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1.Περιβάλλον του έργου 

1.1.Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Πετρούπολης, στα πλαίσια της Δ/νση Παιδείας, Πρόνοιας & 

Κοινωνικής Πολιτικής. Ο Δήμος Πετρούπολης έχει αναπτύξει τοπικά πρωτοβουλίες σε 

προγράμματα κοινωνικής πολιτικής και προστασίας. Ειδικότερα, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 

και Πρόνοιας της ανωτέρω Διεύθυνσης ενδεικτικά έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικής 

πολιτικής, που αφορά την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των 

ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε 

συνεργασία με την κεντρική διοίκηση. 

 Μεριμνά για την οργάνωση και άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου σε συνεργασία με 

τις υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας και του Κράτους 

 Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης 

 Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών 

προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λπ.)  

 Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών  

Στην ανωτέρω Διεύθυνση λειτουργούν οι παρακάτω κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και προγράμματα 

σε σχέση με τις ευάλωτες ομάδες του Δήμου:  

1) ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

3) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

4) ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Μέχρι σήμερα ο Δήμος Πετρούπολης υλοποιεί υποέργα κοινωνικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού 

και πολεοδομικού χαρακτήρα, ενταγμένα στα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ενδεικτικά: 

 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προτεραιότητες του Δήμου 

Πετρούπολης μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό χώρο του Φορέα, www.petroupoli.gov.gr. 

Σχετικές αποφάσεις με την παρούσα Πρόσκληση ΑΣΔΑ, ΟΧΕ/ΒΑΑ 

1) Την αρ. Πρωτ. 485/04-02-2020 Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων “ΑΣΔΑ_19”, Επενδυτικής 
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Προτεραιότητας 9i και Άξονα Προτεραιότητας 9, στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας για 

υποβολή προτάσεων “Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών 

Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα (Διαδημοτικό Κοινωνικό 

Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)” 

2) Την αριθμ. 71/26-03-2018 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Πετρούπολης, Έγκρισης της υποβολής ειδικού 

σχεδίου δράσης στο πλαίσιο διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της 

“Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” με τίτλο: “Διαδημοτική 

εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ”  η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. 

3) Την αρ. Πρωτ. 23782/21-11-2017, υποβολή προτάσεων του Δήμου Πετρούπολης προς τον 

ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.)” 

4) Την αρ. Πρωτ. 18835/27-09-2017 υποβολή προτάσεων του Δήμου Πετρούπολης προς τον 

ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.)” 

5) Την αρ. Πρωτ. 17344/08-09-2017 υποβολή προτάσεων του Δήμου Πετρούπολης προς τον 

ΑΣΔΑ, στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.)”  

6) Την αριθμ. 91/20-04-2017 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Πετρούπολης, έγκρισης της συμμετοχής του 

Δήμου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ 050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, με τίτλο: 

Υποβολή προτάσεων για “Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(ΒΑΑ)”. 

7) Την αρ. Πρωτ. 715/24-02-2017/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01/03/2017, Πρόσκληση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, υποβολής προτάσεων για ΟΧΕ/ ΒΑΑ στο 

πλαίσιο ΠΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” 

8)Με την υπ’ αριθμ. 378/7.02.2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:Ω3ΘΙ7Λ7-ΜΧ1) 

(ΦΕΚ 775/Β’/7.03.2018), ο ΑΣΔΑ έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 -2020» της Περιφέρειας Αττικής.  

Με την ίδια ως άνω απόφαση ανατέθηκαν στον ΑΣΔΑ αρμοδιότητες διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 -2020 για πράξεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) με 

τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της 

ΟΧΕ/ΒΑΑ». 

Η καινοτομία της Παρέμβασης, της συγκεκριμένης Δράσης, σε μία περίοδο κρίσης και 

αβεβαιότητας, είναι ότι προωθεί στην απασχόληση μέσω της στήριξης και ενδυνάμωσης, της 

ενσωμάτωσης, της  κατάρτισης, της σωστής και έγκυρης πληροφόρησής, με μια συγκεκριμένη 

στρατηγική κατεύθυνση, με μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά και στοχευμένες αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες. 

1.2 Φορέας Χρηματοδότησης 

Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά 

τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -

2020». 

Η παρούσα δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής 

Αθήνας. 

1.3 Φορέας Λειτουργίας του Έργου 

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο  Δήμος Πετρούπολης, μέσω της Δ/νσης Παιδείας Πρόνοιας 

& Κοινωνικής Πολιτικής.   
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Σε τοπικό επίπεδο ο Δήμος Πετρούπολης λειτουργεί προγράμματα κοινωνικής προστασίας και 

ένταξης για ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος,  

πολιτιστικές δράσεις, ενώ στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών ενισχύονται συνεργασίες με 

συλλόγους και εθελοντές. Καλείται σήμερα να διαδραματίσει ένα εξαιρετικά ενεργό ρόλο, τόσο 

στις διαδικασίες διαμόρφωσης, όσο και στις διαδικασίες υλοποίησης ενεργειών στα θέματα 

Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πιο ευέλικτη στη λήψη 

αποφάσεων και την εφαρμογή πρωτοποριακών προγραμμάτων, ενώ αποτελεί το καταλληλότερο 

επίπεδο ανάπτυξης πρωτοβουλιών αντιμετώπισης φαινομένων όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η 

φτώχεια και η περιθωριοποίηση και  της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

1.4 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου  

Στο πλαίσιο του Έργου, θα επιδιωχθούν μέσω του Δήμου Πετρούπολης συνεργασίας και συνέργιες 

με τοπικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα όρια του 

Δήμου, εργοδότες επιχειρήσεων, το τοπικό ΚΠΑ του ΟΑΕΔ κ.λπ.  

Η διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου θα γίνει μέσα από συγκεκριμένο πλάνο επικοινωνίας το 

οποίο θα συνταχθεί από τον Σύμβουλο Δημοσιότητας σε συνεργασία με την υπόλοιπη Ομάδα 

Έργου και τις Υπηρεσίες αλλά και τη Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης 

Στο ως άνω πλάνο επικοινωνίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται δράσεις δικτύωσης με σχετικούς με 

το έργο φορείς, ημερίδες, workshops, εκδηλώσεις αλλά και επικοινωνιακό υλικό τόσο ψηφιακό το 

οποίο θα διαχέεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης 

www.petroupoli.gov.gr και τα social media, όσο και έντυπο το οποίο θα διαχέεται μέσω των 

Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης οι οποίες επικοινωνούν με τους πολίτες (Κέντρα Κοινότητας, 

ΚΕΠ, Δημοτολόγιο κλπ.). 

Ο στόχος μιας επιτυχημένης διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου είναι διττός. Αφενός θα 

προσδώσει μια προστιθέμενη αξία στο κοινωνικό αποτύπωμα της Πράξης και αφετέρου θα 

λειτουργήσει ενισχυτικά ως προς το αποτέλεσμα του έργου στους ωφελούμενους αυτού, αφού θα 

τους παρέχει το πλαίσιο προετοιμασίας και την υποστήριξη για την κοινωνικοποίησή τους ή/και 

την είσοδό τους σε αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών και δυνατοτήτων 

άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του έργου και στην αποδοχή του από τους πολίτες της ευρύτερης 

περιοχής παρέμβασης και τους επισκέπτες, αναμένεται να διαδραματίσουν η συνεργασίας με τους 

προϋπάρχοντες δομές και φορείς που λειτουργούν στο πλαίσιο του Δήμου Πετρούπολης, αλλά και 

οι Δήμοι που συνθέτουν το πλέγμα της διαδημοτικής συνεργασίας στη Δυτική Αθήνα, που 

εντάσσονται στην ΟΧΕ/ΒΑΑ: Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Ανάργυρων Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, 

Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου. Η Δράση εφόσον υλοποιείται πιλοτικά σε Δήμους της 

Δυτικής Αθήνας, στους οποίους καταγράφονται θύλακες φτώχειας και κοινωνικών διακρίσεων. Η 

Δράση θα αξιοποιεί παραπομπές ωφελουμένων από το δίκτυο Δομών της Δυτικής Αθήνας, ενώ θα 

μπορεί να αξιοποιεί και δεδομένα από το Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”.  

Οι ανωτέρω Δήμοι, μοιράζονται το κοινό όραμα της άρσης της κοινωνικής και αναπτυξιακής 

υστέρησης της περιοχής, της ανεργίας και την μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού. Ταυτόχρονα όμως, διαθέτουν και διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά στην 

Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα, της περιοχής ευθύνης τους.  

Η συμβολή των συγκεκριμένων Φορέων στο Έργο εντοπίζεται σε δύο κύρια επίπεδα: 

Α)  ως δυνητικοί χρήστες των αποτελεσμάτων του Έργου, προκειμένου να παρέχουν ποιοτικές 

υπηρεσίες στους πολίτες, μέσω κατάλληλης διαλειτουργικότητας μεταξύ των υφιστάμενων τους 

υπηρεσιών και των υπηρεσιών του παρόντος Έργου. 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση    

  
    

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
 

7 

 

Β)  ως δυνητικοί τροφοδότες με στοιχεία της Δυτικής Αθήνας  με κατάλληλο περιεχόμενο, 

συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των παρεχόμενων μέσω του παρόντος 

έργου υπηρεσιών. 

Οι διαδράσεις μεταξύ του παρόντος έργου και των υφιστάμενων υπηρεσιών των συνεργαζόμενων 

Δήμων θα διερευνηθούν ενδελεχώς κατά τη φάση Εκπόνησης της Έκθεση Μεθοδολογικής,  

Οργανωτικής, Τεχνολογικής και Λειτουργικής Συγκρότησης της Δράσης, η οποία θα 

επικαιροποιείται κατάλληλα για τον σκοπό αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

O Νόμος 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα ορίζει στο άρθρο 1 παρ. 4 τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού: α) «Ευπαθείς 

Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, νοούνται οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή 

στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών 

προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα 

οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας. β) 

Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: i) Στις Ευάλωτες Ομάδες 

Πληθυσμού και ii) Στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού γ) «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται 

οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή 

εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν άτομα ιδίως με αναπηρίες, με 

προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης και άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από 

ουσίες, δ) «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας από 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι 

άνω των 50 ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι 

μακροχρόνια άνεργοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή 

οι νυν τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες, μετανάστες και πρόσφυγες. 

Ο Δικαιούχος θα διασφαλίσει τη συμμετοχή του στο πλαίσιο της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 του 

ΑΣΔΑ και στα θεματικά «Διαδημοτικά Δίκτυα», με στόχο την ομογενοποίηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, την ανάπτυξη κοινών μεθόδων και εργαλείων, τη βελτίωση των ικανοτήτων των 

στελεχών πεδίου των Κοινωνικών Δομών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης στη Δυτική Αθήνα 
 

1.5 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου) 

Ο Δήμος Πετρούπολης βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Πρωτευούσης, η οποία 

περιλαμβάνει το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας και οριοθετείται από τα βουνά της 

Πάρνηθας, του Υμηττού, της Πεντέλης και του Αιγάλεω - Ποικίλου (Λεκανοπέδιο της Αθήνας). Η 

Πετρούπολη είναι κτισμένη στις παρυφές του Ποικίλου. Βόρεια – βορειοδυτικά έχει όρια με το 

Δήμο Φυλής, ανατολικά με το Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ανατολικά-νοτιοανατολικά με 

το Δήμο Ιλίου, νότια με τους Δήμους Περιστερίου και Χαϊδαρίου και δυτικά με το Δήμο 

Ασπροπύργου. Με τους Δήμους Φυλής και Ασπροπύργου τα όρια είναι επί του Ποικίλου. Ο 

πληθυσμός της υπολογίστηκε σε 58.979 άτομα και η έκτασή της σε 6.597 τ.χμ., με πυκνότητα της 

τάξεως των 8.940 κατοίκων ανά τ.χμ.  

Η δράση θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ωφελούμενους που προέρχονται από τις 

περιοχές/θύλακες, οι οποίες επιλέχθηκαν με βάση οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.  

Πρόκειται για μία περιοχή που αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά προβλήματα, τα οποία 

οξύνθηκαν την περίοδο της κρίσης την οποία διανύουμε. Επίσης, στην περιοχή έχουν εντοπιστεί, 
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από τη Δ/νση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής του Δήμου, οικογένειες που χρήζουν βοήθειας, 

προκειμένου να επανενταχθούν και να μπορέσουν να αναζητήσουν εργασία. 

Η Επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή έχει συρρικνωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με 

τη διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων ή την μεταφορά τους στο εμπορικό κέντρο της 

Πόλης. Αποτελεί επίσης μια από τις περιοχές του Δήμου Πετρούπολης που έχει έντονα 

πολεοδομικά προβλήματα και χαμηλά εισοδήματα κατοίκων. 

Στο πλαίσιο των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Στρατηγική της ΒΑΑ της Δυτικής 

Αθήνας, επιζητείται η βελτίωση της απασχόλησης, τόσο μέσω της μισθωτής εργασίας, όσο και με 

την αύξηση της επιχειρηματικότητας, με στόχο την προετοιμασία και την παρακολούθηση της 

προώθησης των ανέργων που ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες και των νέων που χαρακτηρίζονται 

από μακροχρόνια αποχή από την αγορά εργασίας και οι οποίοι συναντούν προβλήματα 

προσαρμογής και κοινωνικοποίησης στην Απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.  

1.6 Συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης Περιοχής Παρέμβασης 

Η «απομάκρυνση» των εργοστασίων από τη Δυτική Αθήνα στις αρχές της 10ετίας του 2000 

προήλθε από την ανάγκη αναδιοργάνωσης της παραγωγικής βάσης λόγω των συντελευμένων 

απαιτήσεων του ανταγωνισμού. Το σημειούμενο από το 2010 συνεχές και αυξημένο «κλείσιμο» 

των υφιστάμενων επιχειρήσεων έχει διαφορετικές αιτίες και είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της 

οικονομικής κρίσης και τη αδυναμίας των επιχειρήσεων να προσαρμοσθούν στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες του ανταγωνισμού.  

Από την άλλη πλευρά, εμφανίζεται ένα αυξανόμενο θετικό ισοζύγιο ροών απασχόλησης, στο οποίο 

οι προσλήψεις εργαζομένων ανέρχονται σε 64.106 (ΕΡΓΑΝΗ, 2017, βλ. συνέχεια). Κατά το έτος 

2017, οι περισσότερες ενεργές επιχειρήσεις που εμφανίζουν οικονομικές δραστηριότητες 

σημειώθηκαν στους Δήμους Περιστερίου, Αιγάλεω, Ιλίου και Αγ. Αναργύρων – Καματερού
1
.  

