, δένδρων ή θάμνων που θα  
φυτευτούν / αφαιρεθούν ή συντηρηθούν στα πλαίσια αυτού του έργου σε περίπτωση που αυτό 
εμπεριέχει τέτοιες εργασίες. 

 
Φύτευση Κλάδεμα/Περιποίηση Αφαίρεση Υδρευση 

Δέντρα/Θάμνο
ι 

        

 
Παρακαλώ συμπληρώστε τον αριθμό τετραγωνικών μέτρων που στοχεύετε να 

ολοκληρώσετε στις παρακάτω εργασίες, αν το συγκεκριμένο έργο τις εμπεριέχει  
 Τετραγωνικά Μέτρα 
Εργασίες σε ακτές/παραλίες  
Καθαρισμός χερσαίας γης  
Αντιπυρικές εργασίες  

 
 
 
Εργασίες Συντήρησης/ Καθαρισμού δημόσιων/ανοιχτών χώρων 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον αριθμό σε τετραγωνικά μέτρα που στοχεύετε να ολοκληρώσετε 
στις παρακάτω εργασίες, αν το συγκεκριμένο έργο τις εμπεριέχει 

  Τετραγωνικά Μέτρα 
Πλακόστρωσεις /Πεζοδρομήσεις   

Συντήρηση Οδοποιίας   

Καθαρισμός χερσαίας γης   

Καθαρισμός αστικών-ημιαστικών 
χώρων 

 

 
 

 Τόνοι 
Ανακύκλωση Σκουπιδιών  

 
 Αριθμός 
Περιβαλλοντικές Μελέτες  

 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 Αριθμός 
Πόσα αρχεία η έγγραφα θα 

ψηφιοποιηθούν στα πλαίσια του έργου; 
 

Πόσες συνεντεύξεις θα  
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πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του 
έργου; 

Πόσες Εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του 
έργου; 

 

 
Δημοτικές Υποδομές 
 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Στο κάθε κουτί θα πρέπει να συμπληρώσετε 
αριθμούς στόχους για κάθε συνδυασμό υποδομής-εργασίας του συγκεκριμένου έργου σε 
περίπτωση που αυτό εμπεριέχει ανάλογες εργασίες. 
Aναβαθμίσεις 
δομών και 
χώρων 

Συντήρηση / 
Αναβάθμιση 

Φύλαξη Καθαρισμός Διοικητική 
Υποστήριξη 

Εκπόνηση 
Μελετών / 
Νομιμοποιήσε
ις 

Βιβλιοθήκες           

Δομές Υγείας           

Κτίρια 
Πολιτισμού 

          

Μικρά Τοπικά 
Έργα Υποδομών 

          

Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις 
Δημόσιας 
Χρήσης 

          

Κοινωνικές 
Δομές 

          

Σχολικές και 
Προσχολικές 
Μονάδες 

          

Κοινόχρηστοι 
Χώροι 

          

Λοιπές 
Δημοτικές 
Υποδομές 

          

 

 
 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον αριθμό στόχο στην αντίστοιχη εργασία του 
παρακάτω πίνακα αν το έργο εμπεριέχει αυτές τις εργασίες. 

 Τετραγωνικά Μέτρα 
Πλακοστρώσεις / Πεζοδρομήσεις  
Καθαρισμός Αστικής  / Ημιαστικής 

έκτασης  
 

Συντήρηση Οδοποιίας  
 

3. Εργαλεία και Υλικά  
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  Παρακαλώ 
συμπληρώστε τα απαραίτητα 
εργαλεία και υλικά για την 
ολοκλήρωση του έργου 
καθώς και το εκτιμώμενο 
κόστος τους 

Υλικά που 
απαιτούνται 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Συνολικό 
Εκτιμώμενο 

Κόστος 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

 
4. Ζητούμενες Ειδικότητες 

 
Παρακαλώ συμπληρώστε 

τις ζητούμενες ειδικότητες 
καθώς και το πλήθος αυτών 
που θα χρειαστείτε για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του 
έργου. 

Ειδικότητα: 
κατηγοριοποίηση 

ΑΣΕΠ 

Αριθμός 
ζητούμενων 

ωφελούμενων 
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Annex 11. ASEP Index of Professional Specialization 

 
Avaliable in Greek 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΔΕ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΔΕ  ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 

ΔΕ  ΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 

ΔΕ  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

ΔΕ  ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΔΕ  ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 

ΔΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΕ  ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 

ΔΕ  ΚΗΠΟΥΡΩΝ  

ΔΕ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΔΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΔΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΕ  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 

ΔΕ  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 

ΔΕ  ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 

ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΕ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΙ 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 

ΔΕ  ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΕ  ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 
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ΔΕ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΙΘΑΡΑΣ 

ΔΕ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ 

ΔΕ  ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ 

ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ 

ΔΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

ΔΕ  ΜΑΡΜΑΡΑΔΩΝ 

ΔΕ  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΕ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ 

ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

ΔΕ  ΞΕΝΑΓΩΝ 

ΔΕ  ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΕ  
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ' + Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

ΔΕ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΙΔΩΝ 

ΔΕ  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

ΔΕ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 

ΔΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΕ  ΠΩΛΗΤΩΝ 

ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ 

ΔΕ  ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 

ΔΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

ΔΕ  ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ 

ΔΕ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΕ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΔΕ  ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΔΕ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 
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ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΔΕ  ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΔΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ(ΤΡΑΚΤΕΡ) 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ GCP ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΣΑΠΑ 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΗ- ΒΟΒCAT 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 

ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 

ΔΕ  ΨΥΚΤΙΚΩΝ 

ΠΕ  ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕ  ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΠΕ  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΠΕ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕ  ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

ΠΕ  ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

ΠΕ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

ΠΕ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΠΕ  ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΕ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΣ 

ΠΕ  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 

ΠΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕ  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΕ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 

ΠΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

ΠΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΠΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ  ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

ΠΕ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ - ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ  ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

ΠΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕ  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΕ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΕ  ΦΥΣΙΚΩΝ 
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ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΕ  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΤΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΤΕ  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 

ΤΕ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 

ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

ΤΕ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΕ  ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΕ  ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 

ΤΕ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΤΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ 

ΤΕ  ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΕ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΕ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΤΕ  ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΕ  ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 

ΤΕ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΤΕ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

ΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ  ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

ΤΕ  ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ-ΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΤΕ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΤΕ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΕ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΥΕ  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ-ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ 

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΡΜΑΡΑΔΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΥΕ  ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 

ΥΕ  ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ 
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ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΙΟΛΙ 

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΙΘΑΡΑ 

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΑΝΟ 

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΛΑΡΙΝΟ 

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
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Annex 12. OAED Guide for Applicants 

 
Available in Greek 
 
 
OAED Guide for Applicants 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3ESWzpC5zliYldLSDFkUWllYXc/view?usp=sharing
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Annex 13. OAED list of successful applicants 

 
Avaliable iin Greek 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  Νο …. /2016 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΚΛΑΔΟΣ - 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            
            
            
 Ευρωπαϊκή 

Ένωση 
          

 Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο                                  
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Annex 14. Guide on OAED entry and exit session with 
beneficiaries   

 
Entry session 

 
Objectives: 
• To provide information on the Kinofelis Program 
• To inform and subscribe successful candidates to the KEK training (optional) 
• To update the data on the successful applicant in the OAED database  
 
Steps to achieve those objectives 
Step 1: Short presentation and introduction to Kinofelis  
Kinofelis provides 8 month employment to unemployed in Municipalities. The goal of 

Kinofelis is to provide a way out of the vicious circle of unemployment and incentives for 
reactivation of the long term unemployed through everyday employment, monthly payment, 
security stamps and social insurance. The beneficiaries contribute through their labour to 
public works. It is not a program for salaried work in Municipalities and the period of 
employment cannot exceed 8 months. 

 
Refer to the Guide for Beneficiaries on the web-site of Kinofelis (also attached) 
 
Step 2: Information on the training in the KEKs  
The successful candidates should be informed on the option to select training in 

computers. This would take place once a week on Friday. If they select this option 
attendance is obligatory. They can select amongst three levels and they can get 
accreditation after passing the ACDL exams. During this period they would also take part 
in (a) seminars on job search strategies and (b) social economy seminars 

 
Step 3: Training selection  
 
Step 4 : Updating data of successful candidates on OAED database.  
 
Step 5: Document referring them to the Municipalities  
Successful candidates should be informed that they should go to the Municipalities, 

where the documents they have used for the application form should be checked by the 
Municipal authorities. It should be stressed that this document does not guarantee 
employment and if they are not in a position to submit the documents specified by ASEP, 
they will not be able to start their employment and will be replaced by the next on the 
list.  

Refer to the relevant section of the ASEP list.   
 
Step 6: Information on exit session 
They should be informed that if they become beneficiaries, they will be entitled to a 

second exit session. In order to do this session and claim unemployment benefit, they 
should re-register in OAED. They should also be informed that the months of employment 
in Kinofelis are counted in the next application for unemployment benefit.  

 
Refer to relevant document in OAED 
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Exit session 
 
Objectives: 
1. To contribute to the reactivation of the unemployed and provide practical advise 

on reactivation. 
2. To give information and create a positive climate of trust amongst the 

beneficiaries and OAED in order to make sure that they are aware of the programs 
and services that the organization offers and to make use of teh available services.  

 
Steps to achieve this: 
 
Step 1: Register in OAED 
It is a precondition for the exit session. After the end of the registration a time and 

date of meeting with councilor should be assigned.  
 
Step 2: Information on the unemployment benefit 
Beneficiaries should be informed on the preconditions for receiving the 

unemployment benefit after the end of Kinofelis. They should also be informed if they 
haven’t applied yet on the procedures for the application.  

Refer to relevant document on OAED website 
 
Step 3: Information and counseling on future employment and training programs 

available.  
 
The councilors should inform beneficiaries on  
• Employment programs of OAED depending on gender, age, years of 

unemployment, sector 
• OAED councelling such as workshops for activation, professional orientation 

counseling, search job techniques and prospects of entrepreneurship  
Refer to http://www.oaed.gr/symbouleutikes-yperesies1 

• Training programs  
• Social protection programs, such as social tourism, kindergartens summer camps.  
• Other issues like ELKP insurance, social pricing of DEI, tax reductions or 

exemptions, preferential arrangements for debt, free public transport card, social 
solidarity income (KEA) 

  
Refer to http://www.oaed.gr/documents/10182/28436/DikaiwmataAnergwn. 

Encourage them to subscribe to the OAED Facebook page for updates.  
 

Check List for entry and exit sessions –Kinofelis  
 
Name of councilor 
Name of beneficiary: 
OAED serial no: 
Date : 
 

Entry session Notes 
Introduction/general information 

on Kinofelis 
☐ 

http://www.oaed.gr/documents/10182/28436/DikaiwmataAnergwn
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Info on training option 
 
 

☐ 

Select training 
 
 

☐ 

Update OAED profile 
 
 

☐ 

Document referring them to 
Municipalities 

 

☐ 

Info on exit session ☐ 
  

 
 

Exit session  
Info on unemployment benefit 
 

☐ 

Info on future employment 
programs 

 

☐ 

Info on future training programs 
 

☐ 

 
Info on council ling options 
 

☐ 

Info on programs of social 
protection 

 

☐ 

Info on KEA ☐ 
Info on other benfits-allowances- 

provisions 
☐ 
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Annex 15. MOL Introductory Letter to Beneficaries 
 
Introductory Letter 
Welcome to the new generation of Public Employment Programs which has been 

designed with a focus on the unemployed person and the real needs of the local 
community. You have been selected for participation in the first phase of the program, 
which will be implemented in 17 Municipalities that suffer from high and long-term 
unemployment. Overall, this action will provide guaranteed salaried employment to 
approximately 43.500 unemployed people, organized both as a pilot phase in 51 
municipalities and as a national roll-out in the remaining 274.  

This program includes a number of innovations with respect to previous phases. The 
key ones are: 

• The extension of the work opportunities provided from five to eight 
months’ duration; 

• The introduction of project-based work where the work opportunity will 
be linked to either physical output or services delivered; 

• Measures to ensure full respect of labour rights of participants; 
• Providing opportunities for IT and self-employment training in order to 

make a modest contribution to your reintegration in the labour market;  
• Greater focus on monitoring and evaluation of work performed in order to 

enhance the productivity and usefulness of the employment provided; and 
• Systematic surveys on the impact of the program on your socio-economic 

well-being and employment prospects. 
We know that your participation in the program will provide only a partial solution 

to unemployment which can only be combatted through the creation of sustainable 
employment positions. We are also working towards this direction.  

In order to better understand the profiles, needs and aspirations of participants, as a 
basis to strengthen the design and impact of the programme, all participants are expected 
to participate in socio-economic surveys at the beginning and end of the programme. 
Your participation in such surveys will take place during working hours: we thank you in 
advance for your participation which will contribute to the improvement of the program 
and enable us to maximize the benefits for both the unemployed and the local society. 

An OAED call center is not operational (with the five digit number «11320»), which 
you can call in case you encounter problems. As we embark on this ambitious initiative, 
we ask for your understanding with respect to foreseeable delays in implementation and 
in particular with respect the first months’ salaries as the OAED sets up new payment 
mechanisms.  

 We hope that the new design of the Public Works Schemes will correspond more 
effectively to your needs and we look forward to your feedback and suggestions for 
improvement during program implementation. We trust that this new generation public 
works program will provide you with a rewarding experience and a stepping stone 
towards more sustainable employment. 

Yours sincerely, 
The Alternate Minister of Labour, Social Security and Solidarity 
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Annex 16. MOL Frequently Asked Questions addressed to 
Beneficiaries 
 
 

Who is the employer in Kinofelis? 
The municipality is the employer.  
 
What documents must I provide to confirm my employment? 
The documents you must provide are the following: 
• the referral letter that you will receive from OAED to take to the municipality.  

• ID document or passport 
• Tax identify number (ΑΦΜ) 
• Social security number (ΑΜΚΑ) 
• IKA number (ΑΜ ΙΚΑ) 
• Greek bank account number 
• the degrees or any other legal document in order to prove your speciality  
 
Who pays my wages? 
OAED pays the wages to beneficiaries, based on a schedule provided to them each 

month by the municipality.  
 
How are wages calculated? 
Wages are paid on a monthly basis assuming that you have worked the required 

number of days and that all leave taken was allowable. If the leave taken was not 
approved those days will be deducted. 

 
What are the monthly wages? 
For beneficiaries aged 25 years or older salaries are EUR 19.81 per day and no higher 

than EUR 495.25 per month. 
For beneficiaries aged under 25 years salaries are EUR 17.27 per day and no higher 

than EUR 431.75 per month. 
 
Will I have insurance? 
Yes, the programme will cover your insurance contributions.  
 
What is the duration of the work? 
The maximum employment days for each job is 200 working days. The beneficiary 

cannot exceed the above limit, but he/she work less days (eg. in case of replacement) or 
the days of work still remain 200 but exceed the 8 consecutive calendar months eg the 
case of general duties placed in school structures due to cessation of summer months). 

