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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

“ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” 
 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης 
ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"» της επενδυτικής 
προτεραιότητας «064.9iii - Καταπολέμηση των διακρίσεων και υποστήριξη της κοινωνικής 
ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-
2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με κωδικό ΟΠΣ 
5010819 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 
τους / τις ενδιαφερόμενους / ες που είναι: 
 
1. Άτομα ευρισκόμενα κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας 
2. Αποφυλακισθέντες 
3. Άστεγοι και άτομα που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες. 

οι οποίοι είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (κάτοικοι Δήμων 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, 
Κορδελιού- Ευόσμου, Λαγκαδά, Νεάπολης- Συκεών, Π. Μελά, Πυλαίας- Χορτιάτη, Χαλκηδόνος, 
Ωραιοκάστρου), να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα έως 10 Δεκεμβρίου 
2018. 

 
1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

 
Η πράξη «Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων 
πληθυσμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"» αφορά στην ολιστική υποστήριξη και κοινωνική 
ένταξη 100 ατόμων (ωφελούμενων) που ανήκουν στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες 
πληθυσμού, και πιο συγκεκριμένα σε οικογένειες με παιδιά αποφυλακισμένων γονιών, σε 
οικογένειες με παιδιά αστέγων γονέων και οικογένειες με παιδιά που ζουν κάτω από το όριο 
της απόλυτης φτώχειας. Η πράξη αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και 
δράσεων, η οποία στοχεύει στην ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων στην τοπική αγορά 
εργασίας. 
 
 

2. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 
Η Πράξη απευθύνεται συνολικά σε εκατό (100) ωφελούμενους, που κατοικούν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (κάτοικοι Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Βόλβης, 
Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού- Ευόσμου, Λαγκαδά, 
Νεάπολης- Συκεών, Π. Μελά, Πυλαίας- Χορτιάτη, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου). Πιο 
συγκεκριμένα, αφορά (α) Άτομα ευρισκόμενα κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας, (β) 
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Αποφυλακισθέντες και (γ) Αστέγους και Άτομα που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες. 
Συγκεκριμένα,  τα ειδικά χαρακτηριστικά ανά ομάδα στόχο των δυνητικών ωφελούμενων 
είναι: 
 
1. Άτομα ευρισκόμενα κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας 
 
Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε 
εκτιμώμενο όριο της απόλυτης φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή και άλλες έρευνες1. 
 
2. Αποφυλακισθέντες 
 
Πρόκειται για άτομα που έχουν αποφυλακιστεί. 
 
3. Άστεγοι 
 
Βάσει του άρθρου 29 του Ν. 4052/2012 ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν 
νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή 
ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές 
προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Επίσης, οι 
άστεγοι αναγνωρίζονται ως ευπαθής κοινωνική ομάδα, στην οποία παρέχεται κοινωνική 
προστασία. 
 
Με την υλοποίηση της Πράξης προβλέπεται: 
 
- Εκατό (100) άτομα να λάβουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και εργασιακής συμβουλευτικής. 
- Εκατό (100) άτομα να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θεματικές ενότητες 
σχετικές με ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προετοιμασία στην αγορά εργασίας και στην 
επιχειρηματικότητα. 
 
 

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ  
 
Για την επίτευξη του στόχου της πράξης, θα υλοποιηθούν επιμέρους δράσεις, οι οποίες μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνουν: 
 
Συμβουλευτική υποστήριξη: Στο σχεδιασμό της δράσης εντάσσονται: η επιλογή ωφελουμένων 
και η διάγνωση των αναγκών τους, η ψυχοκοινωνική, η εργασιακή συμβουλευτική και η 
συμβουλευτική επιχειρηματικότητας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, και τέλος, η υποστήριξη 
της πορείας των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας. 
 