Πίνακας 1 Ενεργές Οικονομικές Δραστηριότητες ανά Δήμο στην Π.Ε. Δυτικής Αθήνας (2017) 

Δήμοι Ενεργές Δραστηριότητες 

Αγία Βαρβάρα 1194 

Αιγάλεω 10875 

Αγ. Αναργύρων – Καματερού 8449 

Ίλιον 10121 

Περιστέρι 23116 

Πετρούπολη 4971 

Χαϊδάρι 5380 

Σύνολο 64.106 

Πηγή: Δεδομένα Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργασία ΕΦΔ ΣΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ, 2018 
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι στη Δυτική Αθήνα αποτελούν το 37,3% του τοπικού 

πληθυσμού (2011) ή 251.663 άτομα. Από το σύνολο των εργαζομένων που κατοικούν στους 

Δήμους – Εταίρους του Δυτικού Τομέα Αθηνών, το 37,9% απασχολείται εντός των ορίων τους, ενώ 

                                                 
1

 Οι «ενεργές επιχειρήσεις» με εκείνες που είναι «ενεργές και εμφανίζουν οικονομικές δραστηριότητες» είναι διαφορετικά μεγέθη 
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το 62,1% του συνόλου των 182.497 εργαζόμενων απασχολείται σε άλλους Δήμους της Περιφέρειας 

Αττικής. Ταυτόχρονα, σημαντικές ροές εργαζομένων εισρέουν στη Δυτική Αθήνα για την 

καθημερινή τους εργασία. 

Με αυτά τα δεδομένα, η παρακολούθηση των αλλαγών και η προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες στην αγορά από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους στη Δυτική Αθήνα είναι 

περιορισμένη, ασυνεχής και, κυρίως, δεν έχει δυναμικά χαρακτηριστικά παρακολούθησης και 

πρόβλεψης των αλλαγών.  

Πίνακας 2 Σφάλμα! Δεν έχει καθοριστεί ακολουθία. Ροές Προσλήψεων στους Δήμους της Π.Ε. Δυτικής 

Αθήνας (2014-2017) 

Δήμοι 
Προσλήψεις 

2014 

Προσλήψεις 

2015 

Προσλήψεις 

2016 

Προσλήψεις 

2017 

Αγία Βαρβάρα 1112 1305 1368 1564 

Αιγάλεω 8864 9505 12317 14523 

Αγ. Αναργύρων - 

Καματερού 
3551 4060 4633 5299 

Ίλιον 4998 5652 6773 8248 

Περιστέρι 17860 19616 23567 27531 

Πετρούπολη 3336 4030 4399 5145 

Χαϊδάρι 4322 5541 6291 7374 

ΣΥΝΟΛΟ 44043 49709 59348 69684 
Πηγή: Δεδομένα Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργασία ΕΦΔ ΣΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ 

Πίνακας 3  Νέες θέσεις απασχόλησης  στους Δήμους της Π.Ε. Δυτικής Αθήνας (2014-2017) 

Δήμοι 
Νέες Θέσεις 

2014 

Νέες Θέσεις 

2015 

Νέες Θέσεις 

2016 

Νέες Θέσεις 

2017 

Αγία Βαρβάρα 2 72 154 24 

Αιγάλεω 902 740 1532 1631 

Αγ. Αναργύρων - 

Καματερού 
224 445 413 439 

Ίλιον 579 501 682 507 

Περιστέρι 1540 1933 2254 2538 

Πετρούπολη 266 430 267 287 

Χαϊδάρι 347 379 704 718 

ΣΥΝΟΛΟ 3860 4500 6006 6.144 
Πηγή: Δεδομένα Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργασία ΕΦΔ ΣΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, ΑΣΔΑ 

 

Στοιχεία της Τοπικής Αγοράς Εργασίας του Δήμου Πετρούπολης 
Οι περισσότεροι από τους ανέργους αναφέρονται σε μακροχρόνια (>=12 μήνες ανεργία) άνεργους 

και σε ανθρώπους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως «θετική» 

ένδειξη κάποια που σχετίζεται με το δυσμενές φαινόμενο της ανεργίας, αυτή έχει να κάνει με το 

γεγονός ότι η Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας εμφανίζει μικρά ποσοστά ανεργίας στους απόφοιτους 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην ηλικιακή ομάδα έως 24 ετών. Βέβαια περίπου 2 στους 10 

άνεργους εντοπίζονται στην ηλικιακή κατηγορία 25-34 ετών και 4 στους 10 περίπου είναι ηλικίας 

35-49 ετών, ήτοι περίπου 6 στους 10 άνεργους καταγράφονται στην πιο δημιουργική και 
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παραγωγική ηλικία 25-49 ετών. Παράλληλα, παρατηρείται ότι οι περισσότερο πληγέντες από την 

ανεργία εντοπίζονται στα επαγγέλματα «υπάλληλοι γραφείου» και στις «πωλήσεις». Ωστόσο τα 

δυο αυτά επαγγέλματα παραμένουν για τους ανέργους τα «προσδοκώμενα επαγγέλματα».  

Τέλος, όσο αφορά στο Δήμο Πετρούπολης ο αριθμός των ανέργων ανέρχεται σε 401 άτομα 

σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο των Κέντρων Κοινότητας και  με βάση τη 

συμμετοχή του Δήμου στην Κατάρτιση Ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης ‘’Προώθηση της 

απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες 

ανεργίας(ΑΔΑ:ΩΛΓΕ465Θ1Ω-6ΦΥ) 

1.7 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 

Ο Δήμος Πετρούπολης υλοποιεί έργα περιβαλλοντικού, πολεοδομικού, κοινωνικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα. 

Οι βασικές Δ/νσεις του Δήμου Πετρούπολης είναι: 

 η Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, 

 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία συμβάλει στην υλοποίηση Τεχνικών Μελετών 

και Έργων, 

 η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

 Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συμβάλει στην υλοποίηση των μη 

τεχνικών Έργων, καθώς και στην οικονομική διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων  

 το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, που συμβάλει στην υλοποίηση 

κοινωνικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

 το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, που συμβάλει στο συντονισμό των Δήμων 

και των αρμοδίων φορέων για την πολιτική προστασία της Δυτικής Αθήνας. 
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2.Αντικείμενο του έργου  

2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου - στόχοι 

Η επενδυτική προτεραιότητα της Δράσης είναι η Ενεργητική ένταξη των ανέργων που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες και των νέων που χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια αποχή από την αγορά 

εργασίας, με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης. 

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο Δήμο 

Πετρούπολης, μέσω μηχανισμών πληροφόρησης, ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, 

κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση. Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η βέλτιστη 

ενημέρωση των ανέργων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας (θα προηγηθεί χαρτογράφηση των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή) και τις ευκαιρίες επιμόρφωσης και 

κατάρτισης που υπάρχουν τόσο σε τοπικό όσο και γενικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών 

Συμβουλευτικής καθοδήγησης και αξιοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων των ομάδων 

πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, με έμφαση στους κατοίκους 

που προέρχονται από τις περιοχές/ θύλακες και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος 

Αλληλεγγύης . 

Οι ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και άλλων 

ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Στόχος είναι η συστηματική ενδυνάμωση των ατόμων αυτών, η 

ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της ενεργού 

συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας, την προώθηση τους σε θέσεις 

απασχόλησης. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

 Ολοκληρωμένες Δράσεις Εξατομικευμένης Προσέγγισης ως προς την ενίσχυση της 

προσωπικότητας και, δι’ αυτής, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης του 

ωφελούμενου, συνδυαστικά με τη διάγνωση των αναγκών προ-επαγγελματικής συμβουλευτικής 

(επίλυση ψυχολογικών προβλημάτων και προσαρμογής που συνδέονται με την αγορά εργασίας, την 

ομαδικότητα, τους στόχους, τη διαχείριση χρόνου, το επάγγελμα κ.λπ.).  

 Εξατομικευμένη προσέγγιση ως προς τη διάγνωση και καταγραφή των αναγκών και των 

δυνατοτήτων των ανέργων που ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες και των νέων  

 Συμβουλευτική προσομοίωση συνθηκών, εργαλείων και μεθόδων αναζήτησης εργασίας  

 Συμβουλευτική προσομοίωση προετοιμασίας βιογραφικού σημειώματος και συμπεριφοράς 

στο πλαίσιο διαδικασίας συζήτησης ή/και συνέντευξης με δυνητικούς εργοδότες  

 Ενημέρωση για δυνατότητες εξειδίκευσης, εκπαίδευσης, μεταπτυχιακών σπουδών κ.λπ.  

 Αξιοποίηση δικτύου επαφών και επικοινωνίας με τους εργοδότες (πηγές αναζήτησης 

εργασίας)  

Η Δράση υλοποιείται πιλοτικά σε Δήμους της Δυτικής Αθήνας στους οποίους καταγράφονται 

θύλακες φτώχειας και κοινωνικών διακρίσεων. Η παρούσα Δράση θα αξιοποιεί παραπομπές 

ωφελουμένων από το δίκτυο Δομών της Δυτικής Αθήνας, ενώ θα μπορεί να αξιοποιεί και δεδομένα 

από τη Δράση με κωδικό 9.1 ΑΣΔΑ. 1 της ΒΑΑ/ΟΧΕ που αφορά σε “Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών 

της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής 

Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του “Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ” (Διαδημοτικό 

Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”. 

Στο Γραφείο Απασχόλησης θα παρέχονται υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και 
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προώθησης στην απασχόληση και στη διασύνδεση με επιχειρήσεις, καθώς και συνέργεια με 

οριζόντιες δράσης  του ΑΣΔΑ για την επιχειρηματικότητα. 

Συγκεκριμένα: 

• Να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

και τις δράσεις, τα προγράμματα και τις επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ανέργων, κτλ. 

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Δήμο Πετρούπολης, αλλά και γενικά στα Δυτικά 

προάστια και το Νομό Αττικής  

• Να προσδιορίσουν ή να επαναπροσδιορίσουν τον επαγγελματικό τους στόχο στις περιπτώσεις που 

αυτός είναι ασαφής. 

• Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας  

• Να συντάξουν το βιογραφικό τους και την συνοδευτική επιστολή 

• Να συμμετέχουν στο ομάδες κατάρτισης 

• Να συνδεθούν με τοπικές επιχειρήσεις για κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, ανάλογες με τα 

προσόντα τους. 

Παράλληλα, το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Πετρούπολης αναζητά θέσεις εργασίας σε 

τοπικές επιχειρήσεις που εδρεύουν ή λειτουργούν στα όρια του Δήμου.  

Αναλυτικότερα στη συμβουλευτική, ενδυνάμωση, υποστήριξη, και δικτύωση άνεργου πληθυσμού, 

με επιχειρήσεις του Δήμου, αλλά και του συνόλου της περιοχής του ΑΣΔΑ με σκοπό την ενίσχυση 

της απασχόλησης. Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπεται η εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στους 

ακόλουθους «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ), οι οποίο θα υλοποιηθούν από Ανάδοχο που θα προκύψει 

μέσω της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων
2
 σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό - νομικό πλαίσιο. 

 ΚΤ-1: Υπηρεσίες πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης των ωφελούμενων που βρίσκονται σε 

αδράνεια, αποχή από την απασχόληση, μακροχρόνια ανεργία ή άλλου τύπου ανεργία 

 ΚΤ-2: Βασικές Υπηρεσίες Προετοιμασίας και Υπηρεσίες συνεχούς Ενημέρωσης των 

ωφελούμενων για ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας 

 ΚΤ-3: Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο για την προετοιμασία των ωφελούμενων κατά την πρόσβασή τους στην αγορά 

εργασίας. 

Στους προαναφερθέντες Κοινωνικούς Τομείς προστίθενται και οι Κ.Τ-0, Κ.Τ-5 στο πλαίσιο των 

οποίων προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών διοικητικού και επιστημονικού συντονισμού 

και ο Κ.Τ-4 στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών δημοσιότητας 

των δράσεων. 

Στους παραπάνω Κοινωνικούς Τομείς (Κ.Τ.) αντιστοιχούν επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες 

αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με αξιοποίηση των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών του Δήμου 

Πετρούπολης και δεν αφορούν στη δημιουργία νέων Δομών. Οι παραπάνω δράσεις θα 

συντονίζονται και θα εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου 

Πετρούπολης, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Κέντρο Κοινότητας. Η Διεύθυνση Κοινωνικής 

Προστασίας του Δήμου Πετρούπολης θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση και την αποφυγή 

επικάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους από ομοειδείς δράσεις, ήδη από 

το στάδιο ταυτοποίησης και της παραπομπής τους, είτε αυτές αφορούν σε δράσεις της ΒΑΑ/ΟΧΕ  
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Δυτικής Αθήνας, είτε σε λοιπές κοινωνικές δράσεις, είτε μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε με ιδίους 

πόρους του Δήμου Πετρούπολης. 

Κοινωνικοί Τομείς (Κ.Τ.) 

ΚΤ 0: Υπηρεσίες Διοικητικού Συντονισμού των δράσεων 

Σκοπός  Σκοπός είναι η επίτευξη αποτελεσματικού διοικητικού συντονισμού του έργου, 

προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια και ομαλή υλοποίησή του, σε επίπεδο 

οριζόντιας οργάνωσης των επιμέρους δράσεων 

Υπηρεσίες ΚΤ.0.1 Οριζόντια Διοικητική υποστήριξη 

Ανάλυση Κύρια λειτουργία στο παρόν πεδίο είναι ο προγραμματισμός και η υποστήριξη 

όλων των οργανωτικών διαδικασιών με στόχο την ομαλή λειτουργία του 

έργου.  

Το διοικητικό προσωπικό τηρεί φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: αρχείο 

αναφορών, αρχείο αλληλογραφίας, αρχείο δράσεων δημοσιότητας-προβολής 

και δικτύωσης με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, αρχείο με τα 

παρουσιολόγια και τις άδειες του προσωπικού, αρχείο ωφελούμενων κ.α. 

Επιπλέον, παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων και 

φροντίζει για τον προγραμματισμό και την τήρηση του καθημερινού 

ωρολογίου προγράμματος. 

Καθίσταται έτσι εφικτή η δυνατότητα επίκαιρης πληροφόρησης σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης του έργου και του έγκαιρου εντοπισμού τυχόν 

προβλημάτων και διατύπωσης προτάσεων για την επίλυσή τους. 