 
What contributions will the employer make? 
The municipality will contribute to IKA. When your participation in Kinofelis is over, 

you will get a certificate showing the number of days worked on the programme. 
 
What are the working hours? 
Each municipality will decide the daily start-time. Employment is from Monday to 

Friday. In those instances, in which work is required on a Saturday, then a day off during 
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the week will be granted. Employment on Sundays, public holidays and at night is not 
permitted. 

However, there are variances on the standard hours depending on circumstances, 
with no associated cut in salary: 

•  Based on a joint declaration by the parents to the municipality, a beneficiary may 
opt to work for 1 hour less per day for the following reasons 

• if there is in family a new born (up to 30 months) 
• if there is an adaption of a child (up to 30 months) 
• if the beneficiary has disabilities (disability above 67%) 
• if the beneficiary has children with disabilities with disability above 80% or 

children with diabetes with disability above 50% 
 

What leave is allowable? 
The following forms of leave are allowable, without deduction of pay. 
Discretionary leave: 

Beneficiaries are entitled to two days leave per month. This leave is not 
cumulative and if it is not taken no additional payment will be made. It requires 
prior completion of a request form approved by the municipality. If unapproved 
leave is taken salary deductions are imposed. 

 
Sick leave: 

Over the total program period, they have 13 days of sick leave provided that 
they can supply note from a doctor. 

 
Pregnancy and maternity leave: 

Based on the statutory medical documents, employment may be suspended 
during the beneficiary’s absence for a maximum of ten months. 

 
Children’s School Support leave: 

Beneficiaries who are parents of children aged 4-16 years may take up to a 
total of two days of leave per child (measured in hours or a whole day at a time) 
to contact teachers for the school performance of their children for the whole 8 
month programme.  

 
Marriage leave: 

Subject to prior request and approval by their supervisor, beneficiaries may 
take five days of leave in the event of marriage.  

 
Bereavement leave: 

In the case of the death of a spouse, children, parents and siblings, and relatives 
by marriage, beneficiaries are entitled to two days of leave, following approval by 
the municipality. 

 
What forms of counselling will I receive? 
Counseling services are provided by OAED. On entering the programme, OAED 

advisors will update your profile. On exit from the programme, OAED advisors will 
provide vocational guidance, updating your Individual Action Plan with the new skills 
and experience acquired and providing information on further programmes and 
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opportunities for which you may apply. For having the exit counselling you will have to 
reregister in OAED.  

 
What training opportunities does Kinofelis offer? 
All beneficiaries have the option of enrolling in training on ‘Information and 

Communication Technology’ (ICT), on the basis of a Training Voucher. The choice to 
participate in training is made during your initial visit to OAED to accept the employment 
offer. 

This certificated program lasts 120 hours and includes three levels of knowledge: 
elementary, basic and advanced.  

In addition, 10% of the time allocated to training will cover the following topics:  
• Health and safety at work 
• Labour relations 
• Principles of doing business. 

Twenty hours will also be provided on the Social Economy and Social 
Entrepreneurship, with a certificate of attendance. 

Beneficiaries who choose to attend training will do so for one day per week. 
Beneficiaries who do not choose to do so will work on that day instead. The salary will be 
unchanged. 

 
What are my health and safety rights at work? 
All the statutory provisions ensuring health and safety at work under EU and Greek 

Law apply. 
 
Will I be eligible for Unemployment Insurance at the end of the programme? 
Your working time in the programme will be counted in your application for joining 

the unemployment benefit of OAED. 
 
How does participation in Kinofelis affect my SSI grant? 
There is no automatic exclusion from SSI, but the following conditions will apply: 
i) During the first month of employment in Kinofelis 100% of the salary will be 

disregarded in the calculation of income for the SSI. 
ii) During the second and third months 40% of the salary from Kinofelis would be 

disregarded in this calculation. 
iii) After this, the full contribution of income from Kinofelis will be included in the 

calculation of household income.  Some beneficiaries may then be excluded if their 
income exceeds the SSI threshold, but this will depend on factors including family size 
and other sources of income. 
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Annex 17. MOL Guide to Beneficiaries 

 
Availiable in Greek 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ-ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την 

επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Γενικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προχωρεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των νέας γενιάς Προγραμμάτων Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η 
συγκεκριμένη Δράση ξεκινά πιλοτικά σε 17 Δήμους οι οποίοι είναι θύλακες υψηλής και 
μακροχρόνιας ανεργίας, και επεκτείνεται σε άλλους 34 Δήμους της χώρας για να 
ολοκληρωθεί με το πρόγραμμα σε όλους τους 274 Δήμους της χώρας 

Τα νέα Προγράμματα είναι οκτάμηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε 
μακροχρόνια ανέργους. Πέρα δε από την αντιμετώπιση της ανεργίας και την 
επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, στοχεύουν και στην 
προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των 
παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Οι 
άνεργοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων που 
θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των 
πολιτών των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους 
Δήμους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, και στοχεύουν 
στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, τη συντήρηση μικρών 
υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και την 
προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Επίσης, τα νέα Προγράμματα 
περιλαμβάνουν Δράσεις Συμβουλευτικής και Κατάρτισης, με στόχο τη διευκόλυνση των 
ανέργων στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα εργαλείο υποβοήθησης των Ωφελουμένων αλλά και 
των Επιβλεπόντων Φορέων, στην κατεύθυνση της ομαλής υλοποίησης των 
Προγραμμάτων. Συνοπτικά, στοχεύει να γίνει ένα κείμενο αναφοράς που θα καθορίζει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα και με όσα 
ορίζει η υπ’ αριθμόν 6.15107/5.12840(ΦΕΚ τεύχος B’, αριθ. 3975/12-12-2016) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της Χώρας συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης των ωφελουμένων με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 
χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει».  
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 
➢ Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης:  

Δικαιούχος του Προγράμματος. Χρηματοδοτεί και έχει τη συνολική ευθύνη 
σχεδιασμού και υλοποίησης του Προγράμματος. 

 
➢ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ):  

Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της Πρόσκλησης, την υποδοχή των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων, την κατάρτιση του Πίνακα Ωφελουμένων, την εξέταση 
των ενστάσεων, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους Επιβλέποντες 
Φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους Ωφελουμένους και των 
ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς. Επίσης, είναι αρμόδιος για 
τη Δράση της Συμβουλευτικής προς τους Ωφελούμενους. 

 
➢ Επιβλέποντες Φορείς:  

Οι φορείς (Δήμοι) οι οποίοι θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα 
πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το 
μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Επιπλέον, έχουν την ευθύνη, σύμφωνα 
με το Ν. 2472/1997 περί της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη 
νόμιμη συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και φύλαξη των πληροφοριακών 
στοιχείων των Ωφελουμένων των Προγραμμάτων, κατά την έναρξη και τη λήξη 
απασχόλησής τους, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1303/2013 (άρθρο 125, παρ. 2, στοιχεία δ & ε), καθώς και για την υποβολή τους 
στο Δικαιούχο. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα Προγράμματα Απασχόλησης 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ, κάνοντας χρήση των κωδικών που διαθέτουν για 
πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ ως 
πιστοποιημένοι χρήστες. 

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην 
εκάστοτε Πρόσκληση. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των Ωφελουμένων και εξεταστούν οι 
ενστάσεις, καταρτίζεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης ανά Φορέα  και ειδικότητα, ο 
οποίος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, η δε έκδοσή του ανακοινώνεται στον 
πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Επίσης, κάθε 
Επιβλέπων Φορέας αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεών του πίνακα με τους επιτυχόντες 
και επιλαχόντες ανά ειδικότητα.  

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι Ωφελούμενοι στη συνέχεια είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Οι Ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στην 
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας τοποθέτησής τους, εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούν από το ΚΠΑ2 ότι είναι 
επιτυχόντες, προκειμένου να παραλάβουν το παραπεμπτικό/συστατικό σημείωμα που 
απευθύνεται στους Επιβλέποντες Φορείς τοποθέτησης (Δήμοι). 

2. Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες Ωφελούμενους, οι τελευταίοι υποχρεούνται να 
εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών 
από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. 

3. Κατά την επίσκεψή τους στο ΚΠΑ2 οι Ωφελούμενοι: 
• ενημερώνουν τον εργασιακό σύμβουλο αν θα παρακολουθήσουν τη Δράση 

της Κατάρτισης που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα,  
* Σημειώνεται ότι η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

Κατάρτισης, η οποία γίνεται κατά την πρώτη Συμβουλευτική, 
αποτελεί οριστική επιλογή και δεν μπορεί να αλλάξει. 

• επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους (ΑΣΔ) 
Τα παραπάνω αποτελούν το περιεχόμενο της πρώτης Συμβουλευτικής. 

 
4. Από τη στιγμή που οι Ωφελούμενοι παραλάβουν το παραπεμπτικό/συστατικό 

σημείωμα έχουν προθεσμία πέντε (5) ημερών προκειμένου να προσέλθουν στο Δήμο 
όπου θα τοποθετηθούν, έχοντας μαζί τους το παραπεμπτικό σημείωμα. Επίσης 
οφείλουν:  

• να προσκομίσουν στο Δήμο όλα τα προβλεπόμενα από την Πρόσκληση 
δικαιολογητικά σχετικά με τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους 
τίτλους σπουδών, 

• να προσκομίσουν: α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους, β) 
αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ), δ) αριθμό μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ε) αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN 
στον οποίο ο Ωφελούμενος υποχρεωτικά εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος, 

• να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή, όπως 
προβλέπεται στην Πρόσκληση, 
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• να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εισόδου στο Πρόγραμμα 
(microdata), το οποίο αποτελεί υποχρέωση της χώρας έναντι της Ε.Ε. (Οι 
Ωφελούμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου - 
Εξόδου από το Πρόγραμμα, στην έναρξη και στη λήξη του Προγράμματος 
αντίστοιχα. Η διαδικασία άρνησης συμπλήρωσης των εν λόγω ερωτηματολογίων 
ορίζεται από το άρθρο 13 του Ν. 2472/97.)  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος: 
• προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης των υποδειχθέντων, μέσω 

του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από 
τη λήξη προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για την προσέλευση των Ωφελουμένων στα 
ΚΠΑ2, 

• με την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησης, υποχρεούται να 
εκδώσει διοικητική πράξη τοποθέτησης Ωφελουμένου του Προγράμματος, στην οποία 
θα αναφέρεται ρητά ο τομέας δραστηριότητας ή/και ο χώρος απασχόλησης του 
Ωφελουμένου στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης, και να 
παραδώσει εκτύπωση του εντύπου στον Ωφελούμενο, 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
(Α) Συμβουλευτική 
 
Η Δράση της Συμβουλευτικής είναι υποχρεωτική για όλους τους Ωφελούμενους του 

Προγράμματος. Παρέχεται από τον ΟΑΕΔ και χωρίζεται σε δύο (2) μέρη:  
 
1) Η πρώτη Συμβουλευτική είναι ατομική και πραγματοποιείται κατά την έναρξη 

του Προγράμματος όπως περιγράφεται παραπάνω.  

 
2) Η δεύτερη Συμβουλευτική πραγματοποιείται στο τέλος του Προγράμματος και 

αφορά στον επαγγελματικό προσανατολισμό-επαναπροσανατολισμό των 

συμμετεχόντων. Ο Ωφελούμενος επιστρέφει στο ΚΠΑ2 της περιοχής του και 

επισκέπτεται ξανά τον εργασιακό σύμβουλο, με τον οποίο επικαιροποιεί το 

Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) του με τις νέες δεξιότητες που απέκτησε κατά τη 

διάρκεια της Κατάρτισης και ενημερώνεται για περαιτέρω ανοιχτές προς 

υποβολή αιτήσεων Δράσεις.  

(Β) Κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων 
Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα 

υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό αντικείμενο:  
«Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)». 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία 
επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Οι Ωφελούμενοι που θα 
επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα λάβουν, μετά το πέρας του και αφού επιτύχουν 
στις εξετάσεις που θα κληθούν να δώσουν, πιστοποίηση στις γνώσεις και δεξιότητες 
Πληροφορικής. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Κατάρτισης θα περιλαμβάνονται θεματικές ενότητες για 
την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τις εργασιακές σχέσεις και βασικές αρχές 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς και ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της 
μη διάκρισης, οι οποίες καλύπτουν 10 ώρες κατάρτισης.  
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Περαιτέρω, στην Κατάρτιση συμπεριλαμβάνεται σεμινάριο για την Κοινωνική 
Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα διάρκειας 20 ωρών.  

Εφόσον οι Ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη 
μέρα κάθε εβδομάδας. Συνεπώς, οι Ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της 
Κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται 
μία (1) ημέρα την εβδομάδα. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης την ημέρα δεν μπορεί 
να ξεπερνά τις οκτώ (8) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.  

Στην περίπτωση που κάποιος Ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το 
παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της 
εβδομάδας. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (training 
voucher). Οι όροι και οι διαδικασίες υλοποίησης, αξιολόγησης και πληρωμής των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (training voucher) θα 
καθορίζονται στην εκάστοτε Πρόσκληση/Προκήρυξη που θα εκδίδεται από την 
εκάστοτε αναθέτουσα αρχή.  

Ο έλεγχος της συμμετοχής των Ωφελουμένων στο πρόγραμμα Κατάρτισης 
πραγματοποιείται από τον Επιβλέποντα Φορέα (Δήμο), ο οποίος υποχρεούται να 
ενημερώνει τον Δικαιούχο σε μηνιαία βάση. 

Οι Ωφελούμενοι, είτε συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε όχι, αμείβονται 
σύμφωνα με τις μέρες απασχόλησης τους με ανώτερο τα 200 ημερομίσθια και ως εκ 
τούτου δεν καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα στους συμμετέχοντες στη δράση της 
Κατάρτισης. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 
(Α) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ  
 
1. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν οι Ωφελούμενοι 

δικαιούνται να απουσιάζουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες μηνιαίως. Διευκρινίζεται ότι 
το δικαίωμα αυτό δεν αποδίδεται σωρευτικά στη διάρκεια του Προγράμματος και οι 
μέρες απουσίας δεν αποζημιώνονται σε περίπτωση μη χρήσης του εν λόγω δικαιώματος 
από τον Ωφελούμενο. Απαιτείται δε προηγούμενη συμπλήρωση αίτησης από τον 
Ωφελούμενο, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στον Επιβλέποντα Φορέα. Τα έντυπα 
αίτησης απουσίας των Ωφελουμένων και της έγκρισης του Επιβλέποντος Φορέα 
συνοδεύουν τα έντυπα παρουσιολογίου, υπογεγραμμένα από τους Ωφελούμενους και 
τον υπεύθυνο του αρμόδιου φορέα. Για τις παραπάνω ημέρες απουσίας δεν 
περικόπτονται οι αποδοχές των Ωφελουμένων του Προγράμματος. 