Επιμόρφωση: Η δράση αφορά στοχευμένα προγράμματα επιμόρφωσης για τους 
ωφελούμενους της Πράξης σε γνωστικά αντικείμενα που θα ενισχύσουν τις δεξιότητές τους 
και θα βελτιώσουν τις προοπτικές τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 
 
                                                            
1 Έρευνα με τίτλο «Μια Αποδοτικότερη Πολιτική για την Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας» της Διανέοσις, 
Απρίλιος 2017. 
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Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση: Δράσεις που αποσκοπούν στην προσέλκυση των 
ωφελουμένων και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου για 
τους στόχους του σχεδίου δράσης και για τα αναμενόμενα αποτελέσματα του. 
 
* Όλες οι δράσεις της Πράξης θα υλοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, Δωδεκανήσου 2 – 
Βαρδάρης στον 1ο όροφο του εμπορικού κέντρου Πάνθεον, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 546 
26.  
 
 

4. ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Μερικά από τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα εξής: 
 

 Απόκτηση κατάλληλων γνώσεων που καθιστούν κάθε ωφελούμενο ανταγωνιστικό 
στην αγορά εργασίας. 

 Δωρεάν πρόσβαση στην παροχή Εργασιακής Συμβουλευτικής. 
 Δωρεάν πρόσβαση στην παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας. 
 Δωρεάν θεωρητική κατάρτιση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 
 Απόκτηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, σχετικού με το αντικείμενο της κατάρτισης. 
 Βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης. 

 
 

5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
Φορέας υλοποίησης της Πράξης «Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και 
ειδικών ομάδων πληθυσμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"» είναι ο οργανισμός "Το Χαμόγελο 
του Παιδιού". 
 
 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα www.hamogelo.gr και στο γραφείο με διεύθυνση: 
Δωδεκανήσου 2 – Βαρδάρης στον 1ο  όροφο του εμπορικού κέντρου Πάνθεον, Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ 546 26. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310522967 (ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00) και e-mail 
thessergasia@hamogelo.gr, projects@hamogelo.gr. Αρμόδιες για την παροχή πληροφοριών: 
Συμεωνίδου Δήμητρα και Τσαλίκη Λυδία. 
 

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν αυτοπροσώπως ή μέσω 
άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου - εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το 
γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή - να προσέρχονται στην παραπάνω διεύθυνση 
και να καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθημερινές, από Δευτέρα 
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έως Παρασκευή, σύμφωνα με τις ώρες επικοινωνίες που αναγράφονται παραπάνω 
από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2018 και ώρα 14:00. 
Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και 
ταχυδρομικώς συστημένα και μέσω e-mail στο thessergasia@hamogelo.gr. 
 

8. ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, τυχόν απορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνήσουν στο γραφείο με διεύθυνση: Δωδεκανήσου 2 – Βαρδάρης στον 1ο  όροφο 
του εμπορικού κέντρου Πάνθεον, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 546 26. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310522967 (ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00) και e-mail 
thessergasia@hamogelo.gr, projects@hamogelo.gr. Αρμόδιες για την παροχή πληροφοριών: 
Συμεωνίδου Δήμητρα και Τσαλίκη Λυδία. 
 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ  

 
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων με την 
εξής διαδικασία: 
 
 Υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων με βάση το σημείο 6 της 

παρούσας. 
 Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών της αίτησης συμμετοχής του 

ωφελούμενου, ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος της Πράξης. 

 
Η μοριοδότηση των ωφελουμένων γίνεται βάσει σταθμισμένων κριτηρίων επιλογής και 
λαμβάνοντας υπόψη την ατομική αίτηση. Ο έλεγχος καταλόγου μοριοδότησης και η τελική 
επιλογή ωφελουμένων & αναπληρωματικών δικαιούχων γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή 
Επιλογής Ωφελουμένων. 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν όλοι οι υποψήφιοι:  
 
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής 
2. Αντίγραφο διπλής όψεως Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας 

Παλιννοστούντος, ή Άδειας Παραμονής σε ισχύ ή λοιπού εγγράφου αναγνώρισης 
προσφυγικής ιδιότητας 

3. Έγγραφο πιστοποίησης του τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας 
επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων από τον φορέα υλοποίησης της πράξης καθώς και ότι ο/η 
ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα (παρέχεται μαζί με την αίτηση συμμετοχής). 