Οι διοικητικές υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ανάδοχος στον Δήμο 

κωδικοποιούνται στις ακόλουθες: 

1. Διαμόρφωση Συστήματος και διαδικασίας ενημέρωσης, υποβολής 

αιτήσεων, των δυνητικά ωφελούμενων  

2. Υποστήριξη της εφαρμογής της διαδικασίας προσέλκυσης των 

ωφελούμενων, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Προσέλκυση των ωφελούμενων – Υποβολή Αιτήσεων 

• Επεξεργασία – Ταξινόμηση Αιτήσεων- Έλεγχος Δικαιολογητικών 

(υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στις διαδικασίες) 

Τρόπος 

Υλοποίησης / 

Συντονισμός 

Υπηρεσιών  

Η ομάδα του αναδόχου θα συνεργαστεί με τα στελέχη του δικαιούχου, τους 

φορείς, της Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου Πετρούπολης, του 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, αλλά και της Διαχειριστικής Αρχής, με στόχο 

να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος διοίκησης που 

αφενός θα τροφοδοτεί τα στελέχη του δικαιούχου με τα απαραίτητα στοιχεία 

και πληροφορίες για την υλοποίηση και αφετέρου θα κινητοποιεί συνέργειες 

και οικονομίες κλίμακας για την βέλτιστη και ορθολογική υλοποίηση του 

έργου.  

Οι υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει ο ανάδοχος στοχεύουν στην υποστήριξη 

του Δήμου αναφορικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων από τους 

υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

Αναλυτικότερα σε πρώτο στάδιο, ο ανάδοχος σε συνεννόηση με τα αρμόδια 
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στελέχη του Δήμου θα οριστικοποιήσει το σύστημα και τη διαδικασία 

ενημέρωσης, υποβολής αιτήσεων, των δυνητικά ωφελούμενων. Επίσης, ο 

ανάδοχος σε συνεργασία με τα στελέχη της Κοινωνικής  Προστασίας θα 

ενημερώσει τους ωφελούμενους για τα δικαιολογητικά που πρέπει να 

προσκομίσουν, θα συλλέξει και θα ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος, μέσω συναντήσεων ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων, θα 

συνδράμει ώστε να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(General Data Protection Regulation). 

 
ΚΤ 1: Υπηρεσίες πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης των ωφελούμενων που βρίσκονται σε 

αδράνεια, αποχή από την απασχόληση, μακροχρόνια ανεργία ή άλλου τύπου ανεργία 

Σκοπός  Βασικός σκοπός του παρόντος Κοινωνικού Τομέα είναι η διασφάλιση ότι 

αφενός θα εντοπίσει και θα εντάξει στα πλαίσια της δράσης άτομα, που 

ανήκουν στην ομάδα στόχου και τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 

ένταξη τους στην αγορά εργασίας και αφετέρου θα συμβάλει στην επιτυχία των 

επόμενων υπηρεσιών που αφορούν την ενδυνάμωση, κινητοποίηση, 

υποστήριξη και εν τέλει την προώθηση στην απασχόληση των ατόμων αυτών.  

Υπηρεσίες  ΚΤ.1.1 Υπηρεσίες πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης των ωφελούμενων 

 ΚΤ.1.2 Εξατομικευμένη προσέγγιση ως προς τη διάγνωση και καταγραφή των 

αναγκών και των δυνατοτήτων των ανέργων ωφελούμενων της πράξης που 

ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες  

ΚΤ.1.3 Αποτελέσματα της διάγνωσης των αιτιών που οδηγούν ή/και διατηρούν 

τον ωφελούμενο σε κατάσταση ανεργίας (profiling) και, κατάρτιση -σε 

συμφωνία με τον ωφελούμενο- «Ατομικού Σχεδίου Δράσης» για την ομαλή και 

βιώσιμη ένταξη-επανένταξη του στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας ή/και 

στην επιχειρηματικότητα (ΑΣΔΚΕΕ). 

ΚΤ.1.4 Ολοκληρωμένες δράσεις εξατομικευμένης προσέγγισης για την 

ενίσχυση της προσωπικότητας και δι’ αυτής τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης του ωφελούμενου, συνδυαστικά 

με τη διάγνωση των αναγκών προ-επαγγελματικής συμβουλευτικής (επίλυση 

ψυχολογικών προβλημάτων και προσαρμογής που συνδέονται με την αγορά 

εργασίας, την ομαδικότητα, τους στόχους, τη διαχείριση χρόνου, το επάγγελμα 

κ.λπ.). 

Ανάλυση Κύρια λειτουργία αποτελεί η διαδικασία διάγνωσης αναγκών, η οποία 

χωρίζεται σε επιμέρους στάδια που οδηγούν από το γενικό στο ειδικό. Κάθε 

στάδιο που ολοκληρώνεται οδηγεί σε μεγαλύτερη εμβάθυνση.  

Η διαδικασία διάγνωσης αναγκών εκτός από τη συλλογή πληροφοριών, 

περιλαμβάνει την αποτίμηση, αξιολόγηση και αυτοαξιολόγησης τους, υπό την 

έννοια ότι ο ωφελούμενος συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία αυτή.  

Ειδικότερα, η αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στα 

πλαίσια της διαδικασίας αυτής δεν γίνεται μονόπλευρα από τα στελέχη του 

αναδόχου, αλλά προκύπτει από τη συνεργασία με το επωφελούμενο άτομο. 
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Παράλληλα, σχεδιάζεται ένα πλέγμα δράσεων εξατομικευμένης προσέγγισης 

ως προς την ενίσχυση της προσωπικότητας, τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης του ωφελούμενου και προ-

επαγγελματικής συμβουλευτικής (επίλυση ψυχολογικών προβλημάτων 

προσαρμογής που συνδέονται με την αγορά εργασίας, την ομαδικότητα, τους 

στόχους, τη διαχείριση χρόνου, το επάγγελμα κ.λπ.) το οποίο θα οδηγήσει σε 

περαιτέρω παραπομπή είτε εσωτερικά είτε σε άλλους φορείς και υπηρεσίες. 

Βασική επιδίωξη είναι η ενδυνάμωση/ ενθάρρυνση του ωφελούμενου για την 

ανάληψη δράσης στην επίλυση των επιμέρους κοινωνικών, οικονομικών, 

οικογενειακών δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ο 

προσδιορισμός της δυσκολίας, η ανίχνευση των παραγόντων εκείνων που 

έχουν αποκλείσει τον ωφελούμενο από την αγορά εργασίας καθώς και η 

συνειδητοποίηση αυτών από τον ίδιο τον ωφελούμενο. 

Τρόπος 

Υλοποίησης / 

Συντονισμός 

Υπηρεσιών  

Για την υλοποίηση της δράσης, ειδικοί σύμβουλοι από την ομάδα του 

αναδόχου, θα αναλάβουν, να υποδεχτούν τους δυνητικούς ωφελούμενους, να 

τους ενημερώσουν, να διαγνώσουν, στα πλαίσια αρχικών συνεδριών, τις 

ανάγκες τους και αναλόγως να τους παραπέμψουν στους επόμενους 

Κοινωνικούς Τομείς ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του Δήμου (Κοινωνική 

Υπηρεσία, ψυχολόγους, κέντρο κοινότητας κ.λπ.) 

 
ΚΤ 2: Βασικές Υπηρεσίες Προετοιμασίας και Υπηρεσίες συνεχούς Ενημέρωσης των ωφελούμενων 

για ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης  

Σκοπός  Βασικός σκοπός είναι η σύζευξη των ωφελούμενων με υφιστάμενες θέσεις 

εργασίας και η προώθησή τους στην απασχόληση. 

Υπηρεσίες ΚΤ.2.1 Υπηρεσίες Ενημέρωσης των ωφελούμενων και παραπομπών για 

ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, ανάλογα με 

το ατομικό τους profile. 

ΚΤ.2.2 Συμβουλευτική προσομοίωση συνθηκών, εργαλείων και μεθόδων 

αναζήτησης εργασίας. 

ΚΤ.2.3 Συμβουλευτική προσομοίωση προετοιμασίας βιογραφικού 

σημειώματος και συμπεριφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας συζήτησης ή/και 

συνέντευξης με δυνητικούς εργοδότες. 

ΚΤ.2.4 Βασική ανίχνευση και συμβουλευτική προώθησης του ωφελούμενου 

στην επιχείρηση (νέα, νεανική, κοινωνική κ.λπ.). 

Ανάλυση Κύρια λειτουργία, στο πλαίσιο του παρόντος Κοινωνικού Τομέα, είναι η 

συνεργασία του επαγγελματικού συμβούλου με τον ωφελούμενο για την 

ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρησή του σε θέματα απασχόλησης, 

αγοράς εργασίας κ.λπ. 

Μια επιπλέον λειτουργία του παρόντος ΚΤ είναι η διενέργεια συνεδριών 

σύζευξης των ωφελούμενων με υφιστάμενες κενές θέσεις εργασίας, οι οποίες 

έχουν προκύψει από προηγούμενα στάδια. Ο σύμβουλος απασχόλησης 

ενημερώνει τον ωφελούμενο για νέες κενές θέσεις που έχουν καταγραφεί στην 

βάση δεδομένων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας και τον βοηθά να τις 
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αξιολογήσει.  

Στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό θα μπορούσε να μεσολαβήσει και να 

αποστείλει το βιογραφικό του ωφελούμενο στην επιχείρηση και να 

προετοιμάσει τον ωφελούμενο για ενδεχόμενη συνέντευξη μέσω των 

μεθοδολογιών προσομοίωσης συνέντευξης. 

Επιπλέον, ο σύμβουλος απασχόλησης θα είναι στην διάθεση του ωφελούμενου 

και μετά την τοποθέτησή του σε θέση απασχόλησης και μέχρι να ολοκληρωθεί 

η φάση προσαρμογής του στο νέο εργασιακό περιβάλλον, προκειμένου να 

επιλυθούν τυχόν ζητήματα συνεργασίας ή αποδοχής του και να διασφαλιστεί η 

διατήρηση της θέσης απασχόλησης. 

Τρόπος 

Υλοποίησης / 

Συντονισμός 

Ενεργειών  

Για την υλοποίηση της δράσης, η ομάδα του αναδόχου, θα κάνει χρήση της 

βάσης καταγραφής νέων θέσεων εργασίας, των εργαλείων και μεθοδολογιών 

διάγνωσης αναγκών, ενδυνάμωσης, προσομοίωσης συνθηκών αναζήτησης 

εργασίας, προετοιμασίας βιογραφικού σημειώματος και συμπεριφοράς στο 

πλαίσιο διαδικασίας συζήτησης ή/και συνέντευξης με δυνητικούς εργοδότες. 

Οι σύμβουλοι θα βοηθήσουν τους ωφελούμενους να κατανοήσουν και να 

αναγνωρίσουν τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους, ενώ παράλληλα μέσω 

εργαλείων και μεθοδολογιών σύνταξης βιογραφικού και προσομοίωσης 

συμπεριφοράς στα πλαίσια επαφών και συνεντεύξεων με εργοδότες ή στελέχη 

ανθρώπινου δυναμικού, θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά 

εκείνα, που θα τους βοηθήσουν να διεκδικήσουν θέση εργασίας κατάλληλη για 

τα προσόντα και τις επιθυμίες τους. Παράλληλα, θα τους ενημερώσουν για 

προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή/και εκπαίδευσης 

ενηλίκων (δια βίου μάθηση) αλλά και για δυνατότητες εξειδίκευσης, μέσω 

κατάρτισης, εκπαίδευσης, μεταπτυχιακών σπουδών κ.λπ. 

 
 
 
ΚΤ 3: Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο 

Σκοπός  
 
 

Βασικός σκοπός του παρόντος πεδίου αποτελεί η σκιαγράφηση του 

επαγγελματικού προφίλ του ανέργου μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης και 

κατανόησης του εαυτού του, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των 

ενδιαφερόντων, των πόρων και αλλά και των περιορισμών του. 

Υπηρεσίες  ΚΤ.3.1 Στήριξη της ατομικής ενεργοποίησης, της συμμετοχής σε ομάδες και 

της κοινωνικοποίησης των ανέργων, μέσω ομαδικών δημιουργικών, 

βιωματικών δραστηριοτήτων και παιγνίων. 

Ανάλυση Κύρια λειτουργία του παρόντος πεδίου είναι η συνεργασία του συμβούλου στο 

πλαίσιο ανάπτυξης της ομαδικότητας & βελτίωσης της αυτοεκτίμησης με τον 

ωφελούμενο, ώστε να τον διευκολύνει στην αποτίμηση του προσωπικού και 

επαγγελματικού παρελθόντος του, στον καθορισμό των επαγγελματικών του 

στόχων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του  
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Τρόπος 

Υλοποίησης / 

Συντονισμός 

Ενεργειών  

Θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών διάγνωσης 

αναγκών, ενδυνάμωσης, προσομοίωσης συνθηκών αναζήτησης εργασίας, 

προετοιμασίας βιογραφικού σημειώματος και συμπεριφοράς στο πλαίσιο 

διαδικασίας συζήτησης ή/και συνέντευξης με δυνητικούς εργοδότες αλλά και 

με ομαδικές συνεδρίες. 

 
ΚΤ 4: Δράσεις Δημοσιότητας 

Σκοπός  Βασικός σκοπός είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων - (δυνητικών) 

ωφελούμενων του έργου και η πληρέστερη πληροφόρησή τους για την 

κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή τους. Συμπληρωματική επιδίωξη 

είναι η παρουσίαση και προβολή του έργου, των στόχων του και των δράσεων 

του, καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του και η δημιουργία θετικού 

κλίματος και δικτύου πολλαπλασιαστών ενημέρωσης 

Υπηρεσίες  ΚΤ.4.1 Δημιουργία microsite, έντυπη διαφήμιση, προβολή και δημοσιότητα σε 

social media και ΜΜΕ 

ΚΤ.4.2 Εκδηλώσεις και Ημερίδες  

ΚΤ.4.3 Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των δράσεων, 

ενημερωτικές δράσεις στους τοπικούς και επαγγελματικούς εταίρους 

Ανάλυση Κύρια λειτουργία, στο πλαίσιο του παρόντος Κοινωνικού Τομέα, είναι ο 

σχεδιασμός και εφαρμογή ενεργειών ενημέρωσης και πληροφόρησης της 

κοινής γνώμης, αλλά και ενεργοποίησης της ομάδας στόχου, για την ένταξη ή 

επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει την επιμέλεια και 

δημοσίευση δελτίων τύπου, αναρτήσεων, τον σχεδιασμό και αναπαραγωγή 

ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων, αλλά και την διοργάνωση εκδηλώσεων – 

happening σε χώρους που συχνάζουν ή είναι προσβάσιμοι από τους 

ωφελούμενους. 