Εξαιρετικά, σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας για υπηρεσιακούς λόγους δεν 
συναινέσει στην αίτηση απουσίας του Ωφελουμένου, τότε οι μέρες απουσίας 
μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.  

2. Στις περιπτώσεις που οι Ωφελούμενοι απουσιάζουν λόγω ασθένειας, απαιτείται 
η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού θεράποντος ιατρού. Οι ημέρες απουσίας λόγω 
ασθένειας που καλύπτονται από το Πρόγραμμα ανέρχονται συνολικά σε δεκατρείς 
(13). Η καταβολή στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί 
επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος. Σε περίπτωση που οι Ωφελούμενοι κάνουν χρήση 
αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών, παρατείνεται η δυνατότητα 
απασχόλησής τους μέχρι τη συμπλήρωση διακοσίων (200) ημερομισθίων και κατά 
ανώτατο όριο έως εννέα (9) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.  

3. Οι Ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δικαιούνται να απουσιάζουν έως 
δεκατρείς (13) εργάσιμες ημέρες, καθώς και να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε 
εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες 
απασχόλησής τους. Εν προκειμένω απαιτείται σχετικό δικαιολογητικό από τον 
θεράποντα ιατρό με το οποίο να βεβαιώνεται η αναγκαιότητα διενέργειας των 
συγκεκριμένων εξετάσεων σε ώρες απασχόλησης. Η καταβολή στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ) της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος. 

4. Σε περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) 
λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου ιατρικά 
δικαιολογητικά, οι Ωφελούμενες δεν εκπίπτουν του Προγράμματος στο οποίο 
συμμετέχουν, αλλά αναστέλλεται η απασχόλησή τους κατά τη διάρκεια απουσίας τους, 
ενώ το χρονικό διάστημα απασχόλησης δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο στους 
δέκα (10) μήνες. 

5. Οι Ωφελούμενοι που είναι γονείς παιδιών ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούνται να 
απουσιάσουν συνολικά στη διάρκεια του Προγράμματος έως δύο (2) ημέρες για κάθε 
παιδί, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθούν στην 
παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους. Τις παραπάνω ημέρες 
απουσίας συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του Ωφελουμένου και της έγκρισης του 
Επιβλέποντα Φορέα, και για αυτές δεν περικόπτονται οι αποδοχές των Ωφελουμένων. 

6. Ωφελούμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε εκπαιδευτικές δομές, οι οποίες 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως π.χ. σε 
παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, κάνουν χρήση του δικαιώματος απουσίας δύο 
(2) ημερών μηνιαίως, ενώ αναστέλλεται η απασχόλησή τους κατά τη διάρκεια των 
διακοπών του Πάσχα, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών. Στις περιπτώσεις αυτές, το 
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χρονικό διάστημα απασχόλησης των Ωφελουμένων παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση 
διακοσίων (200) ημερομισθίων, ενώ δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως εννέα 
(9) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 

7. Οι Ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα σε απουσία πέντε (5) ημερών απασχόλησης λόγω 
γάμου. Θα προηγείται αίτηση του Ωφελουμένου και έγκριση του Επιβλέποντος Φορέα.  

8. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ 
αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό, οι Ωφελούμενοι έχουν 
δικαίωμα απουσίας δύο (2) ημερών. Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα 
έντυπα αιτήσεων του Ωφελουμένου και της έγκρισης του Επιβλέποντος Φορέα. 
 Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απουσίας δεν περικόπτονται οι 

αποδοχές των Ωφελουμένων, ενώ το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος είναι 
επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος. 

(Β) ΩΡΑΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
1. Η απασχόληση των Ωφελουμένων υπάγεται στο καθεστώς πενθήμερης εργασίας. 

Το δε ωράριο απασχόλησης των Ωφελουμένων ακολουθεί το ωράριο που έχουν οι 
μόνιμοι εργαζόμενοι με την ίδια ειδικότητα στην υπηρεσία τοποθέτησης των 
Ωφελουμένων. Όσον αφορά δυνατότητα εργασίας τους το Σάββατο, αυτή επιτρέπεται 
μόνο εφόσον παίρνουν μία (1) ημέρα ρεπό κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εβδομάδας 
από Δευτέρα έως Παρασκευή. Απασχόληση των Ωφελουμένων κατά την Κυριακή, τις 
επίσημες αργίες και σε βραδινές ώρες δεν επιτρέπεται από το Πρόγραμμα.   

 
2. Οι Ωφελούμενες που είναι μητέρες δικαιούνται μετά τον τοκετό είτε να 

προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά 
μία (1) ώρα κάθε μέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών.  

Σημειώνεται ότι το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα παιδιού έχει ως αφετηρία τη 
λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό. 

Το μειωμένο ωράριο για λόγους φροντίδας παιδιού χορηγείται με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις στους γονείς και των δύο φύλων. Χορηγείται δε στον απασχολούμενο 
γονέα ακόμη και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.  

Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, 
το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την 
επιμέλεια του παιδιού, εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά. Το δικαίωμα αυτό 
αποδίδεται έπειτα από κοινή δήλωση των γονέων προς τον Επιβλέποντα Φορέα ή τους 
Επιβλέποντες Φορείς/εργοδότες τους για το ποιος θα κάνει χρήση. 

Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και 
εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού 
ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και με 
χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

3. Οι Ωφελούμενοι ΑμεΑ ή Ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή 
σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και 
άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν 
δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή 
των αποδοχών τους 

 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 
Α) ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
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Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει το μισθολογικό κόστος των Ωφελουμένων που απασχολεί ο 
Επιβλέπων Φορέας, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, και τις 
ασφαλιστικές εισφορές (Επιβλέποντα Φορέα − Ωφελουμένου). 

Συγκεκριμένα, για κάθε Ωφελούμενο που τοποθετείται σε θέση απασχόλησης από 
τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» οι καθαρές 
αμοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας (Νόμος 
4368/2016, άρ. 1, παρ.5.1): 

α) για Ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω σε 19,81 ευρώ ημερησίως και 
όχι υψηλότερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως.  

β) για Ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε 17,27 ευρώ ημερησίως και 
όχι υψηλότερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως.  

 
 Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στα 

Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεούται να καταβάλει 
οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση στους ως άνω. 

 
Β) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 
1. Όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των Ωφελουμένων που συμμετέχουν στα 

Προγράμματα, οι οποίοι ασφαλίζονται ως μισθωτοί (πακέτο κάλυψης 101), 
εφαρμόζεται η ασφαλιστική νομοθεσία ως προς τα δικαιώματα σε ασφαλιστικές 
παροχές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την αυξημένη προστασία θυμάτων εργατικών 
ατυχημάτων, η οποία αποτελεί και διεθνή υποχρέωση της χώρας (υπ’ αρ. 17 Δ.Σ.Ε.). 

2. Οι Ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ−ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑ), 
με πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Στις περιπτώσεις που οι ωφελούμενοι είναι 
ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993, και λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας 
υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ), οι εισφορές αποδίδονται στους 
αντίστοιχους τομείς του ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ) των κλάδων κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ). Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές 
των ανωτέρω Ωφελουμένων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ αποτελούν 
επίσης επιλέξιμη δαπάνη. 

3. Για όσους Ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές 
περιγράφονται στην Φ10221/οικ.26816/ 929/2.12.2011 Απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ της 
αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη. 

4. Οι Ωφελούμενοι των Προγραμμάτων διατηρούν την ασφάλιση για παροχές 
ασθένειας, ή αλλιώς την ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που 
απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι μέχρι τη λήξη διάρκειας των Προγραμμάτων. 

5. Κάθε Ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει τα ανωτέρω ποσά [όπως 
περιγράφονται στην ενότητα Α) ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, σημεία α) και β)] 
ανώτατα μηνιαία ποσά αμοιβής/ενίσχυσης για 25 ημέρες. Κατά συνέπεια, ο 
Ωφελούμενος δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν 
πρόσθετο μισθολογικό κόστος. 

6. Μετά τη λήξη του προγράμματος, οι Επιβλέποντες Φορείς υποχρεούνται να 
χορηγούν στους Ωφελούμενους βεβαίωση του συνολικού χρόνου απασχόλησης και της 
ειδικότητας στην οποία απασχολήθηκαν. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 
Η ευθύνη τήρησης των όρων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων της 

Κοινωφελούς εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των Επιβλεπόντων Φορέων (Δήμων).  
1. Για την εφαρμογή και εκτέλεση των Προγραμμάτων οι Επιβλέποντες Φορείς 

(σύμφωνα και με το άρθρο 10 της υπ. αριθμ. 6.1714/5.1504 ΚΥΑ / ΦΕΚ Β’, αρ. 424/22-
02-2016) υποχρεούνται: 

α) με πλήρη ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των 
Ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο 
επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους τους, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια 
των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 
(ΦΕΚ 84 Α’), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις,  

β) να απασχολούν τους Ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν 
προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην 
οποία θα τοποθετηθούν,  

γ) να παρέχουν στους Ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον 
αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, 

δ) να μην αναθέτουν σε Ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά 
τους, ιδιαιτέρως δε όταν αυτά τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη χρήση 
εξοπλισμού – μηχανημάτων και εργαλείων. Ειδικότερα όσον αφορά 
Ωφελούμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων, 
απαγορεύεται αυστηρώς να τους αναθέτουν καθήκοντα στην αποκομιδή 
απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.  

 
Ειδικά όσον αφορά την κατηγορία απασχολουμένων στην καθαριότητα και σε άλλες 

εργασίες που εμπίπτουν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), ισχύουν οι 
διατάξεις των Ν. 3863/2010 άρθρο 17, Ν. 3790/2009 άρθρο 20 και η Υ.Α. ΦΕΚ 
Β/2778/2-12-2011 για το νέο κανονισμό των ΒΑΕ. Επίσης, ισχύουν οι διατάξεις για τη 
χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στο μόνιμο προσωπικό των δήμων και των 
δημοτικών ΝΠΔΔ σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006 (53361/2006), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007 (ΤΤ 36586/2007) και την 
ΚΥΑ ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008 (31119/2008). Τα είδη ατομικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος, χορηγούνται αποκλειστικά σε όσους 
απασχολούνται στις θέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ 53361/2006, όπως ισχύει (Εγκ. 
Υπ. Εσωτ. 67194/15-12-2006). 

 
2. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων που σημειώνονται στο πλαίσιο 

υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ο Ωφελούμενος ο οποίος 
υπέστη ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα 
ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του Προγράμματος. Το μισθολογικό και 
ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
 
➢ Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, την αρμοδιότητα για διευκρινίσεις και 

οδηγίες έχουν η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

ο ΟΑΕΔ, οι Επιβλέποντες Φορείς και η Υπηρεσία τοποθέτησης του Ωφελουμένου. 

 
➢ Για τυχόν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ Ωφελουμένων και Επιβλεπόντων 

Φορέων αναφορικά με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αρμόδιο όργανο είναι 

το ΑΣΕΠ.  

 
➢ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

 
▪ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση:  Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 
Τηλέφωνα:    210 5203415 
      210 5203416 
      210 5203417 
Fax:     210 5241977 
E-mail:     gengrammateas@mou.gr 

 
  

▪ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 

 Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 11320  
 www.oaed.gr   
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Annex 18. MOL Call to training centre 
 

Available in Greek 
 
 

MOL Call to Training Centres 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3ESWzpC5zliM3NHSDU1NUN4azA/view?usp=sharing
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Annex 19. Attendance sheet 
 

Availiable in Greek 
 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ:  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
2014-2020 – ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο …/2016 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ  ΜΗΝΑΣ:  

ΟΝΟΜ/ΜΟ:  ΩΡΑΡΙΟ:  

 

1η 
ΕΒΔΟ
ΜΑΔ
Α 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η 

 ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

Η
Μ/ΝΙΑ 

          

Υ
ΠΟΓΡ
ΑΦΗ 

          

2η 
ΕΒΔΟ
ΜΑΔ
Α 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η 

 ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

Η
Μ/ΝΙΑ 

          

Υ
ΠΟΓΡ
ΑΦΗ 

          

3η 
ΕΒΔΟ
ΜΑΔ
Α 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η 

 ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

Η
Μ/ΝΙΑ 

          

Υ
ΠΟΓΡ
ΑΦΗ 

          

4η 
ΕΒΔΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η 
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ΜΑΔ
Α 

 ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

Η
Μ/ΝΙΑ 

          

Υ
ΠΟΓΡ
ΑΦΗ 

          

5η 
ΕΒΔΟ
ΜΑΔ
Α 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η 

 ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

ΠΡ
ΟΣΕΛΕ
ΥΣΗ 

ΑΠ
ΟΧΩΡΗ
ΣΗ 

Η
Μ/ΝΙΑ 

          

Υ
ΠΟΓΡ
ΑΦΗ 
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Annex 20. Reporting Templates for Site Visits 
 

Guidelines and Reporting Forms for Field Visits to Municipalities for MOL 
 
Date: 
Timing of Field Visit: From:_______________________ H To: _________________________ H 
Name of Municipality: 
Name of Region: 
Population of Municipality: 
Unemployment Rate: 
Long-term unemployment rate: 
Names and Titles of Persons Met: 
Name:_______________________________Title/Function:_________________________________ 
Name:_______________________________Title/Function:_________________________________ 
Name:_______________________________Title/Function:_________________________________ 
Name:_______________________________Title/Function:_________________________________ 
Name:_______________________________Title/Function:_________________________________ 
Name:_______________________________Title/Function:_________________________________ 
Describe the situation of the Municipality: 
Pilot 17: Cycle:            (1 or 2) 
Pilot 34: Cycle:            (1 or 2) 
National Rollout: 
Project Proposals submitted to MOL: Yes ____ (date: ________________ ); No: _______ 
Number of projects approved by MOL: 
Average number of workers per project: 
Average budget per project: 
Labour / skills requirements submitted to MOL via MOL e-platform: 
Yes __ (date: ________); No: __ 
Labour / skills requirements submitted to OAED via their e-platform:  
Yes __ (date: ________); No: __ 
List of selected participants received from OAED: 
Yes __ (date: ________); No: __ ; number selected: ___ 
Number of selected candidates rejected due to improper qualifications:  
Number of second-round candidates selected and dates selected: 
Number of selected participants accepted (credentials verified): 
Dates and numbers of selected participants reporting for work: 
Dates and number of participants beginning work: 
Describe the numbers and roles of municipal personnel assigned to support the 
programmes 
Provide a breakdown of the total projects selected in each of the following categories: 
Environmental improvements: ____ 
Improvements and maintenance of roads: ____ 
Public welfare and public space infrastructures: ____ 
Public buildings improvements: ____ 
Upgrading of the electronic services of the Municipalities: ____ 
Culture: ____ 
Health and welfare: ____ 
 
TOTAL number of projects: ____ 
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Describe feedback received and suggested improvements on the following issues (and 
other issues raised by Municipalities): 
Project selection: 
How were projects chosen?  
Describe the projected social or economic benefit of the projects selected; 
Did you consult with OAED before selecting projects? 
Were specific, deliberative procedures used in choosing projects? 
Did consultation take place with OAED to determine the nature and composition of 
unemployment in the municipality? 
Were public meetings or other forms of consultation with local communities organized? 
Were projects selected based on criteria and needs of the local population in terms of 
the gender, age or sectoral composition of unemployment in the municipality? 
 