 
Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για κάθε κατηγορία κριτηρίου είναι τα παρακάτω: 
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Κωδικός 
κριτηρίου 

Κατηγορία 
κριτηρίου Περιγραφή κριτηρίου Βαθμολόγηση Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Ανάλυση 
Κριτηρίου 
Επιλογής 

Δικαιολογητικά 

Κ1 Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά  

Κ1.1 Αποφυλακισμένος 15

20% 

 
Ο δυνητικός 
δικαιούχος θα 
πρέπει 
υποχρεωτικά 
να εμπίπτει 
σε μια από τις 
ΔΥΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Κ1 ή και Κ2 
αλλιώς 
αποκλείεται 
από το 
πρόγραμμα 

• Για αποφυλακισμένους απαιτείται αποφυλακιστήριο.                                          
• Η κατάστασή του αστέγου πιστοποιείται μετά από κοινωνική έρευνα που 
πραγματοποιεί κοινωνικός λειτουργός ή από επίσημα στοιχεία που διατηρεί η 
κοινωνική υπηρεσία των δήμων (από υπηρεσίες για παράδειγμα υπνωτήριο, 
συσσίτιο).       
• Για τις περιπτώσεις ατόμων που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες απαιτείται μια 
υπεύθυνη δήλωση, με αναφορά στα αίτια της επισφάλειας (π.χ. διακοπή 
ρεύματος, απειλή έξωσης κτλ. ) 

Κ1.2 Άστεγος (άστεγοι στο δρόμο, Διαμονή σε ξενώνες για 
αστέγους, Φιλοξενία σε ξενώνες γυναικών, Διαμονή σε κέντρα 
για μετανάστες πρόσφυγες, Πρόσωπα που φεύγουν από 
Ιδρύματα, Άνθρωποι που ζουν σε επισφαλή κατοικία, Άνθρωποι 
που ζουν υπό την απειλή έξωσης, Πρόσωπα που ζουν υπό την 
απειλή βίας, Άνθρωποι που ζουν σε προσωρινά ή πρόχειρα 
καταλύματα, Άνθρωποι που ζουν σε ακατάλληλα καταλύματα) 

15 

Κ2 

Οικογενειακό / 
Ατομικό 
Εισόδημα (όρια 
Ακραίας 
Φτώχειας) 

Κ2.1 Χωρίς ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο

20% 

• Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους. Για τους υπηκόους 
τρίτων χωρών επιπλέον απαιτείται βεβαίωση Φορολογικής αρχής της χώρας τους 
από την οποία θα προκύπτει η ακίνητη περιουσία τους καθώς και το συνολικό 
τους εισόδημα. 

Κ2.1.1 Μονομελές νοικοκυριό με ετήσιο εισόδημα έως 2.508,00 
€ 5 

Κ2.1.2 Μονογονεϊκή οικογένεια (μητέρα + 1 ανήλικο παιδί) με 
ετήσιο εισόδημα έως 4.044,00 € 10 

Κ2.1.3 Ζευγάρι χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως 4.296,00 
€ 5 

Κ2.1.4 Ζευγάρι + 1 ανήλικο παιδί με ετήσιο εισόδημα έως
5.772,00 € 10 

Κ2.1.5 Ζευγάρι + 2 ανήλικα παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως
7.164,00 € 15 

Κ2.1.6 Κάθε επιπλέον ενήλικας προσαύξηση σε ετήσιο 
εισόδημα έως 1.752,00 € 2 

Κ2.1.7 Κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί προσαύξηση σε ετήσιο 
εισόδημα έως 1.464,00 € 5 

Κ2.2 Με ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο
Κ2.2.1 Μονομελές νοικοκυριό με ετήσιο εισόδημα έως 4.428,00 
€ 5 

Κ2.2.2 Μονογονεϊκή οικογένεια (μητέρα + 1 ανήλικο παιδί) με 
ετήσιο εισόδημα έως 6.648,00 € 10 
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Κ2.2.3 Ζευγάρι χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως 6.900,00 
€ 5 