Επιπλέον ενέργεια αποτελεί η ενημέρωση ανταλλαγή εμπειριών και διάδοση 

καλών πρακτικών μεταξύ εργοδοτών και στελεχών της τοπικής κοινωνίας. Η 

ενέργεια θα υλοποιηθεί με την συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων σε 

ημερίδες ή θεματικά εργαστήρια που θα οργανωθούν σχετικά με τα οφέλη της 

απασχόλησης ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, πρακτικές διαχείρισης της 

διαφορετικότητας, σχετικά με το πως η απασχόληση ατόμων ευπαθών ομάδων 

μπορεί να προσελκύσει περισσότερους πελάτες (ειδικά της ίδιας ομάδας), 

όπως επίσης τις οικογένειες και τους φίλους τους. 

Ειδικότερα, προβλέπεται να διεξαχθούν 4 εκδηλώσεις-ημερίδες στις οποίες θα 

συμμετέχουν περίπου 100 άτομα σε καθεμία. Ενδεικτικά ημερίδες (2X2500€) 

και εργαστήρια ή σεμινάρια (2X1250€). Στις εκδηλώσεις-ημερίδες θα υπάρχει 

οπτικοακουστική κάλυψη, διάθεση έντυπου ενημερωτικού υλικού καθώς και 

διαλείμματα για καφέΚατ’ ελάχιστο το έντυπο υλικό το οποίο θα αναπαραχθεί 

από τον ανάδοχο για όλες τις εκδηλώσεις είναι 300 Αφίσες (διαστάσεων Α3, 

τετραχρωμία), 300 δίπτυχα προγράμματα (διαστάσεων Α5, τετραχρωμία), 

2000 δίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια (διαστάσεων Α5, τετραχρωμία), 1 banner 

roll up (διαστάσεων 2,00Χ0,80m, τετραχρωμία). Επίσης, 1 catering με καφέ 
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και βουτήματα 

Τρόπος 

Υλοποίησης / 

Συντονισμός 

Ενεργειών  

Για την υλοποίηση της δράσης, η ομάδα του αναδόχου, θα σχεδιάσει και 

υλοποιήσει ένα συνεκτικό πλάνο δημοσιότητας που θα αφορά έκδοση & 

διανομή έντυπου υλικού ενημέρωσης και πληροφόρησης, αναρτήσεις και 

δελτία τύπου, αλλά και διοργάνωση εκδηλώσεων. 

 
ΚΤ 5: Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού των δράσεων 

Σκοπός  Σκοπός είναι η επίτευξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου επιστημονικής 

υποστήριξης του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια και ομαλή 

υλοποίησή του, τόσο σε ποσοτικούς (επίτευξη Δεικτών Αποτελέσματος και 

Εκροών) όσο και σε ποιοτικούς όρους.  

Υπηρεσίες ΚΤ.5.1 Επιστημονικός Συντονισμός της Πράξης 

ΚΤ.5.2 Δημιουργία και αξιοποίηση δικτύου επαφών και επικοινωνίας με τους 

εργοδότες της τοπικής οικονομίας (πηγές αναζήτησης εργασίας) 

Ανάλυση Κύρια λειτουργία είναι ο αναλυτικός προσδιορισμός των εργασιών που 

απαιτούνται, ο προγραμματισμός τους και η αναλυτική καταγραφή της 

εξέλιξής τους για την υποστήριξή του (στελέχωση, συστήματα, επικοινωνίες 

κ.λπ.). Καθίσταται έτσι εφικτή η δυνατότητα επίκαιρης πληροφόρησης σχετικά 

με την πορεία υλοποίησης του έργου και του έγκαιρου εντοπισμού τυχόν 

προβλημάτων και διατύπωσης προτάσεων για την επίλυσή τους. 

Επιπλέον, αφορά τον έλεγχο της τήρησης του λεπτομερούς 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα 

ενημερώνεται η ΕΥΔ, σχετικά με την πορεία του έργου αναφορικά με το 

φυσικό αντικείμενο και την επίτευξη των επιμέρους στόχων που έχουν τεθεί. 

Δημιουργία και αξιοποίηση δικτύου επαφών και επικοινωνίας με τους 

εργοδότες της τοπικής οικονομίας (πηγές αναζήτησης εργασίας). 

Σημαντική συνιστώσα είναι η επιδίωξη στρατηγικών συνεργασιών με φορείς 

και κοινωνικές υπηρεσίες της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο 

"ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ"). 

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με στόχο να 

επαναλαμβάνονται οι δράσεις στους 20 μήνες. Οι ωφελούμενοι προβλέπεται 

ότι θα λαμβάνουν μέρος στο σύνολο των δράσεων του έργου. Η ολοκλήρωση 

συμμετοχής του ωφελούμενου στο έργο πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση 

της συμμετοχής του στις δράσεις. Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου θα έχει 

την ευθύνη της υποδοχής των ωφελούμενων και της ενημέρωσης τους σχετικά 

με τις ενέργειες του έργου. Σε αυτό το σημείο  οι ωφελούμενοι θα δηλώσουν 

γραπτά ότι συμφωνούν με  το περιεχόμενο των δράσεων και τη συμμετοχή 

τους σε αυτές. Επιπλέον, ο επιστημονικά υπεύθυνος θα εποπτεύει το έργο των 

επαγγελματιών-συμβούλων με δίωρες συναντήσεις κάθε μήνα με στόχο, την 

τακτική ενημέρωση του φακέλου κάθε ωφελούμενου καθώς και την εσωτερική 

αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης της πράξης. Επιπρόσθετα, ο υπεύθυνος 

του έργου θα συμμετέχει σε  δίωρες  μηνιαίες συναντήσεις με στελέχη της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας και τον Υπεύθυνο Πράξης, με στόχο την ενημέρωση 

για την εξέλιξη της πορείας του έργου. 
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Ο επιστημονικά υπεύθυνος θα τηρεί φάκελο με: αρχείο καταγραφής πορείας 

για κάθε ωφελούμενο, φάκελο εποπτειών, φάκελο εσωτερικής αξιολόγησης και 

φάκελο συνεργασίας με υπηρεσιακούς φορείς(Κοινωνική Υπηρεσία και 

Υπεύθυνο Πράξης). 

Τρόπος 

Υλοποίησης / 

Συντονισμός 

Υπηρεσιών  

Η ομάδα του αναδόχου θα συνεργαστεί με τα στελέχη του Δικαιούχου, τους 

Φορείς, τις Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου Πετρούπολης, του 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, αλλά και της Διαχειριστικής Αρχής, με στόχο 

να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος διοίκησης, 

υποστήριξης και δικτύωσης, που αφενός θα τροφοδοτεί τα στελέχη του 

Δικαιούχου με τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την υλοποίηση και 

αφετέρου θα κινητοποιεί συνέργειες και οικονομίες κλίμακας για την βέλτιστη 

και ορθολογική υλοποίηση του έργου.  

Επίσης, στελέχη του αναδόχου, με ειδίκευση σε θέματα διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με εργοδότες και 

στελέχη κάθε εταιρείας που θα προσεγγιστεί, θα συμπληρώσουν τυποποιημένο 

ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου θα δύναται να εξαχθούν οι βασικές της 

ανάγκες (σε ότι αφορά το προσωπικό που επιθυμεί να προσλάβει ή τις 

ικανότητες που επιθυμεί να έχει το προσωπικό που θα απασχολεί) και θα τους 

ενημερώσει για τον καθολικό σχεδιασμό και τα οφέλη, που μπορεί να 

αποκομίσουν από την απασχόληση ωφελούμενων, μελών ευπαθών ομάδων και 

των νέων. 

Ο ανάδοχος θα καταθέτει μηνιαίες αναφορές σχετικά με την απασχόληση της 

ομάδας έργου στο πλαίσιο της υλοποίησής του.  

 
 

Πίνακας 4 Κοινωνικοί Τομείς και εν δυνάμει υπηρεσίες που δύναται να ενεργοποιηθούν ανά  

Κοινωνικό Τομέα με βάση την Πρόσκληση 19 

Κοινωνικός 

Τομέας 

(κωδ.) 

Υπηρεσίες 

Ενεργοποίηση 

στο πλαίσιο 

του Έργου 

KT_0 Υπηρεσίες Διοίκησης και Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων 

 0.1 Οριζόντια Διοικητική υποστήριξη X 

KT_1 

Υπηρεσίες πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης των ωφελούμενων που 

βρίσκονται σε αδράνεια, αποχή από την απασχόληση, μακροχρόνια ανεργία ή 

άλλου τύπου ανεργία 

 

1.1 
Υπηρεσίες πρώτης Υποδοχής και ταυτοποίησης των 

Ωφελούμενων 
X 

1.2 

Εξατομικευμένη προσέγγιση ως προς τη διάγνωση και 

καταγραφή των αναγκών και των δυνατοτήτων των 

ανέργων ωφελούμενων της Πράξης που ανήκουν στις 

Ευπαθείς Ομάδες 

X 
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Κοινωνικός 

Τομέας 

(κωδ.) 

Υπηρεσίες 

Ενεργοποίηση 

στο πλαίσιο 

του Έργου 

1.3 

Αποτελέσματα της διάγνωσης των αιτιών που οδηγούν 

ή/και διατηρούν τον ωφελούμενο σε κατάσταση ανεργίας 

(profiling) και, κατάρτιση -σε συμφωνία με τον 

ωφελούμενο- «Ατομικού  Σχεδίου Δράσης»  για την  ομαλή 

και βιώσιμη ένταξη-επανένταξη  του στην κοινωνία και 

στην αγορά εργασίας ή/και στην επιχειρηματικότητα 

(ΑΣΔΚΕΕ) 

X 

1.4 

Ολοκληρωμένες Δράσεις Εξατομικευμένης Προσέγγισης 

για την ενίσχυση της προσωπικότητας και, δι’ αυτής, τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής 

ένταξης του ωφελούμενου, συνδυαστικά με τη διάγνωση 

των αναγκών προ-επαγγελματικής συμβουλευτικής 

(επίλυση ψυχολογικών προβλημάτων και προσαρμογής που 

συνδέονται με την αγορά εργασίας, την ομαδικότητα, τους 

στόχους, τη διαχείριση χρόνου, το επάγγελμα κ.λπ.). 

X 

KT_2 

Βασικές Υπηρεσίες Προετοιμασίας και Υπηρεσίες συνεχούς Ενημέρωσης των 

Ωφελούμενων για ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης και 

επιχειρηματικότητας 

 

2.1 

Υπηρεσίες Ενημέρωσης των ωφελούμενων και 

Παραπομπών για ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης 

και επιχειρηματικότητας, ανάλογα με το ατομικό τους 

profile 

X 

2.2 
Συμβουλευτική προσομοίωση συνθηκών, εργαλείων και 

μεθόδων αναζήτησης εργασίας 
X 

2.3 

Συμβουλευτική  προσομοίωση  προετοιμασίας  

βιογραφικού  σημειώματος  και  συμπεριφοράς  στο  

πλαίσιο  διαδικασίας συζήτησης ή/και συνέντευξης με 

δυνητικούς εργοδότες 

X 

2.4 

Βασική ανίχνευση και συμβουλευτική προώθησης του 

ωφελούμενου στην επιχειρηματικότητα (νέα, νεανική, 

κοινωνική κ.λπ.) 

X 

KT_3 
Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο 

 3.1 

Στήριξη της ατομικής ενεργοποίησης, της συμμετοχής σε 

ομάδες και της κοινωνικοποίησης των ανέργων, μέσω 

ομαδικών δημιουργικών, βιωματικών δραστηριοτήτων και 

παιγνίων 

X 

KT_4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
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Κοινωνικός 

Τομέας 

(κωδ.) 

Υπηρεσίες 

Ενεργοποίηση 

στο πλαίσιο 

του Έργου 

 

4.1 
Δημιουργία microsite, έντυπη διαφήμιση, προβολή και 

δημοσιότητα σε social media και ΜΜΕ 
X 

4.2 Εκδηλώσεις και ημερίδες Χ 

4.3 

Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των 

Δράσεων, ενημερωτικές Δράσεις στους τοπικούς και 

επαγγελματικούς εταίρους  

Χ 

KT_5 Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων 

 

5.1 Επιστημονικός συντονισμός της Πράξης X 

5.2 

Δημιουργία και αξιοποίηση δικτύου, επαφών και 

επικοινωνίας με τους εργοδότες της Τοπικής οικονομίας 

(Πηγές αναζήτησης εργασίας) 

Χ 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού του Έργου στο σύνολο των Κοινωνικών Τομέων (Κ.Τ.), καθώς και 

οι Λοιπές Υπηρεσίες και Λειτουργικές Δαπάνες  που συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση 

του Έργου, φαίνονται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί: 

Α. Ενέργειες στήριξης και προετοιμασίας για την σύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος 

 Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων 

Θα εγκατασταθεί ειδική βάση δεδομένων η οποία διαχειρίζεται εύκολα και αποτελεσματικά τα 

στοιχεία των ωφελούμενων. 

Ο μηχανισμός αναζήτησης μας δίνει την δυνατότητα να εντοπίζουμε αυτόματα το κατάλληλο 

ανθρώπινο δυναμικό με τα προσόντα και τις ικανότητες που μας ζητάει κάποια επιχείρηση. 

Η βάση δεδομένων ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

 Δημιουργία ατομικού φακέλου 

Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά σπουδών, Συστατικές επιστολές. 

Ερωτηματολόγιο από το οποίο προκύπτουν οι δεξιότητες, τα στοιχεία του χαρακτήρα καθώς και οι 

επαγγελματικοί στόχοι και τα ενδιαφέροντα του κάθε ωφελούμενου. 

Δελτίο συνέντευξης από το οποίο προκύπτει η πορεία του με σημείο αναφοράς τις ενέργειες του 

γραφείου προώθησης. 

 Διαδικασία σύζευξης επιχειρήσεων – ανέργων 

Καλούνται οι ωφελούμενοι σε προσωπική συνάντηση με τον υπεύθυνο του γραφείου προώθησης 

στην απασχόληση, η οποία έχει σαν στόχο την διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ του. 

Ταυτόχρονα, ενημερώνονται οι επιχειρήσεις που αντλούνται από την βάση δεδομένων με γνώμονα 

την σχέση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και ενδιαφέροντα. 

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης επιχειρήσεων, το γραφείο προώθησης αναζητεί τον 

ωφελούμενο που πληροί τις προϋποθέσεις της προσφερόμενης θέσης, κάνοντας χρήση της μηχανής 

αναζήτησης ανέργων και του ατομικού φακέλου τους. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας η τοποθέτηση σε θέση εργασίας έχει αυξημένες πιθανότητες να 

πετύχει, αφού αφενός θα καλύπτει τις απαιτήσεις των εργοδοτών αφετέρου θα δώσει την ευκαιρία 
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στους ωφελούμενους να αναδείξουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους και να ενσωματωθούν στην 

αγορά εργασίας. 