Guidance received and level of difficulty in completing Project Reporting and 
Descriptions in the electronic platform (or forms) provided by the MOL 
Communications with and support from OAED, in general and specifically relating to: 
Selecting and providing workers with the required skills and experience; 
Payment of workers; 
Counselling provided to workers. 
Recruitment of workers 
Communications with and support from MOL 
Procurement of construction materials and equipment and safety equipment, 
specifically: 
What is the budget allocated by the Deposit and Loan Bank of Greece and when will 
these resources be available; 
What are the procurement procedures in place for accessing these resources? 
What are the budgeted amounts the municipality has for materials and equipment from 
its own resources; 
What are the procurement procedures and regulations in place for accessing these 
resources? 
Will materials and labour be available in a coordinated manner and what steps is the 
municipality taking to ensure this is the case? 
Did this office participate in previous phases of Kinofelis and describe and evaluate the 
changes between this and previous phases.  
Are you aware of the changes and inovations between the current progeram and 
previous phases of Kinofelis? 
Views on the Kinofelis innovation and transition to project-based work and on linking 
job creation to the creation of community assets and services 
The number of Kinofelis beneficiaries being assigned the task of administrators and 
evaluation of this arrangement 
Views on the future development of the programme, i.e., 
Should it continue? 
Should the funds be allocated differently? 
What is the perceived impact and how could this be improved? 
How should it be designed or implemented differently in the future if there is a decision 
and funding to continue? 
 
Form completed by (name(s), title(s) and function(s)): 
Date completed 
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Guidelines and Reporting Forms for Field Visits to Local Office of the Public 
Employment Services (OAED) 

 
Date: 
Timing of Field Visit:  From:_______________________ H  To: _________________________ H 
Name of Local OAED Office: 
Name of Region in which it is situated: 
Municipality (ies) covered:  
Population of the Municipalities covered by your Office: 
Unemployment rate(s) of the Municipalities covered: 
Long-term unemployment rate(s) of the Municipalities covered: 
Names and Titles of Persons Met: 
Name:  _______________________________ Title / Function: __________________________________ 
Name:  _______________________________ Title / Function: __________________________________ 
Name:  _______________________________ Title / Function: __________________________________ 
Name:  _______________________________ Title / Function: __________________________________ 
Name:  _______________________________ Title / Function: __________________________________ 
Name:  _______________________________ Title / Function: __________________________________ 
Are you aware of the innovations and / or changes between this and previous phases of 
Kinofelis? 
Did this office participate in previous phases of Kinofelis and describe and evaluate the 
changes between this and previous phases? 
Describe the situation of the Municipalities covered: 
Pilot 17: Cycle:            (1 or 2) 
Pilot 34: Cycle:            (1 or 2) 
National Rollout: 
Instructions and guidance (and dates) received from the central OAED Office regarding 
the call for applicants 
Number of selected candidates rejected due to improper qualifications:  
Number of second-round candidates selected and dates selected: 
Dates and numbers of selected participants sent to Municipalities to report for work: 
Did the municipalities consult with you before submitting their labour requirements? 
Describe the consultation process between the municipalities and your office. 
Describe the numbers, % of time allocated and roles of OAED personnel assigned to 
support the programme: 
Describe feedback received and suggested improvements on the following issues (and 
other issues raised by local OAED Offices): 
Implementing the progamme, in general and specifically relating to: 
Did applicants request your office’s assistance, either formally or informally, in applying 
for Kinofelis? Was this seen as a major burden on OAED’s time?  
To your knowledge, did applicants rely on outside parties or services to complete their 
application? 
The selection and ranking criteria for selecting participants and your views on how 
these selection criteria and processes respond to the needs of workers in your 
jurisdiction; 
Selecting and providing workers to Municipalities with the required skills and 
experience; 
Carrying out entrance interviews for workers including average time devoted to an 
entrance interview; 
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Counselling provided to workers; 
Payment of workers; 
Links of Kinofelis to other Active Labour Market programmes and measures 
implemented by OAED; 
Advising on and enforcing labour rights and standards. 
Communications with and support from MOL 
Communications with and support to Municipalities 
Views on the Kinofelis innovation and transition to project-based work and on linking 
job creation to the creation of community assets and services 
Views on the future development of the programme, i.e., 
Should it continue? 
Should the funds be allocated differently? 
What is the perceived impact and how could this be improved? 
How should it be designed or implemented differently in the future if there is a decision 
and funding to continue? 
 
Form completed by (name(s), title(s) and function(s)): 
Date completed 
 
Guidelines and Reporting Forms for Quality Assurance Field Visits to Kinofelis Projects 
 
Date: 
Timing of Field Visit:  From:_______________________ H  To: _________________________ H 
Title or Description of Project: 
Name of Municipality: 
Name of Region: 
Names and Titles of Municipal and other personnel met during the visit: 
Name:  _______________________________ Title / Function: __________________________________ 
Name:  _______________________________ Title / Function: __________________________________ 
Name:  _______________________________ Title / Function: __________________________________ 
In which of the following seven categories does this project fall? 
Environmental improvements: ____ 
Improvements and maintenance of roads: ____ 
Public welfare and public space infrastructures: ____ 
Public buildings improvements: ____ 
Upgrading of the electronic services of the Municipalities: ____ 
Culture: ____ 
Health and welfare: ____ 
 
With respect to projects falling in the categories of either Culture, or Health and 
Welfare, provide the following information on a monthly basis: 
number of people who receive services: ____ 
number of cultural events produced: ____ 
hours of assistance to permanent employees: ____ 
new health and cultural services offered by the municipalities: ____  
 
Date Project Proposal submitted to MOL: 

• Brief description of the project (in the words of the person completing this 
site visit form). 
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• Is the project undertaken in a specific location (if so provide GPS 
coordinates) or rather a category of work undertaken in different locations in 
the municipality? 

• Number and skills or qualification breakdown of workers assigned to the 
project: 

• Planned duration of the project: 
• Budget and sources of funding, including cost-sharing, for the project in 

terms of: 
• Labour costs: 
• Supervisory personnel: 
• Other support and oversight provided by the municipality: 
• Construction materials: 
• Equipment costs: 
• Running and maintenance of equipment: 
• Number and qualifications of workers onsite during the field visit: 
• Feedback received from workers: 
• Describe the numbers and roles of municipal personnel assigned to support 

the project: 
• Describe feedback received and suggested improvements on the following 

issues (and other issues raised by Municipalities): 
• Reporting on project implementation; 
• Recruiting workers and assigning them to the project; 
• Degree to which the skills, experience and qualifications of workers 

correspond to the project requirements; 
• Procurement of construction materials and equipment and safety equipment, 

specifically: 
• Will materials and labour assigned to this project be available in a 

coordinated manner and what steps is the municipality taking to ensure this 
is the case? 

• What are the procurement procedures in place for accessing the materials 
and equipment required for the project? 

• Views on the Kinofelis innovation and transition to project-based work and 
on linking job creation to the creation of community assets and services. 

• Describe your overall view on the quality of project design, implementation 
and implementation. 

• Does the project respond to the real needs of the beneficiary community or 
municipality? 

• Describe the expected benefits and beneficiaries of the project. 
• Attach a copy of the project description and details submitted to the MOL 

either on paper or via its E-platform. 
 

• Form completed by (name(s), title(s) and function(s)): 
• Date completed 
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Annex 21. Microdata questionnaire 
 

Available in Greek 
 

 
EC Microdata quesionnaire 

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3ESWzpC5zlibXdzdU1Ua2NqYVU/view?usp=sharing
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Annex 22. Baseline Questionaire 
 
Entry Questionnaire 
 

A. General 
characteristics of 
applicant/beneficiary 

  

A1.  When were you born and in 
which country? 

Year: [                   ] 
Country: [             ] 

 
A2.  What is your gender? 

 
☐   Male 
☐   Female 
☐   Other: ……………. 

 
A3.  What is your citizenship? ☐   Greek 

☐   EU Member - State 
EU:  

[                ] 
☐   Non EU Member State 

outside the EU: [                ] 
 

A4.  What is the highest level of 
education you have 
completed? 
 

☐   No education 
☐   Pre-school education 
☐   Some elementary 

classes 
☐   Elementary School 
☐   High School (three-

grade) 
☐   Vocational School 

(EPAS), Technical Vocational 
School (TES), Technical 
Vocational School (TEE) 

☐   Professional Lyceum 
☐   General Lyceum 
☐   Technical School / 

High School 
☐   Public or Private 

Vocational Training Institute 
(IEK) or college (up to two 
years of study) 

☐   Higher Schools Three 
Year Term (Higher Schools 
Tourism, Training Guides 
etc.) 

☐   TEI / KATEE / 
ASPAITE 

☐   University, Open 
University, 

☐   Graduate / private 
higher School, military 
schools and other colleges 

☐   Master 
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☐   Ph. D. 
 

A5.  Do you have any kind of 
disability? 

☐    Yes 
☐    No 

 
A6.  Which is/are your 

municipality /ies) of 
employment and residence?  
 

Municipality of 
employment 

[                    ] 
Municipality of 

residence: 
[                            ] 

 
B. Employment and 

Unemployment of 
applicant/beneficiary 

  

B1  What did you do during the 
past year before entering 
Kinofelis?  

☐   Unemployment 
☐   Training Program 
☐   Work without insurance 
and contract 
☐   Rotatuion work 
☐   Not a single working day 
 

B2  When was your last 
employment? 

Year:  
[                    ]  

 
B3  In which sector/s did you 

work in the past for more 
than six months before you 
entered Kinofelis? 
(You can make multiple 
selections) 
 

☐    Managers  

☐   Independent 
Professionals 

☐   Technicians and 
associate professionals 

☐   Clerical support 
workers  

☐   Service and sales 
workers  

☐   Skilled agricultural, 
forestry and fishery 
workers  

☐   Craft and Related 
Trades workers  

☐   Elementary 
occupations  

☐   Armed forces 
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(ISCO 08 classification used 
–Drop down menu for each 
one to find their exact sector 

B4  What kind of working 
relation/s did you have 
during the period that you 
were employed prior to 
Kinofelis? 
(You can make multiple 
selections) 
 

☐   Public Employee  
☐   Employee full-time  
☐   Employee part-time  
☐   Self-employed 

(freelancer) full time 
☐   Self-employed 

(freelancer) part time 
☐   Self-employed 

(freelancer) with fixed time 
contract 

☐   Employee in seasonal 
work  

☐   Employee with 
payment without insurance 
and contract or project  

☐   Employee in family 
business without payment  
 

B5  Since when are you 
registered in OAED? 

Year:  
[                    ]  
Month: 
 [                    ] 
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B6  How often did you search 
for work before you started 
working in Kinofelis? 

☐   Daily  
☐   Weekly 
☐   Monthly 
☐   Quarterly 
☐   Not at all 

 
B7  In your opinion, do any of 

the following factors impact 
on your job search? 
(you can make multiple 
selections) 

☐ Lack of available jobs 
in your sector 

☐Limited access to 
internet 

☐High demand for 
workers without security or 
contract 

☐High cost of transport 
to job interviews 

☐Lack of relevant 
advertised opportunities  

☐Lack of prior success 
in application processes 

 
 

C. Household 
Characteristics 

 

  

C.1  What is your marital status? 
 

☐   Unmarried  
☐   Married 
☐   In civil partnership 
☐   In partnership 

without marriage or civil 
partnership 

☐   Separated 
☐   Divorced  
☐   Widowed 
 

 
C.2  In what kind of household 

do you reside? 
☐   Live alone  
☐   Live with 

family/relatives  
☐   Live with people 

outside the family/non-
relatives 

☐   Guest for tax 
purposes 
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C.3  Has unemployment led to 
any of the following changes 
in your living 
arrangements? 
(you can make multiple 
selections) 
  

☐No, it remains the 
same 

☐I moved back to my 
parents’ house 

☐ I moved in with other 
relatives (including e.g. your 
children)  

☐I entered into co-
habiting with non-family 
members 

☐I moved to cheaper 
rental accommodation 

☐I sold my former 
house/ apartment 

☐I rented out my former 
house/apartment while I live 
elsewhere 

C.4  What are the characteristics 
of your household 
members? 
(To be filled by the 
beneficiary for each 
member of the household 
separately) 
 

☐ What is the relationship 
with the 
applicant/beneficiary? 
[                            ] 
☐When was s/he born? 
[                           ] 
☐What is his / her gender? 
[                         ] 
☐What is his/er 
employment status? 
[                                  ] 
☐Does s/he have some kind 
of disability? 
Yes No 
 
 
 

C.5  What is the status of your 
household? 

 Privately owned 
 Privately owned 

with financial 
obligations 
(mortgage, loan 
etc.) 

 Rent 
 Free lease 

 
 

C.6  Which member (s) of the 
household is/are primarily 
responsible for housework 
and childcare jobs, the 
elderly and chronically ill? 

 

☐   Beneficiary  
☐  Member 1 
☐  Member 2 
☐  Member 3 etc. 
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C.7  How many hours per day do 
you spend on average in 
domestic and care work 
each week? (such as home 
care cleaning, cooking, child 
care, elderly, etc.) week? 
 

☐   Hours   
[                  ] 

D. Allocation of income 
and basic subsistence 
needs in the 
household 

  

D.1  Please specify which of the 
following amounts 
approximates your total net 
personal yearly income last 
year: 
 

☐   No income  
☐1- 500 € 
☐  501 - 1000€ 
☐  1001 - 1500 € 
☐  1.501 - 2.000 € 
☐  2.001 - 2.500 € 
☐  2.501 – 3.000 € 
☐  3.001 - 3.500 € 
☐  3.501 – 4.000 € 
☐  4.001 – 4.500 € 
☐  4.501 € and above 

 

D.2  Please specify which of the 
following amounts 
approximates your total net 
household yearly income 
last year: 
 

☐  No income  
☐1- 500 € 
☐  501- - 1000 € 
☐  1001 - 2000 € 
☐  2001 - 3000 € 
☐  3.001 – 4.000€ 
☐  4.001 – 5.000 € 
☐  5.001 – 6.000 € 
☐  6.001 – 7.000 € 
☐  7.001 – 8.000 € 
☐  8.001 € and above 
 

 
D.3  What are the main sources 

of private income in your 
household? 

☐   No source of income  
☐   Income from 

employment 
☐   Income from self-

employment  
☐   Investment income 

(dividends, interest, etc.) 
☐   Income from rent 
☐   Alimony from 

divorced spouse 
 

D.4  What were the public 
allowances and benefits that 
you or other members of 
your household received 
last year? 

☐ Social Solidarity 
income (KEA) 

☐ Unemployment benefit 

☐ Public Retirement 
pensions 
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(You should include 
allowances and benefits that 
you and other members of 
the household and you can 
make multiple selections) 
 

☐ Public Disability 
pensions 

☐ Allowance for 
returnees, refugees, ex-
prisoners, and addicts  

☐ Long-term 
unemployed 45-65 years 

☐ Income support for 
families in mountainous and 
minority areas 

☐ Income support low-
income families and children 
of compulsory education 

☐ Allowance to address 
basic needs affected by 
earthquake, flood, and other 
humanitarian disasters 

☐ Heating Allowance 

☐ Disability allowance 

☐ Rent subsidy 

☐ Benefit for families 
with more than two children 

☐ Unified child benefit 

☐ Educational benefit 
 

D.5  Does your household 
receive any support from 
other private households 
(relatives, friends)? (you can 
make multiple selections) 
 

☐ I In-kind support 
 Food ☐ 

 Care ☐ 

 Subsidized rent ☐ 

☐ Financial support  

D.6  During the last 12 months, 
have you delayed payment 
for more than 1 month of 
any of the following? (you 
can make multiple 
selections) 
 

☐   Income tax  
☐   Special property tax 
☐   Contributions to 

Insurance Funds (IKA, OAEE 
etc.) 

☐   Consumer Loans 
☐   Mortgages 
☐   Business Loans 
☐   Credit card debt 
☐   Store credit 
☐   Rent or instalment for 

principle residence 
☐   Electricity, water, gas 

bills 
☐   Phone/internet bills 
☐  Education or tuition 

fees 
 

E. Psychosocial impacts 
of unemployment 
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Ε1  How much do you agree 
with the following 
statements?  
(reply to all the questions) 
 
Scale: 
- not at all 
-very little 
-moderately 
-strongly 
-very strongly 
 

 I am heathy 
 I have a lot of energy 
 I contribute to the 

well-being of my 
family 

 I experience anxiety 
and stress 

 I lead a purposeful 
and meaningful life 

 My social relations 
are supportive and 
rewarding 

 I often get depressed 
 My unemployment 

has contributed to 
increased conflict in 
my household. 

 My strategies for 
coping with 
unemployment have 
included forms of 
substance abuse 

 
Ε2  Have you visited or are you 

thinking of visiting a doctor 
in order to deal with health 
problems related to 
unemployment? 
 

☐ No 

☐ Yes [                      ] 

 

• Hypertension 
• Stress 
• Anxiety 
• Depression 
• Other: ……………… 

 
Ε3  Over the past 12 months 

have you or any members of 
your household 
encountered the following 
social problems in the area 
where your household is 
located? (You can make 
multiple selections) 
 

☐ Poverty/Deprivation 
☐ Crime 
☐ Degradation of public 

(state and municipal) spaces  
☐ Degradation of public 

(state and municipal) 
services 

☐   Drug addictions / 
alcohol 

☐ Domestic Violence 
☐ Racism/xenophobia 
☐ I Undeclared Work 
☐  Other: ………………….                       

Ε4  Over the past 12 months did 
the members of your 
household (including 
yourself) make use of or 
participate as volunteers in 
solidarity initiatives 
(collective kitchens, time 

 
 
 collective kitchens,  
 time banks,  
 exchange bazars,  
 communal clinics etc 
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banks, exchange bazars, 
communal clinics etc.? 
(You can make multiple 
selections) 
 

☐ No 
☐ Yes 
 

 

F. Application 
procedure and 
prospects of 
employment after the 
completion of 
Kinofelis 

  

F1  How did you learn about 
Kinofelis? 

☐ Through OAED  

☐ Through the 
Municipality   

☐ Through online 
advertisements    

☐ Through 
newspaper/magazine 
advertisements    

☐ World of mouth 

F2  Did you experience any of 
the following obstacles 
during the application 
procedure for the public 
employment program? (you 
can make multiple 
selections) 
 

☐ Difficulties in 
understanding the 
instructions for the 
completion of application 
form 

☐ Lack of access to the 
internet   

☐ Lack of IT skills to fill 
the form   

☐ Scarcity of available 
positions in area of expertise 

☐ Scarcity of available 
positions in area of 
residence 
 

F3   
Did you participate in the 
past or benefited from any 
of the following programs?  
(You can make multiple 
selections) 
 

☐ Never  
☐ Previous phases of  

Kinofelis 
☐ Special training 

programs 
☐ Youth employment 

subsidy 
☐ Programs of 

subsidized employment in 
companies for the Creation 
of New Jobs 

☐Funding for starting 
self-employed 

☐ Work placement 
programs/ acquisition of 
professional experience 

-Upgrading one’s CV 
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F4  Do you think that your 
current participation in 
Kinofelis will help you in the 
following?  
(You can make multiple 
selections) 

☐ To cove basic living 
conditions.  

☐ To service household 
debts 

☐ To collect security 
stamps 

☐ To acquire work 
experience 

☐ To acquire new social 
and professional skills after 
attending seminars, once a 
week, as part of the program 
 

F5  How likely is it for you to 
follow these employment 
option 
after the end of Kinofelis? 
(reply to all the questions) 
 
Scale:  
-Very likely 
-Likely 
-Unlikely 
-Very unlikely 

• Further skills 
development 

• Unemployment 
benefit 

• Emigration 
• Volunteer in social 

activism-solidarity 
initiatives 

• Job without contract 
of social security 

• Self-employment 
• Full or part-time 

employment 
  
 

 

 
Exit Questionnaire 

 
 

A. General 
characteristics 
of beneficiary  

  

A1.  When were you 
born and in 
which country? 

Year: [                   ] 
Country: [             ] 

 
A2.  What is your 

gender? 
 

☐   Male 

☐   Female 

☐   Other: ……………. 
 

A3.  What is your 
citizenship? 

☐   Greek 

☐   EU Member - State EU:  
[                ] 
☐   Non EU Member State outside the EU: [                

] 
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A4.  What is the 
highest level of 
education you 
have 
completed? 
 

☐   No education 

☐   Pre-school education 

☐   Some elementary classes 

☐   Elementary School 

☐   High School (three-grade) 

☐   Vocational School (EPAS), Technical 
Vocational School (TES), Technical Vocational 
School (TEE) 
☐   Professional Lyceum 

☐   General Lyceum 

☐   Technical School / High School 

☐   Public or Private Vocational Training 
Institute (IEK) or college (up to two years of 
study) 
☐   Higher Schools Three Year Term (Higher 

Schools Tourism, Training Guides etc.) 
☐   TEI / KATEE / ASPAITE 

☐   University, Open University, 

☐   Graduate / private higher School, 
military schools and other colleges 
☐   Master 

☐   Ph. D. 
 

A5.  Do you have any 
kind of 
disability? 

☐    Yes 

☐    No 
 

A6.  Which is/are 
your 
municipality 
/ies) of 
employment 
and residence?  
 

Municipality of employment 
[                    ] 
Municipality of residence: 
[                            ] 

 

B. Employment of 
beneficiairy 

  

B1  In which type of 
project were 
you employed in 
Kinofelis?  

 

 Construction of public buildings or 
spaces 

 Social services 

 Environmental 

 Cultural  

 Administrative Services 
 

B2  Which was your 
specialization in 
Kinofelis?  
 

[                               ] 

B3  Do you consider 
you 
employment in 

 Yes 

 No, it’s more demanding 

 No, it’s lower level 
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Kinofelis to be in 
accordance with 
your educational 
level, skills and 
professional 
experience? 
 

 

B4  Did you acquire 
new knowledge 
or skills through 
your work in 
Kinofelis? (you 
can make 
multiple 
selections) 
 

 Valuable work experience in 
relation to my existing skills 

 New IT knowledge/skills in 
training  

 New technical 
skills/knowledge on the job 

 New social skills/knowledge 
through interaction with 
Municipal staff and 
beneficiaries 

 No new skills 
 

B5  Did you face any 
of the following 
obstacles in 
performing your 
job? (please fill 
all the sections) 
 

 I was not prepared to work because of 
long-term unemployment 

 I couldn’t do the tasks I was asked to 
because of physical or psychological 
health issues 

 I was afraid to work because of lack of 
protective equipment and/or inadequate 
health and safety provisions 

 I wasn’t allowed to take initiative 

 I faced difficulties in combining 
professional and private life including care 
responsibilities 

 I experienced difficulties in co-operation 
with fellow beneficiaries 

 Projects were delayed because of lack of  
required equipment 

 Projects were delayed because of lack of  
required materials 

 I experienced difficulties in my co-
operation with permanent civil servants 

 I couldn’t work because of bureaucratic 
delays   

 I couldn’t work because of bureaucratic 
delays   

 I could’ t work because I lacked the 
specialized skills or professional 
experience for the specific job 

 
B6  Did you receive 

information on 
your labour 
rights? 

 Yes 
 No  
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B7  What were the 
main area(s) for 
which you 
would have 
liked to receive 
more 
information? 
(You can make 
multiple 
selections) 

 Professional skills 

 Days - off during the program 

 Salary  

 Security stamps 

 Health and safety protection 

 Welfare entitlements or benefits after the 
end of the program 

 Prospects of participating in training after 
the program 

 
B8  How likely is for 

you to follow 
the employment 
options 
indicated below 
six months after 
the end of 
Kinofelis? 
 

 Full-time or part-time work  

 Training program 

 Work without insurance and contract 

 Rotating work 

 Unemployment  

 Self-employment or running a business? 
 

C. Characteristics 
of Household 
of beneficiary  

  

C.1  Have any of the 
following 
household 
characteristics 
changed during 
the period of 
employment in 
Kinofelis; 
 

 Marital status 

 Household arrangements 

 Employment status of other household 
members 

 Number of children 

 Hours spent per day on average in 
domestic and care work 

 No changes 
 

 
C.2  Do you think 

that your 
participation in 
Kinofelis has 
helped you in 
relation to the 
following areas?  
 

-To cover immediate financial needs  

 Yes  

 No 
-To service household debts 

 Yes  

 No 
-To collect security stamps 

 Yes  

 No 
-To acquire work experience 

 Yes  

 No 
-To acquire new professional skills after attending 
IT training 

 Yes  

 No 
-To get back to the work discipline 

 Yes  
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 No 
 
-To develop a sense of self-worth 

 Yes  

 No 
-To acquire a working schedule 

 Yes  

 No 
-To improve access to professional networks 

 Yes  

 No 
 

C.3  If you have 
unemployed 
members in 
your household 
or your circle of 
friends and 
relatives, would 
you advise them 
to apply in the 
future for 
Kinofelis?  

 
 

 Yes  

 No 

D. Allocation of 
income and 
basic 
subsistence 
needs in the 
household 

  

D.1  Has your 
household 
spending/ 
consumption 
increased in any 
of the following 
goods and 
services as a 
result of your 
participation in 
Kinofelis? 
(Please respond 
to all the 
questions) 

 
 

 Food 

 Private tuition for children 

 Care for children/elderly 

 Leisure/sports 

 Public transport 

 Private transport (cars, motorbikes, 
bicycles) 

 Electronic equipment (computers, mobile 
phones, TVs etc.)  

 Internet and phone access 

 Professional equipment 

 Studies, training or personal development 
courses 

 Psychological support/guidance 

 Investment 

 Breaks/ travels 
 

D.2  While you were 
employed in 
Kinofelis, did 

 In-kind support (Food , Care , Subsidized 
rental) 
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your household 
receive any of 
following 
support from 
other private 
households 
(relatives, 
friends)? (you 
can make 
multiple 
selections) 
 

 Financial support from relatives, neighbors 
or friends 

 

D.3  While you were 
employed in 
Kinofelis, were 
you able to 
proceed with 
overdue 
payments in any 
of the 
following? 
(you can make 
multiple 
selections) 

 Income tax  

 Special property tax 

 Contributions to Insurance 
Funds (IKA, OAEE etc.) 

 Consumer Loans 

 Mortgages 

 Business Loans 

 Credit card debt 

 Store credit 

 Rent or installment for 
principle residence 

 Electricity, water, gas bills 

 Phone/internet bills 

 Education/tuition fees 
 

E. Psychosocial 
impacts of 
unemployment 

 

  

Ε1  How much do 
you agree with 
the following 
statements? 
 
Scale: 
- not at all 
-very little 
-moderately 
-strongly 
-very strongly 
 

 
 

 People respect me 
 I have a lot of energy 
 I contribute to the well-being of my 

family 
 I experience anxiety and stress 
 I lead a purposeful and meaningful life 
 My social relations are supportive and 

rewarding 
 I often get depressed 
 My unemployment has contributed to 

increased conflict in my household. 
 My strategies for coping with 

unemployment have included forms of 
substance abuse 

 
Ε2  Do you think 

that your 
employment in 
Kinofelis had an 
impact on any of 

 Poverty/Deprivation 

 Crime:  

 Degradation of public (state and 
municipal) spaces  
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the following 
social problems 
in the 
Municipality 
where you 
worked? (You 
can make 
multiple 
selections) 

 
 

 Degradation of public (state and 
municipal) services 

 Drug addictions / alcohol 

 Domestic Violence 

 Racism/xenophobia 

 Illegal Work/uninsured work/informal 
work 
 

Ε3  After your 
employment in 
Kinofelis do you 
think that you 
will participate 
as volunteer in 
any of the 
following 
solidarity 
initiatives? (You 
can make 
multiple 
selections) 
 

 Food rations/ soup kitchens 

 Exchange bazars and social lockers of 
clothes and goods  

 Social groceries 

 Social medical centres 

 Time banks 

 No 
 

F. Application 
procedure and 
prospects of 
employment 
after the 
completion of 
Kinofelis 

  

F1  Did you receive 
useful 
information on 
your prospects 
of employment 
after the end of 
the program?  
 

 Yes,  
-during the OAED session 
-by the OAED web - site 
-by the Municipality 
-during the IT training  
-during the seminars on the social 

economy 
 

 No 
 

F2  How often do 
you think you 
will search for 
employment 
after the end of 
the program?  
 

 daily 

 weekly 

 monthly 

 quarterly 

 not at all 
 

F3  Do you consider 
that your work 

 Yes 
 No 
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in Kinofelis will 
be valued by 
potential 
employers 
compared to 
your previous 
employment?  
 

F4  Do you think 
that IT training 
and seminars in 
the social 
economy will be 
recognized by 
employers and 
assist you find 
employment 
after the end of 
the program?  