Πραγματοποίηση ημερίδας δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και διάδοση 

των προσόντων που απέκτησαν οι ωφελούμενοι, ώστε να προωθηθούν στην αγορά εργασίας. Στην 

ημερίδα καλούνται τοπικοί εργοδοτικοί φορείς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, φορείς του 

δημοσίου, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κλπ. 

Β. Ενέργειες στήριξης μετά το πέρας των υποστηρικτικών δράσεων  

 Μετά – παρακολούθηση 

Το γραφείο προώθησης στην απασχόληση είναι επίσης υπεύθυνο για την διαρκή παρακολούθηση 

και ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε ωφελούμενου έως και ένα έτος μετά την λήξη του 

προγράμματος. 

Για τον λόγο αυτό ο υπεύθυνος του έργου έρχεται σε επαφή με τους ωφελούμενους με σκοπό την 

διαρκή ενημέρωση του ατομικού φακέλου  και της βάσης δεδομένων, όσον αφορά στις επιχειρήσεις 

που τυχόν επισκέφθηκε.  

Μετά την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων, εντοπίζονται οι ωφελούμενοι που παραμένουν 

άνεργοι και ακολουθούν συνεντεύξεις συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα. Κατά τις 

ενέργειες αυτές, γίνεται προσπάθεια στήριξης και τόνωσης των εσωτερικών χαρακτηριστικών τους 

(αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, πνευματική σταθερότητα), τόνωση των εξωτερικευμένων 

χαρακτηριστικών (κοινωνικότητα, αντιληπτική ικανότητα επικοινωνίας, υπευθυνότητα, 

πρωτοβουλία), δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στα δυνατά σημεία του βιογραφικού και του προφίλ τους 

καθώς και στα εσωτερικά κίνητρα και χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, ενώ 

επισημαίνονται προς βελτίωση κάποια αδύνατα σημεία σε σχέση με τους ειδικούς στόχους του 

κάθε ωφελούμενου. 

 Διασύνδεση του Γραφείου Προώθησης στην Απασχόληση με υπάρχοντες μηχανισμούς. 

Εκτός από τη διαρκή επικοινωνία με τους συμβούλους απασχόλησης, ο υπεύθυνος του γραφείου 

προώθησης στην απασχόληση θα συνεργάζεται και με άλλους φορείς με στόχο τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα στην προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 
Η δράση αφορά αφενός τις ευπαθείς ομάδες που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία, καθώς και νέους 

18-30 και, αφετέρου εργοδότες και επιχειρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης.  

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι: Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, με αποδεδειγμένη ανεργία. 

Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Έργου ανά Κ.Τ., κωδικοποιούνται στον Πίνακα που ακολουθεί  
 

Πίνακας 5 Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο της Πράξης 

Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών Ωφελούμενοι 

ΚΤ-1: Υπηρεσίες πρώτης Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης των ωφελούμενων που 

βρίσκονται σε αδράνεια, αποχή από την 

απασχόληση, μακροχρόνια ανεργία ή άλλου 

τύπου ανεργία 

Οικονομικά μη-ενεργά άτομα 

και ευάλωτες ομάδες, με 

έμφαση στους δικαιούχους 

του Κοινωνικού Εισοδήματος 

Αλληλεγγύης που βρίσκονται 

σε εργασιακή ηλικία 

Μακροχρόνια άνεργοι και, 

ιδίως,, άνω των 45 ετών με 

ΚΤ-2: Βασικές Υπηρεσίες Προετοιμασίας και 

Υπηρεσίες συνεχούς Ενημέρωσης των 

Ωφελούμενων για ευκαιρίες και δυνατότητες 

απασχόλησης και επιχειρηματικότητας 



  
 Ευρωπαϊκή Ένωση    

  
    

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
 

23 

 

Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών Ωφελούμενοι 

ΚΤ-3: Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

και Συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο για την προετοιμασία των 

ωφελούμενων κατά την πρόσβασή τους στην 

αγορά εργασίας 

χαμηλά τυπικά προσόντα 

Νέοι NEETSs (σε αδράνεια ή 

αποχή από την αγορά 

εργασίας) 

2.2 Αναμενόμενα Οφέλη- Σκοπιμότητα 

Με την παρούσα Δράση, ο Δήμος Πετρούπολης, σε μια εποχή κρίσης και αβεβαιότητας, που 

επηρεάζει κυρίως τη νέα γενιά, θέλοντας να συμβάλει στην προώθηση της απασχόλησης, θα 

παρέχει υπηρεσίες και εργαλεία προς τους ωφελούμενους.   

1. Κύριος στόχος και σκοπός είναι να παρέχουμε σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση για διαθέσιμες 

θέσεις εργασίες στην περιοχή μας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής, για τα 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας καθώς και για τις προκηρύξεις 

εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. 

2. Σε τοπικό επίπεδο επιδιώκουμε τη συνεργασία με όλους τους επιχειρηματικούς φορείς 

(Εμπορικό Σύλλογο – Επιχειρήσεις κλπ.) και στοχεύουμε στη δημιουργία βάσης δεδομένων με 

τις επιχειρήσεις, όπου θα αναρτώνται διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Επιπλέον θα καταγράψουμε 

ανέργους της περιοχής, ώστε στη συνέχεια να υπάρξει διασύνδεση για την κάλυψη των θέσεων 

από το τοπικό δυναμικό. Επίσης, αυτονόητη είναι η συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, αλλά και με 

εταιρείες του ιδιωτικού τομέα για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, και απασχόλησης. 

3. Η Δράση θα ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για τυχόν διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ώστε 

αυτοί να επικοινωνούν με τον εργοδότη για την αποστολή βιογραφικού και πραγματοποίηση 

συνάντησης. Επιπρόσθετα θα βοηθά στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, εάν απαιτείται και 

στην αποστολή του βιογραφικού μέσω email, εάν οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν. 

4. Επισημαίνεται ότι η Δράση δεν είναι γραφείο ευρέσεως εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να εγγυηθεί την πρόσληψη των ωφελούμενων, κυρίως φροντίζει να προωθεί τους 

υποψηφίους στην απασχόληση μέσω της στήριξης, της ενσωμάτωσης, της σωστής και έγκαιρης 

πληροφόρησης. 

2.3 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας  

Παρά τον αμιγώς τεχνολογικό χαρακτήρα του Έργου, ως πλέον κρίσιμες παράμετροι για την 

επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου εκτιμάται ότι είναι Οργανωτικής και Διοικητικής Φύσης. 

Ειδικότερα, ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του παρόντος Έργου κρίνονται οι ακόλουθοι: 

1. Η υψηλής ποιότητας Διαχείριση του Έργου και η αντιμετώπιση των προκλήσεων υπό το 

πρίσμα της συνολικής παρέμβασης που επιχειρείται  από τον Φορέα Υλοποίησης. 

2. Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που αφορούν την καλή υλοποίηση του Έργου, 

συμπεριλαμβανομένης της συστηματικής καταγραφής των κινδύνων και των λοιπών 

παραγόντων που αφορούν την υλοποίηση του Έργου. 

3. Το ποιοτικό επίπεδο της τεχνικής υποστήριξης από τον Ανάδοχο και άμεση και αμοιβαία 

συνεργασία κατά την αρχική περίοδο θέσης σε λειτουργίας των εφαρμογών και των 

συστημάτων. 
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4. Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των διαχειριστών της Αναθέτουσας Αρχής, των οποίων ο 

ρόλος θα είναι καθοριστικός για τη μελλοντική επιτυχή λειτουργία της Δράσης. 

5. Η διερεύνηση θεμάτων διαλειτουργικότητας με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες είτε ήδη λειτουργούν είτε αναπτύσσονται είτε προβλέπονται 

ή θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του Έργου. 

2.4 Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 

2.4.1 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού 

Η εγκεκριμένη ΟΧΕ/ΣΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας, ενισχύει θετικά την Προσβασιμότητα ατόμων με 

αναπηρία, δεδομένου ότι έχει ληφθεί μέριμνα ενσωμάτωσης του «καθολικού σχεδιασμού» και 

προβλέπεται η προώθηση και ανάπτυξη προσβάσιμων υποστηρικτικών υποδομών, τεχνολογιών, 

εξοπλισμών και υπηρεσιών με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων σε άτομα με αναπηρία. 

Κατά την υλοποίηση της ΒΑΑ/ΟΧΕ θα τηρηθεί το σύνολο των κανόνων για την εξασφάλιση 

προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, ήτοι:  

 Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 

αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.   

 Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και τους υπαίθριους χώρους , καθώς και σε εκείνες που 

εξυπηρετούν τις μεταφορές,  

 Πρόσβαση στις υπηρεσίες   

 Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα   

 Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση   

Η Δράση υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης 

(β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016),  όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται.  

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει μέσω ανοιχτής Προκήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 

Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με βάση το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 

147/8-8-2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται. 

Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV:  

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών  περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου 

για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος Έργου 

ταξινομούνται με τους ακόλουθους κωδικούς CPV:  
 

Α.Α. Είδος CPV 

1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 79415200-8 

2 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 79411000-8 
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Α.Α. Είδος CPV 

3 
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού 
79414000-9 

4 Υπηρεσίες καθοδήγησης σε θέματα σταδιοδρομίας 79634000-7 

   Το Έργο θα υλοποιηθεί σε χώρους που θα περιγράφουν παρακάτω και θα παρέχουν πλήρη 

προσβασιμότητα και διευκολύνσεις για άτομα ΑΜΕΑ.   

2.5 Οριζόντιες απαιτήσεις 

2.5.1 Γενικό πλαίσιο 

Η Δράση εντάσσεται στη στρατηγική της “Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με αξιοποίηση του 

Εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης”. Στοχεύει στην συμβουλευτική 

καθοδήγηση, κατάρτιση και αξιοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων 

πληθυσμού του Δήμου Πετρούπολης, με ιδιαίτερη έμφαση στους δικαιούχους του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης και τους ωφελούμενους  που προέρχονται από τις περιοχές/θύλακες.  

Ο Δικαιούχος θα διασφαλίσει τη συμμετοχή του στο πλαίσιο της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 και στα 

θεματικά «Διαδημοτικά Δίκτυα», με στόχο την ομογενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την 

ανάπτυξη κοινών μεθόδων και εργαλείων, τη βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών πεδίου των 

Κοινωνικών Δομών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 

κοινωνικής ένταξης στη Δυτική Αθήνα. 

Συγκεκριμένα, η στρατηγική αυτή προσδιορίζεται από τους ακόλουθους τέσσερις άξονες: 

 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των προσόντων και των δεξιοτήτων των 

συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η 

διευκόλυνση της ένταξης/ επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.  

 ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Πρόσβαση σε 

κατάρτιση, απασχόληση για τα άτομα της ομάδας στόχου. Ισότιμη ένταξη των ΑμεΑ, 

μεταναστών, αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών και κάθε ομάδας που αντιμετωπίζει 

κοινωνικό αποκλεισμό. 

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη νέων, ευέλικτων τρόπων ενημέρωσης, κατάρτισης, 

εργασίας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. 

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Σύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις. 

Προσαρμοστικότητα των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις 

απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις 

σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις.  

2.5.2 Διαλειτουργικότητα 

Ο Υπεύθυνος Έργου σε συνεργασία με τα στελέχη θα μπορούν να συντονίσουν και υλοποιήσουν 

τις δράσεις εκείνες οι οποίες θα συμβάλουν στην ενεργοποίηση των ωφελούμενων, την συμμετοχή 

τους στις επιμέρους δράσεις  και στη διαδικασία ένταξής τους.  

Συγκεκριμένα , ο Δήμος Πετρούπολης : 

 Θα εκπονεί οδηγίες και κανονισμούς(όπου κρίνεται αναγκαίο) 
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 Θα αξιολογεί την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, ώστε να προβαίνει 

εγκαίρως  στα αναγκαία διορθωτικά μέτρα  

 Θα παρέχει την εν γένει υποστήριξη του Αναδόχου  σε θέματα απασχόλησης 

 Θα συμπληρώνει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα Απογραφικά Δελτία  

2.5.3 Ασφάλεια - Εμπιστευτικότητα 

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα 

και να δρομολογήσει τις κατάλληλες ενέργειες για: 

1. Την Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων εφαρμόζοντας όλες τις 

διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων (GDPR) 

2. Την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών που 

θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. 

3. Την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που θα 

διαχειρίζεται και θα παρέχει τόσο στο Δήμο όσο και στους ωφελούμενους 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα έγγραφα και κάθε άλλο στοιχείο και υλικό 

οποιασδήποτε μορφής που περιέρχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του από το Δήμο 

Πετρούπολης ή τους ωφελούμενους  και σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου, 

αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του, απαγορευμένης απολύτως 

κάθε άλλης χρήσης τους.  

Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι του Δήμου Πετρούπολης για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της 

απαγόρευσης. 

Ο Δήμος Πετρούπολης και ειδικότερα η Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, 

είναι πλήρως συμμορφωμένη με τους κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

2.5.4 Επιμερισμός Δράσεων - Προγραμματισμός 

Ο Υπεύθυνος Έργου σε συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό 

προφίλ κάθε ωφελούμενου θα αναλάβουν να προβούν στον κατάλληλο επιμερισμό τους σε δράσεις 

έτσι ώστε να υλοποιείται η ενεργή συμμετοχή των ωφελούμενων  με στόχο την δικτύωσή τους με 

άτομα, ομάδες και τοπικές επιχειρήσεις. 

Οι δράσεις θα υλοποιούνται καθημερινά, πρωινές αλλά και απογευματινές ώρες ανάλογα με την 

δράση που συμμετέχει κάθε ωφελούμενος.  

2.5.5  Χώροι Διοίκησης και υλοποίησης των Δράσεων  

Η Δράση θα υλοποιηθεί σε κτήριο σύμφωνα με τις ακόλουθες υποχρεωτικές προϋποθέσεις : 

 Διασφάλιση λειτουργίας του χώρου διοίκησης και των χώρων υλοποίησης δράσεων σε 

απογευματινές ή πρωινές ώρες 

 Ύπαρξη στοιχειώδους εξοπλισμού στο χώρο διοίκησης και στους χώρους  υλοποίησης 

δράσεων 
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 Ύπαρξη στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (τηλέφωνο – πρόσβαση στο Διαδίκτυο, 

θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) στον χώρο διοίκησης 

 Διάθεση στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) στους  

χώρους υλοποίησης δράσεων 

 Διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ στον χώρο διοίκησης και στους χώρους υλοποίησης 

δράσεων,  αλλά και την πρόσβαση των ατόμων ΑμεΑ σε πληροφόρηση και εργαλεία. 