 Yes 
 No 

F5  How likely is it 
for you to do 
the following 
after the end of 
Kinofelis? (reply 
to all the 
questions) 
 
Scale:  
-Very likely 
-Likely 
-Unlikely 
-Very unlikely 
 

• Further skills development 
• Unemployment benefit 
• Emigration 
• Volunteer in social activism-solidarity 

initiatives 
• Job without contract of social security 
• Self-employment 
• Full or part-time employment 

 

F6  Do you agree 
with the 
following 
statements? 
(please respond 
to the following  

-Kinofelis helped me have a program in my daily 
life 

 Yes 
 No 

-Kinofelis helped me make more professional 
acquaintances 

 Yes 
 No 

-Kinofelis gave me access to more information 
on jobs 

 Yes 
 No 

-Kinofelis helped me regain a working discipline  
 Yes 
 No 

-Kinofelis made me respect the outcome of my 
work again 

 Yes 
 No 
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F7  In your opinion, 

what should be 
improved in the 
program?  
(rank according 
to importance 
from 1-6) 

 Increase the period of employment 
 Increase payment 
 Improve labour conditions 
 Increase opportunities for education 

and training 
 Introduce qualifications and knowledge 

acquired during the program 
 Improve information on prospects of 

employment after the program 
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A. Γενικά χαρακτηριστικά ωφελούμενων  

 

A1.  Έτος γέννησης 

…………………………. 

 

A2. Χώρα γέννησης 

………………………… 

 

A3. Ποιο είναι το φύλο σας; 

☐Άνδρας 

☐Γυναίκα 

☐Άλλο……………… 

 

Α4. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

 

☐Άγαμη/ος 

☐Έγγαμη/ος 

☐Σε σύμφωνο συμβίωσης 

☐Σε συντροφική σχέση χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης 

☐Σε διάσταση 

☐Διαζευγμένη/ος 

☐Χήρος/α 

 

Α5. Έχετε παιδιά; 

☐Ναι 

☐Όχι 

 

Α6. Πόσα παιδιά κάτω των 18 έχετε; 

……… 

 

Α7. Ποια είναι η υπηκοότητά σας; 

☐Ελληνική 

☐Κράτους μέλους Ε.Ε. 

☐Κράτους μέλους εκτός Ε.Ε 

☐Άλλο ……….. 

 

Α8. Σε τι νοικοκυριό διαμένετε; 

☐Μένω μόνος/η 

☐ Συγκατοικώ με την οικογένεια μου 

☐ Συγκατοικώ με άτομα εκτός οικογένειας  

☐ Φιλοξενούμαι για φορολογικούς λόγους 

 

 

Α9.Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει; 

 

☐ Δεν ολοκλήρωσα ποτέ καμία βαθμίδα εκπαίδευσης  

☐ Προσχολική εκπαίδευση 

☐ Μερικές τάξεις δημοτικού 

☐ Δημοτικό 

☐ Γυμνάσιο (τριτάξιο) 



100 
 
 

☐ Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ), Τεχνικό 

Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) 

☐ Επαγγελματικό Λύκειο 

☐ Γενικό Λύκειο 

☐ Τεχνικό Λύκειο/Εξατάξιο Γυμνάσιο 

☐ Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Κολέγιο (έως δύο έτη 

φοίτησης)  

☐ Ανώτερες Σχολές Τριετούς Διάρκειας (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Κατάρτισης, Ξεναγών 

κτλ.) 

☐ ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ 

☐ ΑΕΙ, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο,  

☐ Απόφοιτος/η Ιδιωτικής Ανώτερης Σχολής, Στρατιωτικές Σχολές και λοιπές ανώτερες σχολές  

☐ Μεταπτυχιακό 

☐ Διδακτορικό 

 

Α10. Έχετε κάποιου είδους αναπηρία; 

 

☐ Ναι 

☐ Όχι 

 

Β. Απασχόληση ωφελούμενου/ης 

 

B1 Σε ποιο κλάδο βρήκατε απασχόληση μέσω της Κοινωφελούς; 

☐Ανάπλαση/βελτίωση δημόσιων χώρων ή κτηρίων 

☐Κοινωνικές υπηρεσίες 

☐Πράσινο Περιβάλλον 

☐Πολιτιστικές/Αθλητικές Δράσεις  

☐Διοικητικές Υπηρεσίες 

 

B2 Ποια ήταν η εξειδίκευσή σας στο πλαίσιο της Κοινωφελούς; (παρακαλούμε 

συμπληρώστε την ειδικότητα βάσει ΑΣΕΠ) 

………………………….. 

 

B3 Πιστεύετε ότι η εργασία σας αντιστοιχεί στο εκπαιδευτικό σας επίπεδο, στις δεξιότητες 

και την επαγγελματική σας εμπειρία;  

☐Ναι 

☐Όχι είναι πιο υψηλού επιπέδου 

☐Όχι είναι πιο χαμηλού επιπέδου 

 

B4 Αποκτήσατε νέες δεξιότητες ή/και γνώσεις μέσω της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα 

της Κοινωφελούς;  

☐Απέκτησα νέες δεξιότητες/γνώσεις μέσω των σεμιναρίων πληροφορικής  

☐Απέκτησα νέες τεχνικές δεξιότητες/γνώσεις στη διάρκεια της απασχόλησης 

☐Απέκτησα νέες κοινωνικές δεξιότητες/γνώσεις μέσω των καθημερινών επαφών με άλλους 

ωφελούμενους και το προσωπικό των Δήμων  

☐Δεν απέκτησα νέες δεξιότητες/ γνώσεις  

 

B5 Αντιμετωπίσατε τα ακόλουθα εμπόδια κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας στην 

Κοινωφελή; (παρακαλούμε να συμπληρώσετε όλα τα ερωτήματα) 

 ΝΑΙ ΌΧΙ 
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Δεν ήμουν έτοιμος/η να εργαστώ εξαιτίας της μακροχρόνιας 

ανεργίας 

  

Δεν μπορούσα να πραγματοποιήσω τις εργασίες που μου 

ζητούσαν εξαιτίας προβλημάτων υγείας;  

  

Φοβόμουν να εργαστώ επειδή δεν υπήρχε ο απαραίτητος 

προστατευτικός εξοπλισμός και οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας 

ήταν ανεπαρκείς  

  

Δεν μου επέτρεπαν να πάρω πρωτοβουλίες   

Αντιμετώπισα δυσκολίες στον συνδυασμό της επαγγελματικής και 

της οικογενειακής και προσωπικής μου ζωής 

  

Αντιμετώπισα δυσκολίες στη συνεργασία μου με τους υπόλοιπους 

ωφελούμενους 

  

Τα έργα καθυστερούσαν εξαιτίας της έλλειψης υλικών και 

μηχανημάτων  

  

Αντιμετώπισα δυσκολίες στην συνεργασία μου με το μόνιμο 

προσωπικό των δήμων 

  

Υπήρχαν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις     

Δεν διαθέτω τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να 

εργαστώ στον κλάδο για τον οποίο έκανα άιτηση. 

  

Δεν εκπαιδεύτηκα αρκετά στον συγκεκριμένο κλάδο   

 

B6 Λάβατε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ωφελούμενων στην Κοινωφελή; 

☐Ναι 

☐Όχι 

 

B7  Θα θέλατε να έχετε λάβει πιο πολλές πληροφορίες ή καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα 

ακόλουθα 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

επαγγελματική κατάρτιση στην πληροφορική   

ημέρες άδειας κατά τη διάρκεια του προγράμματος   

αμοιβή   

ένσημα   

προστασία, υγιεινή και ασφάλεια   

προνοιακές παροχές μετά το τέλος του προγράμματος   

προοπτικές συμμετοχής στην κατάρτιση μετά το τέλος του 

προγράμματος 

  

 

B8 Τι πιστεύετε ότι θα κάνετε έξι μήνες μετά το τέλος της Κοινωφελούς; (επιλέξτε ένα από 

τα κάτωθι) 

 

☐Πλήρης απασχόληση  

☐Μερική απασχόληση 

☐Πρόγραμμα κατάρτισης 

☐Εργασία χωρίς ασφάλεια και συμβόλαιο 

☐Εκ περιτροπής εργασία 

☐Ανεργία 

☐Άνοιγμα επιχείρησης/ απασχόληση σαν ελεύθερος επαγγελματίας 

 

 

Γ. Χαρακτηριστικά Νοικοκυριού 

 

Γ1 Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στην Κοινωφελή, άλλαξε κάτι από τα ακόλουθα; 
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☐Οικογενειακή κατάσταση 

☐Κατοικία 

☐Εργασιακό καθεστώς των υπόλοιπων μελών του νοικοκυριού; 

☐Αριθμός παιδιών 

☐Ώρες απασχόλησης στην οικιακή εργασία φροντίδα; 

☐Καμία αλλαγή  

 

Γ2 Πιστεύετε ότι οι παραπάνω αλλαγές συνδέονται με την Κοινωφελή; 

☐Ναι 

☐Όχι 

 

Γ3 Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας στην Κοινωφελή είχε ευρύτερη επίδραση σε εσάς και 

στο νοικοκυριό σας; 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βοήθησε στην κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών   

Συνέβαλε στην αποπληρωμή χρεών   

Συνέβαλε στην συλλογή ενσήμων για την απόκτηση σύνταξης ή 

ασφάλισης 

  

Πρόσφερε επαγγελματική εμπειρία    

Άνοιξε δρόμους για την απόκτηση νέων κοινωνικών δεξιοτήτων και 

γνώσεων  

  

Ήταν μια επιστροφή στην καθημερινότητα της εργασίας   

Δημιούργησε πιο πολλές φιλοδοξίες για το μέλλον   

 

Γ4 Αν έχετε ανέργους στο νοικοκυριό σας ή στο φιλικό περιβάλλον σας, θα τους προτείνατε 

να κάνουν αίτηση για την Κοινωφελή; 

☐Ναι 

☐Όχι  

 

 

Δ. Εισόδημα 

Δ1 Πόσο αυξήθηκε το προσωπικό σας εισόδημά σε σχέση με το προηγούμενο έτος στην 

διάρκεια της συμμετοχής σας στην Κοινωφελή (κατά προσέγγιση); 

☐100% 

☐50% 

☐20% 

☐10% 

☐Λιγότερο από 10% 

 

Δ2 Πόσο αυξήθηκε το εισόδημά του νοικοκυριού σας σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

στην διάρκεια της συμμετοχής σας στην Κοινωφελή (κατά προσέγγιση) ; 

☐100% 

☐50% 

☐20% 

☐10% 

☐Λιγότερο από 10% 

 

Δ3 Αυξήθηκαν τα έξοδα και η κατανάλωση προσωπική ή του νοικοκυριού σας στους 

ακόλουθους τομείς σαν αποτέλεσμα της συμμετοχής σας στην Κοινωφελή; 

(Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις) 
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 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Φρούτα και λαχανικά   

Κρέας, πουλερικά, ψάρι   

Διακοπές   

Φροντιστήρια για τα παιδιά   

Φροντίδα ηλικιωμένων/παιδιών   

Διασκέδαση/ άθληση   

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, τρένα, μετρό, 

προαστιακός, ΚΤΕΛ) 

  

Μέσα ιδιωτικής μεταφοράς (αυτοκίνητα, μηχανάκια, ποδήλατα)   

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλέφωνα, τηλεόραση    

Συνδέσεις τηλεφώνου και ίντερνετ   

Επαγγελματικός εξοπλισμός   

Σπουδές, σεμινάρια, προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης   

Ψυχολογική υποστήριξη   

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη   

Επενδύσεις   

Ενοίκιο σε νέα κατοικία   

 

Δ4 Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στην Κοινωφελή όσον 

αφορά στον συνδυασμό εργασίας και φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, οικιακών 

εργασιών;  

 

☐Ναι 

☐Όχι 

 

Δ5 Πιστεύετε ότι οι ευθύνες αυτές (φροντίδα παιδιών ή/ και ηλικιωμένων) θα εμποδίσουν 

στο μέλλον την ένταξή σας στην αγορά εργασίας;  

☐Ναι 

☐Όχι 

 

Δ6 Κατά τη διάρκεια της Κοινωφελούς, το νοικοκυριό σας έλαβε βοήθεια από συγγενείς ή 

φίλους για κάποια από τα ακόλουθα; (μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές απαντήσεις; 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Φαγητό   

Φροντίδα παιδιών/ηλικιωμένων   

Ενοίκιο   

Οικονομική ενίσχυση για αποπληρωμή δανείων   

Οικονομική ενίσχυση για καθημερινά έξοδα   

 

Δ7 Στην διάρκεια της Κοινωφελούς, μπορούσατε να αποπληρώσετε κάποια από τα χρέη 

σας;  

☐Φόρος εισοδήματος  

☐ΕΝΦΙΑ 

☐Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 

☐Δάνεια καταναλωτικά 

☐Δάνεια στεγαστικά 

☐Δάνεια επαγγελματικά 

☐Πιστωτικές κάρτες 

☐Χρέος σε καταστήματα 

☐Νοίκια για πρώτη κατοικία 



104 
 
 

☐Λογαριασμοί ηλεκτρικού, νερού, γκαζιού 

☐Λογαριασμοί τηλεφώνου και ίντερνετ  

☐Εκπαίδευση και σπουδές 

☐Δεν αποπλήρωσα χρέη 

☐Δεν είχα χρέη 

 

 

Ε. Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της συμμετοχής στην Κοινωφελή 

 

Ε1 Πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις μετά τη συμμετοχή σας στην Κοινωφελή;  

 

 Διαφ

ωνώ 

απόλυτα 

Μάλλ

ον 

διαφωνώ  

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ  

Μά

λλον 

συμφων

ώ  

Συμ

φωνώ 

απόλυτα 

Έχω πολλή ενέργεια      

Πρόσφερα στην 

κοινωνική ζωή της κοινότητας 

μέσω της συμμετοχής μου 

στην Κοινωφελή 

     

Είμαι ικανός/η στις 

δραστηριότητες στις οποίες 

έχω δεξιότητες 

     

Συχνά με πιάνει 

κατάθλιψη 

     

Οι κοινωνικές μου σχέσεις 

με στηρίζουν και με 

ανταμείβουν 

     

Η ανεργία μου έχει 

οδηγήσει στην αύξηση των 

εντάσεων στο νοικοκυριό μου 

     

Είμαι υγιής      

Η ανεργία με έχει 

οδηγήσει σε βίαιες πράξεις 

     

Προσφέρω στην ευημερία 

του νοικοκυριού μου 

     

Νοιώθω ότι συμμετέχω 

στην κοινότητα στην οποία ζω 

     

Έχω υποστεί βία μετά την 

ανεργία 

     

Οι άνθρωποι με σέβονται      

Η ζωή μου έχει νόημα και 

στόχο 

     

Προκειμένου να 

ξεπεράσω τα προβλήματα της 

ανεργίας κάνω κατάχρηση 

ουσιών (πχ ναρκωτικών 

ουσιών, αλκοόλ) 

     

 

Ε2 Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας στην Κοινωφελή συνέβαλε στην αντιμετώπιση κάποιων 

από τα ακόλουθα προβλήματα; (μπορείτε να κάνετε πολλαπλές επιλογές) 

 

☐Φτώχεια/κοινωνική απομόνωση 
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☐Εγκληματικότητα 

☐Υποβάθμιση δημόσιων χώρων 

☐Υποβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών 

☐Ναρκωτικά/αλκοόλ 

☐Ενδοοιοκογενειακή βία 

☐Ρατσισμός/ξενοφοβία 

☐Παράνομη ανασφάλιστη εργασία 

 

Ε3 Μετά την Κοινωφελή πιστεύετε ότι είναι πιθανό να συμμετέχετε σαν εθελοντές ή 

ακτιβιστές σε κάποια από τις ακόλουθες δομές αλληλεγγύης; (μπορείτε να κάνετε 

πολλαπλές επιλογές) 

 

☐Συλλογικές κουζίνες 

☐Ανταλλακτικά παζάρια 

☐Κοινωνικά παντοπωλεία 

☐Κοινωνικά ιατρεία 

☐Τράπεζες χρόνου 

☐Όχι, δεν είναι πιθανό να συμμετέχω σε δομές αλληλεγγύης 

 

ΣΤ. Προοπτικές εργασίας μετά τη συμμετοχή στην Κοινωφελή 

 

ΣΤ1 Θεωρείτε ότι λάβατε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης 

μετά το τέλος της Κοινωφελούς;  

☐Ναι, κατά τη διάρκεια των συνεδριών του ΟΑΕΔ 

☐Ναι, από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ 

☐Ναι, από το Δήμο 

☐Ναι, στη διάρκεια των σεμιναρίων για την Κοινωνική Οικονομία 

☐Ναι, στη διάρκεια της κατάρτισης στην πληροφορική στα ΚΕΚ 

☐Όχι , δεν έλαβα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης μετά το τέλος 

της Κοινωφελούς 

  

ΣΤ2 Θεωρείτε ότι κάποιοι από τους παρακάτω παράγοντες βελτίωσαν τις πιθανότητες να 

βρείτε απασχόληση μετά το τέλος της Κοινωφελούς; 

 

☐Υπάρχουν περισσότερες δουλειές στον τομέα μου 

☐Έχω καλύτερη πρόσβαση το διαδίκτυο για ανεύρεση εργασίας 

☐Έχω μεγαλύτερη πρόσβαση σε εργασίες χωρίς συμβόλαιο και ένσημα 

☐Έχω την οικονομική ικανότητα να πληρώνω τις μεταφορές μου σε συνεντεύξεις για εργασία 

☐Απέκτησα νέες δεξιότητες που μου προσφέρουν πιο πολλές προοπτικές 

☐Δεν θεωρώ ότι βελτιώθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανεύρεση εργασίας  

 

ΣΤ3 Πόσο συχνά θα ψάχνετε εργασία μετά την Κοινωφελή 

☐Κάθε εβδομάδα 

☐Κάθε μήνα 

☐Κάθε τρίμηνο 

☐Καθόλου 

 

ΣΤ4 Θεωρείτε ότι η επαγγελματική εμπειρία που αποκτήσατε στην Κοινωφελή θα 

αναγνωριστεί θετικά από εργοδότες και θα σας βοηθήσει να βρείτε εργασία;  

☐Ναι 

☐Όχι 
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ΣΤ5 Θεωρείτε ότι η στην πληροφορική στα ΚΕΚ και τα σεμινάρια κοινωνικής οικονομίας 

θα αναγνωριστούν θετικά και θα σας βοηθήσουν να βρείτε εργασία;  

☐Ναι 

☐Όχι 

 

ΣΤ6 Πόσο πιθανό είναι να ακολουθήσετε κάποια από τα ακόλουθα μετά την Κοινωφελή; 

 

 Πολύ 

πιθανό 

Πιθανό Απίθανο Εντελώς 

απίθανο 

Αίτηση για ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

    

Αίτηση για επίδομα 

ανεργίας 

    

Μετανάστευση στο 

εξωτερικό 

    

Ενασχόληση με τον 

ακτιβισμό 

    

Ενασχόληση με την 

κοινωνική οικονομία 

    

Εργασία σε άτυπους 

τομείς 

    

Νέα επιχείρηση     

Ανεύρεση εργασίας 

πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης 

    

 

ΣΤ7 Πιστεύετε ότι η Κοινωφελής έδωσε αξία σε κάποιους τομείς της καθημερινής σας ζωής 

που εμπόδιζαν την ανεύρεση εργασίας; (απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις) 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Άρχισα ξανά να έχω πρόγραμμα στη ζωή μου   

Απέκτησα περισσότερες επαγγελματικές επαφές   

Απέκτησα πρόσβαση σε πληροφορίες   

Ανέκτησα την συνήθεια να εργάζομαι   

Άρχισα να σέβομαι ξανά τα αποτελέσματα της εργασίας μου   

 

  

ΣΤ8 Τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί στο πρόγραμμα; (βάλτε κατά σειρά 

προτεραιότητας από το 1 έως το 7) 

 

o ….Να αυξηθεί η διάρκειά του 

o ….Να αυξηθεί ο μισθός 

o ….Να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες 

o ….Να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 

o ….Να υπάρχουν πιο πολλές δυνατότητες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης 

o ….Να υπάρχει αναγνώριση των δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτήθηκαν 

o ….Να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης μετά το 

τέλος της Κοινωφελούς 

 

Σας ευχαριστούμε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Παρακαλούμε συμπληρώστε 
το προσωπικό e-mail σας προκειμένου να σας αποσταλεί ερωτηματολόγιο εξόδου. Τα 
προσωποικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες τις συγκεκριμένης 
έρευνας.  
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Annex 23. Certificate of Employment 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου 
 
Βεβαίωση απασχόλησης 
 
 
Βεβαιώνουμε ότι ο/η  ...................................................... (Όνομα/Επίθετο) με ημερομηνία 

γέννησης .................................εργάστηκε κατά το διάστημα από.............................................. 
(ημέρα/μήνας/έτος πρόσληψης) έως .................. (ημέρα/μήνας/ έτος ολοκλήρωσης) στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης στο Δήμο .................................... 

 
Κατά το διάστημα αυτό, εργάστηκε στο Τμήμα/Τομέα ............................................. 

(Τμήμα/Τομέας) του Δήμου σαν........................................................................... (τίτλος πρόσληψης 
σύμφωνα με την λίστα ΑΣΕΠ)  

 
Βεβαιώνουμε ότι έλαβε κατάρτιση από το προσωπικό του Δήμου και εργάστηκε με 

βασικά καθήκοντα: 
 
1. ............................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................. 
4. .............................................................................................................................  (περιγραφή 

βασικών καθηκόντων συμπεριλαμβανομένων και τομέων εξειδίκευσης στον 
οποίο απασχολήθηκε. Πρέπει να συμπληρώνεται με ακρίβεια σε συνεργασία με 
το τμήμα στο οποίο εργάστηκε ο/η ωφελούμενος/η ).  

 
 
 

Ο/Η Δήμαρχος 
 
 

(Όνομα Δημάρχου) 
(Υπογραφή και Σφραγίδα Δημάρχου) 
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Annex 24. MOL Guide to Municipalities on the Implementation 
of Kinofelis 

 
Availiable in Greek 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 
 

ΟΔΗΓΟΣ 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ-ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 
 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την 

επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Γενικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προχωρεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

των νέας γενιάς Προγραμμάτων Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η 

συγκεκριμένη Δράση ξεκινά πιλοτικά σε 17 Δήμους οι οποίοι είναι θύλακες υψηλής και 

μακροχρόνιας ανεργίας, και επεκτείνεται σε άλλους 34 Δήμους της χώρας για να 

ολοκληρωθεί με την υλοποίηση στους 274 Δήμους της χώρας.  

Τα νέα Προγράμματα είναι οκτάμηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε 

μακροχρόνια ανέργους. Πέρα δε από την αντιμετώπιση της ανεργίας και την 

επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, στοχεύουν και στην 

προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των 

παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Οι 

άνεργοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων που 

θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των 

πολιτών των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους 

Δήμους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, και στοχεύουν 

στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, τη συντήρηση μικρών 

υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και την 

προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Επίσης, τα νέα Προγράμματα 

περιλαμβάνουν Δράσεις Συμβουλευτικής και Κατάρτισης, με στόχο τη διευκόλυνση των 

ανέργων στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Ο παρών Οδηγός έχει σκοπό να παράσχει οδηγίες και διευκρινίσεις στους Δήμους 

αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

➢ Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης:  

Δικαιούχος του Προγράμματος. Χρηματοδοτεί και έχει τη συνολική ευθύνη 

σχεδιασμού, κατάρτισης και υλοποίησης. 

➢ Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ):  

Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη των Προσκλήσεων, την υποδοχή των 

ηλεκτρονικών αιτήσεων, την κατάρτιση του Πίνακα Ωφελουμένων, την εξέταση 

των ενστάσεων, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους Επιβλέποντες 

Φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους Ωφελουμένους και των 

ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς.  

➢ Επιβλέποντες Φορείς:  

Οι φορείς (Δήμοι) οι οποίοι θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα 

πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το 

μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Επιπλέον, έχουν την ευθύνη, σύμφωνα 

με το Ν. 2472/1997 περί της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη 

νόμιμη συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και φύλαξη των πληροφοριακών 

στοιχείων των Ωφελουμένων των Προγραμμάτων, κατά την έναρξη και τη λήξη 

απασχόλησής τους, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 

1303/2013 (άρθρο 125, παρ. 2, στοιχεία δ & ε), καθώς και για την υποβολή τους 

στο Δικαιούχο. 
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ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 
Μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο Πρόγραμμα, κάθε 

Δήμος οφείλει να επιβεβαιώσει ότι λαμβάνει τον αριθμό των Ωφελουμένων που του 

αναλογεί και να αναρτήσει το σχετικό πίνακα επιτυχόντων.  

Κατά την προσέλευση των Ωφελουμένων, ο Δήμος: 

• ελέγχει τα γενικά προσόντα τοποθέτησης, 

• ελέγχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης, τους 

τίτλους σπουδών και τα πρόσθετα προσόντα,  

• προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης των υποδειχθέντων μέσω 

του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη 

προθεσμίας των 5 ημερών για την προσέλευση των Ωφελουμένων, 

• με την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησης, ο Δήμος υποχρεούται 

να εκδώσει διοικητική πράξη τοποθέτησης Ωφελουμένου του Προγράμματος, στην 

οποία θα αναφέρεται ρητά ο τομέας δραστηριότητας ή/και ο χώρος απασχόλησης του 

Ωφελούμενου στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης, και να 

παραδώσει  στον Ωφελούμενο επικυρωμένη εκτύπωση του εντύπου το οποίο έχει 

υποβληθεί στο πλαίσιο της αναγγελίας πρόσληψης, 

Σημείωση: Εφιστάται η προσοχή των Δήμων κατά την ηλεκτρονική 

αναγγελία πρόσληψης των Ωφελουμένων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, 

ιδιαιτέρως όσον αφορά την ορθή καταχώριση της ειδικότητας των 

Ωφελουμένων. 

• φροντίζει για τη συλλογή των Απογραφικών Δελτίων Εισόδου (microdata), τα 

οποία αποτελούν υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  

• ενημερώνει τους Ωφελούμενους για την υποχρέωση συμπλήρωσης των σχετικών 

ερωτηματολογίων (καθώς και για τη διαδικασία άρνησης συμπλήρωσης με βάση το 

άρθρο 13 του Ν. 2472/97). 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

Το νέο Πρόγραμμα περιλαμβάνει και Κατάρτιση σε συγκεκριμένες ειδικότητες. 
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Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα 

υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό 

αντικείμενο:  

• Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει 

τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Οι Ωφελούμενοι 

που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, 

σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.  

 

Επιπλέον, στην Κατάρτιση περιλαμβάνεται και σεμινάριο για την Κοινωνική 

Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, διάρκειας 20 ωρών.  

Εφόσον οι Ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται μία ημέρα κάθε εβδομάδα.  

Συνεπώς, οι Ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης θα 

απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα 

την εβδομάδα. 

Στην περίπτωση που κάποιος Ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το 

παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της 

εβδομάδας. 

Ο έλεγχος της συμμετοχής των Ωφελουμένων στο πρόγραμμα Κατάρτισης 

πραγματοποιείται από τον Επιβλέποντα Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να 

ενημερώνει τον Δικαιούχο σε μηνιαία βάση. 

Οι Δήμοι θα ενημερωθούν από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και 

Άλλων Πόρων για τον αριθμό των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα που πρόκειται να 

παρακολουθήσουν την Κατάρτιση. 

Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της Κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα 

επιταγών κατάρτισης (voucher),  θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή πρόσκληση  προς τους 

Παρόχους Κατάρτισης, η οποία θα δημοσιευθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) 

της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ της 

Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, ως Δικαιούχος του 

Προγράμματος, έχει τη συνολική ευθύνη σχεδιασμού, κατάρτισης και υλοποίησης του 

Προγράμματος. 

Κάθε Δήμος έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων 

(τεχνικές υπηρεσίες) που αυτός προτείνει, καθώς και για την τήρηση των διαδικασιών 

όσον αφορά την απασχόληση των Ωφελουμένων. 

Το φυσικό αντικείμενο των έργων θα πρέπει να ολοκληρώνεται κατά τη 

διάρκεια του Προγράμματος (8 μήνες) και να έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ  

 

I. ΣΥΛΛΟΓΗ MICRODATA 
Οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή των Απογραφικών Δελτίων Εισόδου - 

Εξόδου (microdata) και την ηλεκτρονική καταχώριση αυτών, το οποίο αποτελεί 

υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλουν δε να 

ενημερώνουν τους Ωφελούμενους για την υποχρέωση συμπλήρωσης των σχετικών 

ερωτηματολογίων (καθώς και για τη διαδικασία άρνησης συμπλήρωσης με βάση το 

άρθρο 13 του Ν. 2472/97). Οι Δήμοι διατηρούν τα εν λόγω στοιχεία σε έντυπα 

αντίγραφα στο αρχείο τους και υποχρεούνται να ακολουθούν σχετικά τις οδηγίες του 

Δικαιούχου του Προγράμματος (ΕΥΕ-ΕΚΤ). 

II. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
Ο έλεγχος της συμμετοχής των Ωφελουμένων στο πρόγραμμα Κατάρτισης 

πραγματοποιείται από τον Επιβλέποντα Φορέα (Δήμο), ο οποίος υποχρεούται να 

πιστοποιεί τη συμμετοχή των Ωφελουμένων στη Δράση της Κατάρτισης και να 

ενημερώνει τον Δικαιούχο σε μηνιαία βάση. 

 

III. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Οι Δήμοι οφείλουν να ενημερώνουν τον ΟΑΕΔ για τη διαδρομή της καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών των Ωφελουμένων του Προγράμματος και να αποστέλλουν σε 

αυτόν τις σχετικές αναλυτικές καταστάσεις. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση από τη 
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Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

IV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

• Οι Δήμοι υποχρεούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος να 

τηρούν καθημερινό παρουσιολόγιο, το οποίο στο τέλος της ημέρας καταχωρίζουν 

σε ηλεκτρονική μορφή. Υποχρεούνται δε να τηρούν παρουσιολόγιο και κατά την 

ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία διενεργείται η Κατάρτιση (για όσους 

Ωφελούμενους εκείνη την ημέρα καταρτίζονται). 