Ως χώρος Διοίκησης του έργου ορίζεται το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πετρούπολης, το οποίο 

βρίσκεται επί της οδού Αθανασίου Διάκου 88, Τ.Κ. 13231 στην Πετρούπολη. Στον χώρο Διοίκησης 

θα εκτελούνται οι ακόλουθες διεργασίες: 

 Συμπλήρωση απογραφικών δελτίων εισόδου-εξόδου υποψήφιων ωφελούμενων, που θα 

συμπληρώνονται από τον Δικαιούχο. 

 Ενημέρωση πολιτών επί των παρεχόμενων δράσεων 

 Υποστήριξη και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην ένταξή τους στις δράσεις  καθώς 

και την ενημέρωση τους για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αυτές. 

 Τήρηση αρχείου των αιτήσεων και των φακέλων των υποψηφίων ωφελούμενων 

 Τήρηση αρχείου των παρουσιολογίων και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων και 

εκθέσεων του έργου. 

Ως χώρος υλοποίησης του έργου ορίζεται: 
Ο Χώρος υλοποίησης του έργου θα παραχωρηθεί από τον Ανάδοχο, περίπου 100τ.μ., που θα 

βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων, όπως ορίζεται από την ΟΧΕ, θα πληροί τις προϋποθέσεις 

προσβασιμότητας των ΑμεΑ και θα είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα έπιπλα και εξοπλισμό. 

Ειδικότερα απαιτούνται : 

1) 11(έντεκα) Η/Υ που θα πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 

 
 Γενικά Χαρακτηριστικά  Απαίτηση  
Το προτεινόμενο σύστημα να είναι επώνυμου 

κατασκευαστικού οίκου, σύγχρονης τεχνολογίας με 

σειρά παραγωγής >=2017  

ΝΑΙ  

Να πληροί πιστοποιήσεις CE  ΝΑΙ  
Να πληροί περιβαλλοντικές προδιαγραφές  >=ENERGY STAR 6.1  
Επεξεργαστής  Απαίτηση  
Τύπος  >=Intel Core i5 7th generation  
Συχνότητα λειτουργίας Επεξεργαστή (Να αναφερθεί η 

συχνότητα λειτουργίας του Επεξεργαστή)  

>=3GHz  

Μνήμη  Απαίτηση  
Μέγεθος  >=4GB DDR4  
Συχνότητα μνήμης DDR4  >= 2133 MHz  
Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης DDR4  >=4GB  
Τροφοδοτικό  Απαίτηση  
Ισχύος  >=240Watt  
Εfficiency  >=85%  
Καλώδιο τροφοδοτικού  Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος 

για σύνδεση σε πρίζα schuko  
Οπτικόςδίσκος  Απαίτηση  
DVD±RW Double Layer  ΝΑΙ  
Σκληρός δίσκος  Απαίτηση  
Τεχνολογίας SSD  >=256 GB  
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Μητρική πλακέτα με:  Απαίτηση  
Ενσωματωμένη Κάρτα δικτύου 

10/100/1000MbpsGigabitEthernet  

>=1  

Ενσωματωμένη κάρτα οθόνης  >=IntelHDgraphics 620 ήαντίστοιχων δυνατοτήτων  
Θύρες  USB 2.0 ποσότητα ≥ 2, USB 3.0 ποσότητα ≥ 4, (εκ των 

οποίων τουλάχιστον 2 USB 3.0 στην πρόσοψη), >=1 

Audio-In, >=1 Audio-Out, >=1 PCI Express x1, >=1 PCI 

Express x16, >=1 RJ-45, >=1 VGA>=1 DVI, >=1 HDMI  
Οθόνη  Απαίτηση  
Μέγεθος οθόνης  >=19,5”  
Τεχνολογίας LED  ΝΑΙ  
Ανάλυση  >= 1920 x 1080  
Είσοδοι σήματος  VGA ΚΑΙ DVI  
Καλώδιο  Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας για 

σύνδεση σε πρίζα schuko ρεύματος, καλώδιο VGA και 

DVI  
Ποντίκι USB Optical Mouse  ΝΑΙ  
Πληκτρολόγιο USB  Ελληνο-Λατινικό πληκτρολόγιο τυπου QWERTY με μόνιμη 

αποτύπωση Ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε 

κάθε πλήκτρο  
 

 

Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα με γραφικό 

περιβάλλον και δυνατότητα σύνδεσης σε Domain 

(αντίστοιχο με Windows 10 64bit Pro Ελληνικό ή 

ισοδύναμο, προεγκατεστημένο)  

ΝΑΙ – να αναφερθεί (ενημερωμένο με όλα τα updates 

ως σήμερα)  

Εγκατεστημένο Λογισμικόεφαρμογών γραφείου – 

άδειες (π.χ. επεξεργαστή κειμένου, λογιστικά φύλλα, 

παρουσιάσεις κτλ)  

ΝΑΙ – να αναφερθεί  

Εγκατεστημένο δωρεάν λογισμικό Flash Player  ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση  
Εγκατεστημένο δωρεάν λογισμικό 7zip  ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση  
Εγκατεστημένο Web Browser  ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση  
Εγκατεστημένο δωρεάν 

λογισμικόAdobeAcrobatReader  

ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση  

Εγκατεστημένο δωρεάν Antivirus  ΝΑΙ-η πιο πρόσφατη έκδοση  
Εγγύηση σε έτη από τον κατασκευαστή την επόμενη 

εργάσιμη μέρα (NBD)  

>=3 On-Site  

Η προσφερόμενη εγγύηση –τεχνική υποστήριξη θα 

πρέπει να αποδεικνύεται από Επίσημη Δήλωση του 

Κατασκευαστή  

ΝΑΙ  

 

2)1(ένα) ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα τύπου laser με τις εξής προδιαγραφές: 

 Δυνατότητα σύνδεσης USB, Ethernet 

Ανάλυση σάρωσης τουλάχιστον 1200 dpi 

Ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi 

Μνήμη εκτυπωτή τουλάχιστον 256Μb 

 

3) 11(έντεκα) γραφεία υπαλλήλων 

4) 11 (έντεκα) περιστρεφόμενα καθίσματα  με, μπράτσα καθίσματος, υψηλή πλάτη και 

προσκέφαλο. 

5) 1 (ένα)χαμηλό τραπέζι με τέσσερα (4) ανεξάρτητα πόδια, για χρήση από επισκέπτες. 

6) 6(έξι) καθίσματα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια και μπράτσα. 

7) 5 (πέντε) ερμάρια κλειστά με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά θα περιέχει 

τέσσερα (4) ράφια 

8) 2 (δύο) ντουλάπες φύλαξης αντικειμένων. 

9) 11(έντεκα)συρταροθήκες τροχήλατες με τρία (3) συρτάρια. Στην συρταριέρα θα 

περιλαμβάνεται και συρόμενη μολυβοθήκη είτε ενσωματωμένη είτε σε ξεχωριστό συρτάρι. 
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Τα λειτουργικά έξοδα, όπως και η γραφική ύλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Συγκεκριμένα, η Δράση θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, αποτελούμενο, (κατ’ 

ελάχιστο) από: 

 Ένα χώρο υποδοχής, αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων 

(γραμματεία) 

 Ένα διακριτικό χώρο, για ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής 

 Χώρους υγιεινής- τουαλέτες, για το προσωπικό και το κοινό 

2.5.6 Λειτουργία του Έργου 

Το κάθε στέλεχος θα πραγματοποιεί τις δράσεις για τις οποίες θα έχει οριστεί ως υπεύθυνος βάση 

του μηνιαίου προγράμματος που θα καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο Έργου σε άμεση συνεργασία 

με αυτόν προκειμένου να λαμβάνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις με βάση τους ωφελούμενους 

στους οποίους θα απευθύνεται και δουλεύοντας από κοινού τους κατάλληλους τρόπους 

προσέγγισης του καθενός. 

Ο Υπεύθυνος Έργου σε συνεργασία με τα στελέχη θα παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης και 

θα παρεμβαίνουν όπου κρίνουν σκόπιμο σε αυτή.  

Παράλληλα ο Υπεύθυνος έργου θα πραγματοποιεί προσωπικές συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους 

κάθε μήνα, προκειμένου να αποτυπώνει την ανταπόκριση της αποτελεσματικότητας του 

προγράμματος ανά ωφελούμενο συντάσσοντας κάθε φορά την αντίστοιχη έκθεση. Η έκθεση αυτή 

θα εισάγεται σε βάση δεδομένων με τη συνεργασία του πτυχιούχου πληροφορικής ο οποίος θα την 

δημιουργήσει και θα την υποστηρίζει και θα συνθέτει το φάκελο κάθε ωφελούμενου. Ταυτόχρονα 

θα αποτελεί ένα σημαντικό μέρος για την σύνταξη των μηνιαίων εκθέσεων προόδου του έργου. 

Παράλληλα ο Υπεύθυνος Έργου σε συνεργασία με τα στελέχη, θα αναπτύξουν μια μεθοδολογία για 

τη διενέργεια έρευνας σχετικά με το επίπεδο διάδοσης του Έργου στην περιοχή παρέμβασης της 

ΟΧΕ, στο Δήμο Πετρούπολης και θα συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις, όπου θα παραθέτουν τα 

αποτελέσματα της ως άνω έρευνας. Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι να εντοπιστούν και να 

θεραπευτούν εγκαίρως τυχόν σφάλματα ως προς τη διάδοση του προγράμματος επιτυγχάνοντας τη 

βέλτιστη ανταπόκριση που θα μπορεί να έχει από τους ωφελούμενους. 

Επιπροσθέτως ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη, θα αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο 

δικτύωσης και δημοσιότητας του έργου το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις προώθησης και 

επικοινωνίας, διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων με σχετικούς φορείς, ημερίδες και workshops, 

καθώς και εκδηλώσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Οι εκδηλώσεις αυτές θα 

σχετίζονται με την ενεργοποίηση των ωφελούμενων, την συμμετοχή τους, την ένταξή τους και την 

δικτύωσή τους με δράσεις απασχόλησης και σύνδεσης με τοπικές επιχειρήσεις.  

Όλες οι παραπάνω διεργασίες τόσο από τον Υπεύθυνο Έργου, όσο και  από τις λοιπές ειδικότητες 

που προβλέπονται, θα πραγματοποιούνται σε άμεση συνεργασία και υπό την καθοδήγηση της 

Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις σχετικές κατευθύνσεις των άλλων Δομών (Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, 

Κοινωνικό Φαρμακείο) και τις γενικότερες κατευθύνσεις της Διοίκησης του Δήμου Πετρούπολης. 

Ο Υπεύθυνος Έργου θα ενημερώνει καθημερινά την Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης για την πορεία εκτέλεσης του έργου. 
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2.6 Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου θα γίνει μέσα από συγκεκριμένο πλάνο επικοινωνίας, το 

οποίο θα συνταχθεί από τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας σε συνεργασία με την υπόλοιπη Ομάδα 

Έργου  και τις Υπηρεσίες αλλά και τη Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης.. 

Στο ως άνω πλάνο επικοινωνίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται δράσεις δικτύωσης  με σχετικούς με 

το έργο φορείς, ημερίδες, workshops, εκδηλώσεις αλλά και επικοινωνιακό υλικό τόσο ψηφιακό το 

οποίο θα διαχέεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης 

www.petroupoli.gov.gr και τα social media , όσο και έντυπο το οποίο θα διαχέεται μέσω των 

Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης οι οποίες επικοινωνούν με τους πολίτες (κέντρα Κοινότητας, 

ΚΕΠ, δημοτολόγιο κ.λπ.). 

Ο Στόχος μιας επιτυχημένης διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου είναι διττός. Αφενός θα 

προσδώσει μια προστιθέμενη αξία στο κοινωνικό αποτύπωμα της Πράξης και αφετέρου θα 

λειτουργήσει ενισχυτικά ως προς το αποτέλεσμα του έργου στους ωφελούμενους αυτού, αφού θα 

τους παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη , κοινωνική ένταξη, δίνοντάς τους  τη δυνατότητα να 

διευρύνουν ικανότητες, δεξιότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα. 

Συμπληρωματικότητα με άλλες Δράσεις. 

1. Δράση 8.5.ΑΣΔΑ.1 : «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των 

Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας». Aφορά στην ανάπτυξη 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης με τη μορφή «Παρατηρητηρίου 

Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της 

Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις και τις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής» 

2. Δράση 9.1.ΑΣΔΑ.1: «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της 

Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο 

πλαίσιο του “Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ» 

3. Δράση 9.1.ΑΣΔΑ.3: «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω 

Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην 

Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα»  

4. Δράση 9.4.2 ΑΣΔΑ.2 «Διαδημοτικά Δίκτυα», με στόχο την ομογενοποίηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, την ανάπτυξη κοινών μεθόδων και εργαλείων, τη βελτίωση των ικανοτήτων των 

στελεχών πεδίου των Κοινωνικών Δομών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης στη Δυτική Αθήνα.» 

http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
http://www.petroupoli.gov.gr/
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3.Ομάδα Έργου: Οργάνωση και διάρθρωση σε Υποομάδες. 

Πίνακας 6 Επιλεγμένες Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου-Συγκεντρωτική Παρουσίαση 

Ομάδα Έργου 
Μέλ

η 

Senio

r 

Media

n 

Junio

r 

Διοικητικο

ί, Λοιπές 

βοηθητικέ

ς 

ειδικότητε

ς 

Συνολικοί 

Α/Μ 

Απασχόλησ

ης 

1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (15 

έτη εμπειρία)  
1 1    15 

16. Σύμβουλος Απασχόλησης 4 1 2 1  59 

17. Εργασιακός Σύμβουλος 3 1 1 1  44 

19. Διοικητικός 1    1 14,737 

21. Σύμβουλος Δημοσιότητας 1  1   8 

23. Σύμβουλος Ομαδικότητας 

και Βελτίωσης της 

Αυτοεκτίμησης 

1  1   19 

Γενικό Άθροισμα 11 3 5 2 1 159,737 

Η κοστολόγηση του παρεχόμενου Ανθρωπομήνα (Α/Μ) ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο και έτη 

εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου και σύνδεση αυτών με ένα αντικειμενικά (το κόστος έχει 

υπολογιστεί με βάση ανάλογο κόστος αντίστοιχων στελεχών που απασχολούνται στο Δημόσιο), 

προσδιορισθέν «μοναδιαίο Κόστος (στο πλαίσιο της Θ.Ο.Ε. και έρευνας αγοράς με βάση του 

ΙΔΟΧ), γίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7):  

Πίνακας 7 Αντικειμενική Κοστολόγηση - Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου και 

σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος – Κόστος Ανθρωπομήνα» 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΜΕΛΗ Ο.Ε. 