• Όσοι Δήμοι έχουν ηλεκτρονική σελίδα, για λόγους απόλυτης διαφάνειας, 

οφείλουν να αναρτούν σε αυτήν τις δράσεις που σκοπεύουν να υλοποιήσουν, 

χρησιμοποιώντας την εφαρμογή GIS mapping, αναρτώντας τη διεύθυνση στην 

οποία υλοποιείται κάθε έργο, φωτογραφίες από το χώρο παρέμβασης πριν από 

την έναρξη υλοποίησης κάθε έργου και μετά την ολοκλήρωσή του. 

 

V. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Μετά το πέρας του 8μήνου, ο Δήμος υποχρεούται να φροντίσει ώστε οι 

Ωφελούμενοι του Προγράμματος να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εξόδου 

(microdata) και στη συνέχεια να αποστείλει στην ΕΥΕ-ΕΚΤ το σύνολο των 

ερωτηματολογίων. Η διαδικασία συλλογής των microdata θα πραγματοποιηθεί 

με ηλεκτρονικό τρόπο και οι Δήμοι θα ενημερωθούν σχετικά από τη Γενική 

Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων στη συνέχεια του 

Προγράμματος. 

 

VI. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  

1. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν οι Ωφελούμενοι 

δικαιούνται να απουσιάζουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες μηνιαίως. Διευκρινίζεται ότι 

το δικαίωμα αυτό δεν αποδίδεται σωρευτικά στη διάρκεια του Προγράμματος και οι 

μέρες απουσίας δεν αποζημιώνονται σε περίπτωση μη χρήσης του εν λόγω δικαιώματος 

από τον Ωφελούμενο. Απαιτείται δε προηγούμενη συμπλήρωση αίτησης από τον 

Ωφελούμενο, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στον Επιβλέποντα Φορέα. Τα έντυπα 

αίτησης απουσίας των Ωφελουμένων και της έγκρισης του Επιβλέποντος Φορέα 
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συνοδεύουν τα έντυπα παρουσιολογίου, υπογεγραμμένα από τους Ωφελούμενους και 

τον υπεύθυνο του αρμόδιου φορέα. Για τις παραπάνω ημέρες απουσίας δεν 

περικόπτονται οι αποδοχές των Ωφελουμένων του Προγράμματος. 

Εξαιρετικά, σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας για υπηρεσιακούς λόγους δεν 

συναινέσει στην αίτηση απουσίας του Ωφελουμένου, τότε οι μέρες απουσίας 

μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.  

2. Στις περιπτώσεις που οι Ωφελούμενοι απουσιάζουν λόγω ασθένειας, απαιτείται 

η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού θεράποντος ιατρού. Οι ημέρες απουσίας λόγω 

ασθένειας που καλύπτονται από το Πρόγραμμα ανέρχονται συνολικά σε δεκατρείς 

(13). Η καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη 

του Προγράμματος. Σε περίπτωση που οι Ωφελούμενοι κάνουν χρήση αναρρωτικής 

άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής 

τους μέχρι τη συμπλήρωση διακοσίων (200) ημερομισθίων και κατά ανώτατο όριο έως 

εννέα και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.  

3. Οι Ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δικαιούνται να απουσιάζουν έως 

δεκατρείς (13) εργάσιμες ημέρες, καθώς και να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε 

εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες 

απασχόλησής τους. Εν προκειμένω απαιτείται σχετικό δικαιολογητικό από τον 

θεράποντα ιατρό με το οποίο να βεβαιώνεται η αναγκαιότητα διενέργειας των 

συγκεκριμένων εξετάσεων σε ώρες απασχόλησης. Η καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της 

αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος. 

4. Σε περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) 

λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου ιατρικά 

δικαιολογητικά, οι Ωφελούμενες δεν εκπίπτουν του Προγράμματος στο οποίο 

συμμετέχουν, αλλά αναστέλλεται η απασχόλησή τους κατά τη διάρκεια απουσίας τους, 

ενώ το χρονικό διάστημα απασχόλησης δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο στους 10 

μήνες. 

5. Οι Ωφελούμενοι που είναι γονείς παιδιών ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούνται να 

απουσιάσουν συνολικά στη διάρκεια του Προγράμματος έως δύο (2) ημέρες για κάθε 

παιδί, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθούν στην 

παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους. Τις παραπάνω ημέρες 

απουσίας συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του Ωφελουμένου και της έγκρισης του 

Επιβλέποντα Φορέα, και για αυτές δεν περικόπτονται οι αποδοχές των Ωφελουμένων. 
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6. Ωφελούμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε εκπαιδευτικές δομές, οι οποίες 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως π.χ. σε 

παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, κάνουν χρήση του δικαιώματος απουσίας δύο 

(2) ημερών μηνιαίως, ενώ αναστέλλεται η απασχόλησή τους κατά τη διάρκεια των 

διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, αλλά και των θερινών διακοπών, εξαιρουμένων 

των επίσημων αργιών. Στις περιπτώσεις αυτές, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των 

Ωφελουμένων παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση διακοσίων (200) ημερομισθίων, ενώ 

δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο έως εννέα (9) μήνες και δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες. 

7. Οι Ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα σε απουσία πέντε (5) ημερών απασχόλησης λόγω 

γάμου. Θα προηγείται αίτηση του Ωφελουμένου και έγκριση του Επιβλέποντος Φορέα.  

8. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ 

αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό, οι Ωφελούμενοι έχουν 

δικαίωμα απουσίας δύο (2) ημερών. Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα 

έντυπα αιτήσεων του Ωφελουμένου και της έγκρισης του Επιβλέποντος Φορέα. 

9. Οι Ωφελούμενοι που συμμετέχουν, στο πλαίσιο της απασχόλησής τους, σε Δράσεις 

που έχουν στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας 

(Συμβουλευτική, Κατάρτιση, επιμορφωτικά σεμινάρια κ.λπ.) δικαιούνται να 

απουσιάζουν από την εργασία τους προκειμένου να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια 

κατάρτισης/επιμόρφωσης ή τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για την απουσία αυτή 

απαιτείται κάθε φορά προηγούμενη αίτηση του Ωφελουμένου και έγκριση του 

Επιβλέποντος Φορέα.  

 

 Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απουσίας δεν περικόπτονται οι 

αποδοχές των Ωφελουμένων, ενώ το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος είναι 

επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος. 

 

VII. ΩΡΑΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1. Η απασχόληση των Ωφελουμένων υπάγεται στο καθεστώς πενθήμερης εργασίας. 

Το δε ωράριο απασχόλησης των Ωφελουμένων ακολουθεί το ωράριο που έχουν οι 

μόνιμοι εργαζόμενοι με την ίδια ειδικότητα στην υπηρεσία τοποθέτησης των 

Ωφελουμένων. Όσον αφορά δυνατότητα εργασίας τους το Σάββατο, αυτή επιτρέπεται 

μόνο εφόσον παίρνουν μία (1) ημέρα ρεπό κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εβδομάδας 
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από Δευτέρα έως Παρασκευή. Απασχόληση των Ωφελουμένων κατά την Κυριακή, τις 

επίσημες αργίες και σε βραδινές ώρες δεν επιτρέπεται από το Πρόγραμμα.   

2. Οι Ωφελούμενες που είναι μητέρες δικαιούνται μετά τον τοκετό είτε να 

προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά 

μία (1) ώρα κάθε μέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών.  

Σημειώνεται ότι το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα παιδιού έχει ως αφετηρία τη 

λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό. 

Το μειωμένο ωράριο για λόγους φροντίδας παιδιού χορηγείται με τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις στους γονείς και των δύο φύλων. Χορηγείται δε στον απασχολούμενο 

γονέα ακόμη και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.  

Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, 

το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την 

επιμέλεια του παιδιού, εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά. Το δικαίωμα αυτό 

αποδίδεται έπειτα από κοινή δήλωση των γονέων προς τον Επιβλέποντα Φορέα ή τους 

Επιβλέποντες Φορείς/εργοδότες τους για το ποιος θα κάνει χρήση. 

Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και 

εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού 

ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και με 

χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

3. Οι Ωφελούμενοι ΑμεΑ ή Ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή 

σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από 

σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και 

άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν 

δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή 

των αποδοχών τους. 

 

VIII. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Α) ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει το μισθολογικό κόστος των Ωφελουμένων που απασχολεί ο 

Επιβλέπων Φορέας, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, και τις 

ασφαλιστικές εισφορές (Επιβλέποντα Φορέα − Ωφελουμένου). 

Συγκεκριμένα, για κάθε Ωφελούμενο που τοποθετείται σε θέση απασχόλησης από 

τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» οι καθαρές 

αμοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας (Νόμος 

4368/2016, άρ. 1, παρ.5.1): 

α) για Ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω σε 19,81 ευρώ ημερησίως και 

όχι υψηλότερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως.  

β) για Ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε 17,27 ευρώ ημερησίως και 

όχι υψηλότερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως.  

 Εκτός από τα ποσά που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες στα 

Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεούται να καταβάλει 

οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση στους ως άνω (όπως, π.χ., επίδομα αδείας κ.ά.). 

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

1. Όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των Ωφελουμένων που συμμετέχουν στα 

Προγράμματα, οι οποίοι ασφαλίζονται ως μισθωτοί (πακέτο κάλυψης 101), 

εφαρμόζεται η ασφαλιστική νομοθεσία ως προς τα δικαιώματα σε ασφαλιστικές 

παροχές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την αυξημένη προστασία θυμάτων εργατικών 

ατυχημάτων, η οποία αποτελεί και διεθνή υποχρέωση της χώρας (υπ’ αρ. 17 Δ.Σ.Ε.). 

2. Οι Ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ − ΕΤΕΑ, με πλήρη 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Στις περιπτώσεις που οι ωφελούμενοι είναι ασφαλισμένοι 

μετά την 1/1/1993, και λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην 

ασφάλιση του ΕΤΑΑ, οι εισφορές αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ 

και ΤΑΝ των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ. Οι συνολικές 

ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω Ωφελουμένων που υπάγονται στην ασφάλιση του 

ΕΤΑΑ αποτελούν επίσης επιλέξιμη δαπάνη. 

3. Για όσους Ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές 

περιγράφονται στην Φ10221/οικ.26816/ 929/2.12.2011 Απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ της 

αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη. 

4. Οι Ωφελούμενοι των Προγραμμάτων διατηρούν την ασφάλιση για παροχές 

ασθένειας, ή αλλιώς την ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που 

απολάμβαναν ως μακροχρόνια άνεργοι μέχρι τη λήξη διάρκειας των Προγραμμάτων. 

5. Κάθε Ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει τα ανωτέρω ποσά [όπως 

περιγράφονται στην ενότητα Α) ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, σημεία α) και β)] ανώτατα 
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μηνιαία ποσά αμοιβής/ενίσχυσης για 25 ημέρες. Κατά συνέπεια, ο Ωφελούμενος δεν 

επιτρέπεται να απασχολείται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό 

κόστος. 

6. Μετά τη λήξη του προγράμματος, οι Επιβλέποντες Φορείς υποχρεούνται να 

χορηγούν στους Ωφελούμενους βεβαίωση συνολικού χρόνου απασχόλησης. 

Γ) ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Η ευθύνη τήρησης των όρων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων της 

Κοινωφελούς εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των Επιβλεπόντων Φορέων (Δήμων).  

1. Για την εφαρμογή και εκτέλεση των Προγραμμάτων οι Επιβλέποντες Φορείς 

(σύμφωνα και με το άρθρο 10 της υπ. αριθμ. 6.1714/5.1504 ΚΥΑ / ΦΕΚ Β’, αρ. 424/22-

02-2016) υποχρεούνται: 

α) με πλήρη ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των 

Ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο 

επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους τους, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια 

των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 

(ΦΕΚ 84 Α’), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις,  

β) να απασχολούν τους Ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν 

προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην 

οποία θα τοποθετηθούν,  

γ) να παρέχουν στους Ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον 

αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, 

δ) να μην αναθέτουν σε Ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά 

τους, ιδιαιτέρως δε όταν αυτά τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη χρήση 

εξοπλισμού – μηχανημάτων και εργαλείων. Ειδικότερα όσον αφορά 

Ωφελούμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων, 

απαγορεύεται αυστηρώς να τους αναθέτουν καθήκοντα στην αποκομιδή 

απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.  

 

Ειδικά όσον αφορά την κατηγορία απασχολουμένων στην καθαριότητα και σε άλλες 

εργασίες που εμπίπτουν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), ισχύουν οι 
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διατάξεις των Ν. 3863/2010 άρθρο 17, Ν. 3790/2009 άρθρο 20 και η Υ.Α. ΦΕΚ 

Β/2778/2-12-2011 για το νέο κανονισμό των ΒΑΕ. Επίσης, ισχύουν οι διατάξεις για τη 

χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στο μόνιμο προσωπικό των δήμων και των 

δημοτικών ΝΠΔΔ σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006 (53361/2006), όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007 (ΤΤ 36586/2007) και την 

ΚΥΑ ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008 (31119/2008). Τα είδη ατομικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος, χορηγούνται αποκλειστικά σε όσους 

απασχολούνται στις θέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ 53361/2006, όπως ισχύει (Εγκ. 

Υπ. Εσωτ. 67194/15-12-2006). 

2. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων που σημειώνονται στο πλαίσιο 

υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ο Ωφελούμενος ο οποίος 

υπέστη ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα 

ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του Προγράμματος. Το μισθολογικό και 

ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
➢ Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, την αρμοδιότητα για διευκρινίσεις και 

οδηγίες έχουν η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

ο ΟΑΕΔ, οι Επιβλέποντες Φορείς και η Υπηρεσία τοποθέτησης του Ωφελουμένου. 

 
➢ Για τυχόν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ Ωφελουμένων και Επιβλεπόντων 

Φορέων αναφορικά με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αρμόδιο όργανο είναι 

το ΑΣΕΠ.  

 
➢ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση:  Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 
Τηλέφωνα:    210 5203415 

      210 5203416 
      210 5203417 

Fax:     210 5241977 
E-mail:     gengrammateas@mou.gr 
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Annex 25. OAED Implementation Guide 
 
Available in Greek 
 
 
OAED Implementation Guide 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3ESWzpC5zlidDdMcFpBZUNmTG8/view?usp=sharing


The information and views set out in this manual are those of 
the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion 
of the European Union. Neither the European Union institutions 
and bodies nor any person acting on their behalf may be held 
responsible for the use which may be made of the information 
contained therein.

For more information, visit our website: 
www.ilo.org/devinvest
International Labour Office
Development and Investment Branch
4 Route des Morillons
CH-1211 Geneva 22
Switzerland
Email: devinvest@ilo.org