Μικτό Κόστος  

Α/Μ με 14/12 

(περ/νται ΙΚΑ, 

φόροι) 

1 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 10ετή εμπειρία ή με 15ετή εμπειρία (senior) 
2.415,00 € 

2 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 

και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία (median) 
2.015,00 € 

3 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία 

μικρότερη των 5 ετών (junior) 
1.750,00 € 

4 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες 1.610,00 € 
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Πίνακας 8 Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου 

ανθρωποχρόνου και κόστους συνολικά ανά Κοινωνικό Τομέα και αναλυτικά ανά ειδικότητα 

στελέχους Ομάδας Έργου 

(Αναλυτική παρουσίαση γίνεται στο Παράρτημα της παρούσας) 

Κ.Τ. 

(ΚΩ

Δ) 

ΥΠΗΡΕΡ

ΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

Ομάδα Έργου 

KT_

0 
0.1 19. Διοικητικός 

KT_0 Άθροισμα 

KT_

1 

1.1 16. Σύμβουλος Απασχόλησης 

1.2 16. Σύμβουλος Απασχόλησης 

1.3 17. Εργασιακός Σύμβουλος 

1.4 16. Σύμβουλος Απασχόλησης 

KT_1 Άθροισμα 

KT_

2 

2.1 
16. Σύμβουλος Απασχόλησης 

17. Εργασιακός Σύμβουλος 

2.2 16. Σύμβουλος Απασχόλησης 

2.3 17. Εργασιακός Σύμβουλος 

2.4 17. Εργασιακός Σύμβουλος 

KT_2 Άθροισμα 

KT_

3 
3.1 

23. Σύμβουλος Ομαδικότητας και 

Βελτίωσης της Αυτοεκτίμησης 

KT_3 Άθροισμα 

KT_

4 

4.1 21. Σύμβουλος Δημοσιότητας 

4.2 21. Σύμβουλος Δημοσιότητας 

4.3 16. Σύμβουλος Απασχόλησης 

KT_4 Άθροισμα 

KT_

5 

5.1 
1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (15 έτη 

εμπειρία) 

5.2 17. Εργασιακός Σύμβουλος 

KT_5 Άθροισμα 

Γενικό Άθροισμα 
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4.Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στο Δήμο Πετρούπολης και συγκεκριμένα στο χώρο 

διοίκησης, στο χώρο υλοποίησης της δράσης και όπου αλλού απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου. 



  

 Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 
 

   

 

Σελίδα 34 από 54 

5. Διάρκεια και Παραδοτέα του Έργου 

Το Έργο έχει διάρκεια είκοσι (20) μήνες. 

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται Παραδοτέα με τη μορφή τριμηνιαίων Εκθέσεων προόδου (Π-2 

έως Π-10). Σε κάθε Έκθεση Προόδου γίνεται απολογιστική αναφορά των πεπραγμένων του διμήνου 

αναφοράς, ενώ προτείνεται και προγραμματισμός εργασιών για το επόμενο τρίμηνο.  

Πακέτα 

Παραδοτέ

ων 

Τίτλος Παραδοτέα 

Π.Π.1 
Έκθεση οργάνωσης και 

σχεδιασμού του Έργου  

Π.Π.1.1. Έκθεση προετοιμασίας, δημοσιότητας και 

οργάνωσης των διαδικασιών προσέλκυσης και 

επιλογής των ωφελούμενων 

Π.Π.1.2. Έκθεση σχεδιασμού και μεθοδολογίας 

δράσεων (γενικός σχεδιασμός δράσεων για κάθε 

κύκλο υλοποίησης του έργου, ειδικός σχεδιασμός 

επιμέρους δράσεων) 

Π.Π.1.3. Χρονοδιάγραμμα  

Π.Π.2 

Έκθεση Υλοποίησης 

εισαγωγικών ενεργειών 

δημοσιότητας 

Π.Π.2.1. Δημιουργία microsite  

Π.Π.2.2. Διαδικτυακή στοχευμένη καμπάνια σε 

Facebook και instagram 

Π.Π.2.3. Έντυπο υλικό (φυλλάδιο ενημέρωσης, 

αφίσα, banner roll up) 

Π.Π.2.4. Έκθεση 1
ης

 εκδήλωσης (Πρόγραμμα, 

πρόσκληση, φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού 

εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης GDPR) 

Π.Π.3 
1η διμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 

Π.Π.3.1. 1
η
 Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.3.2. Προσωρινός πίνακας ωφελούμενων 

Π.Π.3.3. Πίνακας επιτυχόντων 

Π.Π.4 
2η διμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 

Π.Π.4.1. 2
η
 Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.4.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

Π.Π.4.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.4.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.4.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης του έργου 

Π.Π.5 
3η διμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 

Π.Π.5.1. 3
η
 Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.5.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

Π.Π.5.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.5.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 
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Πακέτα 

Παραδοτέ

ων 

Τίτλος Παραδοτέα 

Π.Π.5.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης του έργου 

Π.Π.5.6. Έντυπο υλικό (αφίσα) 

Π.Π.5.7. Έκθεση 2ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, 

πρόσκληση, φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού 

εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης GDPR) 

Π.Π.6 
4η διμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 

Π.Π.6.1. 4
η
 Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.6.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

Π.Π.6.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.6.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.6.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης του έργου 

Π.Π.7 
5η διμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 

Π.Π.7.1. 5
η
 Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.7.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

Π.Π.7.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.7.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.7.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης του έργου 

Π.Π.8 
6η διμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 

Π.Π.8.1. 6
η
 Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.8.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

Π.Π.8.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.8.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.8.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης του έργου 

Π.Π.9 
7η διμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 

Π.Π.9.1. 7
η
 Έκθεση Εργασιών 

Π.Π.9.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

Π.Π.9.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.9.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.9.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την 
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Πακέτα 

Παραδοτέ

ων 

Τίτλος Παραδοτέα 

πορεία υλοποίησης του έργου 

Π.Π.9.6. Έντυπο υλικό (αφίσα) 

Π.Π.9.7. Έκθεση 3ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, 

φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, 

Check list συμμόρφωσης GDPR) 

Π.Π.10 

8η Έκθεση Εργασιών – 

Έκθεση Ολοκλήρωσης και 

συνολικού Απολογισμού 

του Έργου 

Π.Π.10.1. 9
η
 Έκθεση Εργασιών - Έκθεση 

Ολοκλήρωσης και συνολικού Απολογισμού του 

Έργου 

Π.Π.10.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

Π.Π.10.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο 

πεπραγμένων) 

Π.Π.10.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, 

αρχείο πεπραγμένων) 

Π.Π.10.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης του έργου 

Π.Π.10.6. Έντυπο υλικό (αφίσα) 

Π.Π.10.7. Έκθεση 4ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, 

πρόσκληση, φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού 

εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης GDPR) 

 
Στο Π-10 (8η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών), προστίθεται η έκθεση ολοκλήρωσης και συνολικού 

απολογισμού του Έργου. 

Το πρώτο Παραδοτέο (Π-1) υποβάλλεται στο τέλος του 1ου μήνα της Σύμβασης και αφορά στην 

επικαιροποιημένη έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού του Έργου. Περιλαμβάνεται επίσης 

προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων και των μέσων / εργαλείων που θα αξιοποιηθούν 

σχετικά. 

O Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη διάθεση των απαραίτητων εργαλείων και συστημάτων για τον 

προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της παροχής των επιτόπου υπηρεσιών 

στο πλαίσιο του Έργου.  
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Πίνακας 9 Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα υποβολής, Κόστος και Ροές Πληρωμών 

Πακέ

τα 

Παρα

δοτέω

ν 

Τίτλος Χρόνος Υποβολής 
Σύνολο (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Π.Π.1 
Έκθεση οργάνωσης και 

σχεδιασμού του Έργου 

1 μήνα από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

21.222,50 € 

Π.Π.2 

Έκθεση Υλοποίησης 

εισαγωγικών ενεργειών 

δημοσιότητας 

2 μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

4.030,00 € 

Π.Π.3 1η διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

5 μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

34.645,00 € 

Π.Π.4 2η διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

7 μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

34.706,40 € 

Π.Π.5 3η διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

9 μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

36.274,40 € 

Π.Π.6 4η διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

11 μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

35.430,90 € 

Π.Π.7 5η διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

13 μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

36.638,40 € 

Π.Π.8 6η διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

15 μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

31.370,90 € 

Π.Π.9 7η διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

17 μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

38.292,57 € 

Π.Π.1

0 

8η Έκθεση Εργασιών – Έκθεση 

Ολοκλήρωσης και συνολικού 

Απολογισμού του Έργου. 

20 μήνες από την 

υπογραφή της 

Σύμβασης 

49.735,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
322.346,57 € 

ΦΠΑ 
77.363,18 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
399.709,75 € 
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6. Κοστολόγηση- Χρονοδιάγραμμα- Πληρωμές 

6.1 Κοστολόγηση  

Στις υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής, λαμβάνονται υπόψη οι 

περιορισμοί που προβλέπονται στην ΥΠΑΣΥΔ για το ΕΚΤ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται καταρχήν μια συγκεντρωτική παρουσίαση του 

κόστους και στην συνέχεια καταγράφεται αναλυτικά το κόστος ανά  Ενέργεια, 

Στέλεχος/Κατηγορία Στελέχους και εκτιμώμενη απασχόληση καθενός . 

Πίνακας 10 Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός εξ 

αυτών, και εκτιμώμενο πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, συνολικά ανά 

Κατηγορία 

 

Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Εκτιμώμεν

ο πλήθος 

Στελεχών 

1. Υπεύθυνος 

Ομάδας 

Έργου (15 έτη 

εμπειρία)  

ΥΟΕ 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 

10ετή γενική εμπειρία ή χωρίς 

μεταπτυχιακό και 15ετή γενική 

εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να 

διαθέτει και 5 έτη ειδικής 

εμπειρίας σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα και 

με συμμετοχή ως Υπεύθυνος 

ομάδας έργου σε τουλάχιστον δυο 

έργα που περιλαμβάνουν 

ανάπτυξη μεθοδολογιών ένταξης 
και υλοποίησης δράσεων 

συμβουλευτικής και κοινωνικής 

ένταξης ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων (senior)  

15 36.225,00 € 1 

1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (15 έτη εμπειρία) 

Άθροισμα  
15 36.225,00 € 1 

16. Σύμβουλος 

Απασχόλησης 
Σ01 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 

10ετή γενική εμπειρία ή χωρίς 

μεταπτυχιακό και 15ετή γενική 

εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να 

διαθέτει και 5ετή ειδική εμπειρία 

σε έργα ένταξης και προώθησης 

στην απασχόληση ανέργων, 

10 24.150,00 € 1 
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Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Εκτιμώμεν

ο πλήθος 

Στελεχών 

ΑμεΑ, μονογονεϊκών οικογενειών, 

μεταναστών ή ομάδων που 

αντιμετωπίζουν κοινωνικό 

αποκλεισμό και εργασιακής 

συμβουλευτικής σε θέματα 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή 

επιχειρηματικότητας εν 

γένει.(senior) 

Σ02 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 

5ετή γενική εμπειρία ή χωρίς 

μεταπτυχιακό και 10ετή γενική 

εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να 

διαθέτει και 4 έτη ειδικής 

εμπειρίας σε έργα ένταξης και 

προώθησης στην απασχόληση 

ανέργων, ΑμεΑ, μονογονεϊκών 

οικογενειών, μεταναστών ή 

ομάδων που αντιμετωπίζουν 

κοινωνικό αποκλεισμό και 

εργασιακής συμβουλευτικής σε 

θέματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας ή 

επιχειρηματικότητας εν γένει 

(median) 

38 76.570,00 € 2 

Σ03 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 3 έτη εμπειρία σε 

έργα ένταξης και προώθησης στην 

απασχόληση ανέργων, ΑμεΑ, 

μονογονεϊκών οικογενειών, 

μεταναστών ή ομάδων που 

αντιμετωπίζουν κοινωνικό 

αποκλεισμό και εργασιακής 

συμβουλευτικής σε θέματα 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή 

επιχειρηματικότητας εν 

γένει.(junior) 

11 19.250,00 € 1 

16. Σύμβουλος Απασχόλησης Άθροισμα 59 
119.970,00 

€ 
4 

19. 

Διοικητικός 

ΔΟΙ

Κ 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 3 έτη εμπειρία σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα 

(junior) 

14,737 23.726,57 € 1 
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Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Εκτιμώμεν

ο πλήθος 

Στελεχών 

19. Διοικητικός Άθροισμα 14,737 23.726,57 € 1 

21. Σύμβουλος 

Δημοσιότητας 
Σ04 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 

5ετή γενική εμπειρία ή χωρίς 

μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία. 

Θα πρέπει να διαθέτει και 5ετή 

ειδική εμπειρία  στην προβολή και 

δημοσιότητα έργων κοινωνικού 

χαρακτήρα (median)  

8 16.120,00 € 1 

21. Σύμβουλος Δημοσιότητας Άθροισμα 8 16.120,00 € 1 

23. Σύμβουλος 

Ομαδικότητας 

και Βελτίωσης 

της 

Αυτοεκτίμηση

ς 

Σ05 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης σχολών κοινωνικών 

επιστημών ή ψυχολογίας με 

μεταπτυχιακό και 3ετή γενική 

εμπειρία ή χωρίς μεταπτυχιακό και 

5ετή γενική εμπειρία στην 

συμβουλευτική ανέργων ή  

ευπαθών κοινωνικά ομάδων.. 

(median) 

19 38.285,00 € 1 

23. Σύμβουλος Ομαδικότητας και Βελτίωσης της 

Αυτοεκτίμησης Άθροισμα 
19 38.285,00 € 1 

17. 

Εργασιακός 

Σύμβουλος 

Σ06 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 

10ετή γενική εμπειρία ή χωρίς 

μεταπτυχιακό και 15ετή γενική 

εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να 

διαθέτει και 5 έτη εμπειρία σε 

έργα επαγγελματικής 

συμβουλευτικής ανέργων ή/και 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων 

(senior) 

9 21.735,00 € 1 

Σ07 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 

5ετή γενική εμπειρία ή χωρίς 

μεταπτυχιακό και 10ετή γενική 

εμπειρία. Ειδικά θα πρέπει να 

διαθέτει και 3 έτη εμπειρία σε 

έργα επαγγελματικής 

συμβουλευτικής ανέργων ή/και 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων 

(median) 

19 38.285,00 € 1 
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Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Εκτιμώμεν

ο πλήθος 

Στελεχών 

Σ08 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 1,5 έτη εμπειρία 

σε έργα επαγγελματικής 

συμβουλευτικής ανέργων ή/και 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων 

(junior) 

16 28.000,00 € 1 

17. Εργασιακός Σύμβουλος Άθροισμα 44 88.020,00 € 3 

Γενικό Άθροισμα    
322.346,57 

€ 
11 
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6.2 Χρονοδιάγραμμα 

Στην παρούσα Ενότητα παρουσιάζεται το γενικό χρονοδιάγραμμα του Έργου καθώς 

και τα παραδοτέα κάθε Συμβατικής Υπηρεσίας. Η συνολική διάρκεια του έργου 

ορίζεται στους 20 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι 

μετά την 31/07/2023.  
 

Πίνακας 11 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Πακέτων Παραδοτέων 

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11 Μ12 Μ13 Μ14 Μ15 Μ16 Μ17 Μ18 Μ19 Μ20 Μ21 Μ22 Μ23

Ορόσημο 1 Υπογραφή Σύμβασης

Π.Π.1.1. Έκθεση προετοιμασίας, δημοσιότητας και οργάνωσης των διαδικασιών προσέλκυσης και επιλογής των ωφελούμενων

Π.Π.1.2. Έκθεση σχεδιασμού και μεθοδολογίας δράσεων (γενικός σχεδιασμός δράσεων για κάθε κύκλο υλοποίησης του έργου, ειδικός 

σχεδιασμός επιμέρους δράσεων)

Π.Π.1.3. Χρονοδιάγραμμα 

Π.Π.2.1. Δημιουργία microsite 

Π.Π.2.2. Διαδικτυακή στοχευμένη καμπάνια σε Facebook και instagram

Π.Π.2.3. Έντυπο υλικό (φυλλάδιο ενημέρωσης, αφίσα, banner roll up)

Π.Π.2.4. Έκθεση 1ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης 

GDPR)

Π.Π.3
1η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών
Π.Π.3.1. 1η Έκθεση Εργασιών

Π.Π.4.1. 2η Έκθεση Εργασιών

Π.Π.4.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων

Π.Π.4.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.4.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.4.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.5.1. 3η Έκθεση Εργασιών

Π.Π.5.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.5.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.5.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.5.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.5.6. Έντυπο υλικό (αφίσα)

Π.Π.5.7. Έκθεση 2ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης 

GDPR)

Π.Π.6.1. 4η Έκθεση Εργασιών

Π.Π.6.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.6.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.6.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.6.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.7.1. 5η Έκθεση Εργασιών

Π.Π.7.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.7.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.7.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.7.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.8.1. 6η Έκθεση Εργασιών

Π.Π.8.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.8.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.8.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.8.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.9.1. 7η Έκθεση Εργασιών

Π.Π.9.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.9.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.9.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.9.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.9.6. Έντυπο υλικό (αφίσα)

Π.Π.9.7. Έκθεση 3ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης 

GDPR)

Π.Π.10.1. 10η Έκθεση Εργασιών - Έκθεση Ολοκλήρωσης και συνολικού Απολογισμού του Έργου

Π.Π.10.2. Ψηφιακός ατομικός φάκελος ωφελούμενων (επικαιροποίηση)

Π.Π.10.3. Φάκελος δράσεων (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.10.4. Φάκελος εποπτειών (παρουσιολόγιο, αρχείο πεπραγμένων)

Π.Π.10.5. Έκθεση αυτοαξιολόγησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου

Π.Π.10.6. Έντυπο υλικό (αφίσα)

Π.Π.10.7. Έκθεση 4ης εκδήλωσης (Πρόγραμμα, πρόσκληση, φωτογραφικό υλικό, έκθεση απολογισμού εκδήλωσης, Check list συμμόρφωσης 

GDPR)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Π.Π.1

Έκθεση 

οργάνωσης και 

σχεδιασμού του 

Έργου 

Παραδοτέα
Μήνες

8η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών 

– Έκθεση 

Ολοκλήρωσης και 

συνολικού 

Απολογισμού του 

Έργου

Π.Π.10

5η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών
Π.Π.7

6η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών
Π.Π.8

7η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών
Π.Π.9

2η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών
Π.Π.4

3η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών
Π.Π.5

4η Τριμηνιαία 

Έκθεση Εργασιών
Π.Π.6

Π.Π.2

Πακέτα 

Παραδοτέων
Τίτλος

Έκθεση 

Υλοποίησης 

εισαγωγικών 

ενεργειών 

δημοσιότητας
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Πίνακας 12 Κοστολόγηση Παραδοτέων και Ανθρωπομήνες Απασχόλησης 

Πακέτα 

Παραδοτέω

ν  

Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/νται 

ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

Π.Π.1 

1 μήνα 

από την 

υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

Π.Π.1.1. Έκθεση 

προετοιμασίας, 

δημοσιότητας και 

οργάνωσης των 

διαδικασιών 

προσέλκυσης και 

επιλογής των 

ωφελούμενων 

ΥΟΕ 0,35 2.415,00 € 845,25 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ04 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Π.Π.1.2. Έκθεση 

σχεδιασμού και 

μεθοδολογίας 

δράσεων (γενικός 

σχεδιασμός 

δράσεων για κάθε 

κύκλο υλοποίησης 

του έργου, ειδικός 

σχεδιασμός 

επιμέρους δράσεων) 

ΥΟΕ 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ01 1 2.415,00 € 2.415,00 € 

Σ02 2 2.015,00 € 4.030,00 € 

Σ03 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ06 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ07 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ08 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Σ05 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Π.Π.1.3. 
Χρονοδιάγραμμα 

ΥΟΕ 0,15 2.415,00 € 362,25 € 

        10,5   21.222,50 € 

Π.Π.2 

2 μήνες 

από την 

υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

Π.Π.2.1. 
Δημιουργία 

microsite 

Σ04 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Π.Π.2.2. 
Διαδικτυακή 

στοχευμένη 

καμπάνια σε 

Facebook και 

instagram 

Σ04 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Π.Π.2.3. Έντυπο 

υλικό (φυλλάδιο 

ενημέρωσης, αφίσα, 

banner roll up) 

Σ04 0,1 2.015,00 € 201,50 € 

Π.Π.2.4. Έκθεση 1ης 

εκδήλωσης 

(Πρόγραμμα, 

πρόσκληση, 

φωτογραφικό υλικό, 

έκθεση 

απολογισμού 

εκδήλωσης, Check 

list συμμόρφωσης 

GDPR) 

Σ04 0,6 2.015,00 € 1.209,00 € 

        2   4.030,00 € 

Π.Π.3 

5 μήνες 

από την 

υπογραφή 

Π.Π.3.1. 1η Έκθεση 

Εργασιών 

ΥΟΕ 2 2.415,00 € 4.830,00 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 
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Πακέτα 

Παραδοτέω

ν  

Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/νται 

ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

της 

Σύμβασης 
Σ01 2 2.415,00 € 4.830,00 € 

Σ02 6 2.015,00 € 12.090,00 € 

Σ07 3 2.015,00 € 6.045,00 € 

Σ05 3 2.015,00 € 6.045,00 € 

        16,5   34.645,00 € 

Π.Π.4 

7 μήνες 

από την 

υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

Π.Π.4.1. 2η Έκθεση 

Εργασιών 

ΥΟΕ 0,6 2.415,00 € 1.449,00 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,1 2.415,00 € 241,50 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.4.2. Ψηφιακός 

ατομικός φάκελος 

ωφελούμενων 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,1 2.415,00 € 241,50 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.4.3. Φάκελος 

δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,1 2.415,00 € 241,50 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.4.4. Φάκελος 

εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,1 2.415,00 € 241,50 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 
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Πακέτα 

Παραδοτέω

ν  

Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/νται 

ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.4.5. Έκθεση 

αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης 

του έργου 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ01 0,1 2.415,00 € 241,50 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

        17,24   34.706,40 € 

Π.Π.5 

9 μήνες 

από την 

υπογραφή 

της 

Σύμβασης  

Π.Π.5.1. 3η Έκθεση 

Εργασιών 

ΥΟΕ 0,6 2.415,00 € 1.449,00 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Π.Π.5.2. Ψηφιακός 

ατομικός φάκελος 

ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Π.Π.5.3. Φάκελος 

δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,5 1.750,00 € 875,00 € 



  

 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  

 
 

   

 

Σελίδα 46 από 54 

Πακέτα 

Παραδοτέω

ν  

Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/νται 

ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

Σ07 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ08 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Π.Π.5.4. Φάκελος 

εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Π.Π.5.5. Έκθεση 

αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης 

του έργου 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ01 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Π.Π.5.6. Έντυπο 

υλικό (αφίσα) 
Σ04 0,6 2.015,00 € 1.209,00 € 

Π.Π.5.7. Έκθεση 

2ης εκδήλωσης 

(Πρόγραμμα, 

πρόσκληση, 

φωτογραφικό υλικό, 

έκθεση 

απολογισμού 

εκδήλωσης, Check 

list συμμόρφωσης 

GDPR) 

Σ04 0,8 2.015,00 € 1.612,00 € 

        18,19   36.274,40 € 

Π.Π.6 

11μήνες 

από την 

υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

Π.Π.6.1. 4η Έκθεση 

Εργασιών 

ΥΟΕ 0,6 2.415,00 € 1.449,00 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 



  

 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  
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Πακέτα 

Παραδοτέω

ν  

Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/νται 

ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

Σ08 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.6.2. Ψηφιακός 

ατομικός φάκελος 

ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.6.3. Φάκελος 

δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.6.4. Φάκελος 

εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.6.5. Έκθεση 

αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης 

του έργου 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 



  

 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  
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Πακέτα 

Παραδοτέω

ν  

Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/νται 

ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

Σ08 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

        17,54   35.430,90 € 

Π.Π.7 

13 μήνες 

από την 

υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

Π.Π.7.1. 5η Έκθεση 

Εργασιών 

ΥΟΕ 0,6 2.415,00 € 1.449,00 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.7.2. Ψηφιακός 

ατομικός φάκελος 

ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.7.3. Φάκελος 

δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ07 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.7.4. Φάκελος 

εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 



  

 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  
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Πακέτα 

Παραδοτέω

ν  

Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/νται 

ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.7.5. Έκθεση 

αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης 

του έργου 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

        18,04   36.638,40 € 

Π.Π.8 

15 μήνες 

από την 

υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

Π.Π.8.1. 6η Έκθεση 

Εργασιών 

ΥΟΕ 0,6 2.415,00 € 1.449,00 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.8.2. Ψηφιακός 

ατομικός φάκελος 

ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.8.3. Φάκελος 

δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ07 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 



  

 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  
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Πακέτα 

Παραδοτέω

ν  

Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/νται 

ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

Π.Π.8.4. Φάκελος 

εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Π.Π.8.5. Έκθεση 

αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης 

του έργου 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

        15,79   31.370,90 € 

Π.Π.9 

17 μήνες 

από την 

υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

Π.Π.9.1. 7η Έκθεση 

Εργασιών 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.9.2. Ψηφιακός 

ατομικός φάκελος 

ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,31 1.610,00 € 499,10 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ07 0,2 2.015,00 € 403,00 € 

Σ08 0,3 1.750,00 € 525,00 € 

Π.Π.9.3. Φάκελος ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 



  

 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  
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Πακέτα 

Παραδοτέω

ν  

Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/νται 

ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΔΟΙΚ 0,317 1.610,00 € 510,37 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,5 2.415,00 € 1.207,50 € 

Σ07 0,3 2.015,00 € 604,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.9.4. Φάκελος 

εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,3 1.610,00 € 483,00 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,4 2.415,00 € 966,00 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.9.5. Έκθεση 

αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης 

του έργου 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,4 2.015,00 € 806,00 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,4 1.750,00 € 700,00 € 

Π.Π.9.6. Έντυπο 

υλικό (αφίσα) 
Σ04 0,6 2.015,00 € 1.209,00 € 

Π.Π.9.7. Έκθεση 

3ης εκδήλωσης 

(Πρόγραμμα, 

πρόσκληση, 

φωτογραφικό υλικό, 

έκθεση 

απολογισμού 

εκδήλωσης, Check 

list συμμόρφωσης 

GDPR) 

Σ04 0,8 2.015,00 € 1.612,00 € 

        18,887   38.292,57 € 

Π.Π.10 20 μήνες Π.Π.10.1. 10η ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 



  

 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  
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Πακέτα 

Παραδοτέω

ν  

Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/νται 

ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

από την 

υπογραφή 

της 

Σύμβασης 

Έκθεση Εργασιών - 

Έκθεση 

Ολοκλήρωσης και 

συνολικού 

Απολογισμού του 

Έργου 

ΔΟΙΚ 0,8 1.610,00 € 1.288,00 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ05 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.10.2. Ψηφιακός 

ατομικός φάκελος 

ωφελούμενων 

(επικαιροποίηση) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1,5 2.015,00 € 3.022,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 1 1.750,00 € 1.750,00 € 

Π.Π.10.3. Φάκελος 

δράσεων 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ06 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

Σ07 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.10.4. Φάκελος 

εποπτειών 

(παρουσιολόγιο, 

αρχείο 

πεπραγμένων) 

ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1,5 2.015,00 € 3.022,50 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ06 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.10.5. Έκθεση ΥΟΕ 0,3 2.415,00 € 724,50 € 



  

 Ευρωπαϊκή Ένωση   
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  
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Πακέτα 

Παραδοτέω

ν  

Χρόνος 

Υποβολής 
Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες 

Μικτό 

Κόστος 

Α/Μ με 

14/12 

(περ/νται 

ΙΚΑ, φόροι  

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ)  

αυτοαξιολόγησης 

σχετικά με την 

πορεία υλοποίησης 

του έργου 

ΔΟΙΚ 0,5 1.610,00 € 805,00 € 

Σ01 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ02 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Σ03 0,25 1.750,00 € 437,50 € 

Σ05 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ06 0,2 2.415,00 € 483,00 € 

Σ07 0,5 2.015,00 € 1.007,50 € 

Σ08 0,5 1.750,00 € 875,00 € 

Π.Π.10.6. Έντυπο 

υλικό (αφίσα) 
Σ04 1 2.015,00 € 2.015,00 € 

Π.Π.10.7. Έκθεση 

4ης εκδήλωσης 

(Πρόγραμμα, 

πρόσκληση, 

φωτογραφικό υλικό, 

έκθεση 

απολογισμού 

εκδήλωσης, Check 

list συμμόρφωσης 

GDPR) 

Σ04 1,2 2.015,00 € 2.418,00 € 

        25,05   49.735,50 € 

            322.346,57 € 

  

ΦΠΑ 

(24%)  
77.363,18 € 

Σύνολο με 

ΦΠΑ 
399.709,75 € 

 
Οι Συντάκτες 

 
 
 

 

Μπραβάκου Ηλέκτρα 

Ο Θεωρήσας 
 
 

 

 

Πηγή Αποστολάκη 
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