Κ2.2.4 Ζευγάρι + 1 ανήλικο παιδί με ετήσιο εισόδημα έως
8.604,00 € 10 

Κ2.2.5 Ζευγάρι + 2 ανήλικα παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως
10.284,00 € 15 

Κ2.2.6 Κάθε επιπλέον ενήλικας προσαύξηση σε ετήσιο 
εισόδημα έως 2.208,00 € 2 

Κ2.2.7 Κάθε επιπλέον ανήλικο παιδί προσαύξηση σε ετήσιο 
εισόδημα έως 1.872,00 € 5 

Κ3 Χρόνος Ανεργίας 

Μακροχρόνια Άνεργος (για διάστημα > 12 μηνών) 15

10% 

• Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ, εφόσον πρόκειται για ανέργους . Δυνητικοί 
ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο που 
διατηρεί ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η κοινωνική υπηρεσία του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και άλλοι δημόσιοι φορείς της περιοχής παρέμβασης 

Βραχυχρόνια Άνεργος (για διάστημα > 6 μηνών & ≤ 12 μηνών) 10

Νέος Άνεργος (για διάστημα ≤ 6 μηνών) 5   

Κ4 Οικογενειακή 
Κατάσταση 

Σε χηρεία 5

15% 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν υπάρχουν παιδιά που 
σπουδάζουν, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης). Επιπρόσθετα, για τους αλλοδαπούς 
δικαιούχους το πιστοποιητικό που θα προσκομίσουν πρέπει να έχει εκδοθεί από 
τη χώρα προέλευσης κατά το τελευταίο εξάμηνο και να είναι επικυρωμένο από 
την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή. 
• Για τα ανήλικα τέκνα που βρίσκονται σε προσχολική και σχολική ηλικία 
απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών  
• Για τα μη αυτοεξυπηρετούμενα μέλη βεβαίωση από το Κέντρο Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ 

Ανήλικα τέκνα 10 (για κάθε 
ανήλικο τέκνο)   

Ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν ή είναι άνεργα 2

Μη αυτοεξυπηρετούμενα μέλη 
5 (για κάθε μη 
αυτοεξυπηρετού
μενο μέλος) 

  

Μονογονεϊκή Οικογένεια /  Άγαμος (η) / Διαζευγμένος (η) / Σε 
διάσταση 5   

Κ5 

Συμμετοχή σε 
ανάλογες 
δράσεις 
συμβουλευτικής 
ή / και 
κατάρτισης τα 
τελευταία 2 
χρόνια 

Ναι 0

5% • Υπεύθυνη δήλωση του δυνητικά ωφελούμενου (παρέχεται στην αίτηση) 
Όχι 5   

Κ6 
Συνθήκες 
στέγασης & 
τόπος κατοικίας 

Ιδιοκατοίκηση (αντικειμενική αξία έως 100.000) 5
15% 

• Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (σε περίπτωση που η 
διεύθυνση κατοικίας είναι διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στο 
εκκαθαριστικό).                                                         

Φιλοξενούμενος (σε ξενώνα, ίδρυμα) 10
Φιλοξενούμενος (σε σπίτι) 5
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Σε ενοίκιο 10   

• Βεβαίωση από δομή φιλοξενίας.                                                                     
• Υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας του οικοδεσπότη.                                               
• Μισθωτήριο συμβόλαιο από taxis net. 
• Ε9 

Κ7 Οφειλές  

2.000 έως 5.000 5

5%   

• Βεβαίωση από τράπεζα όταν πρόκειται για δάνειο 
• Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΚΟ  
• Βεβαίωση από ΕΦΟΡΙΑ ή TAXIS NET  
• Βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα 

5.001 και άνω 10 

Κ8 Κατάσταση 
υγείας 

Παθολογικά ή και αναπηρία, ψυχιατρικά προβλήματα 
(συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων). 5 

5%   
• Σε περίπτωση που κάποιο άτομο επιβαρύνεται οικονομικά από την κατάσταση 
της υγείας του πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση του Κέντρου Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα απεξάρτησης 

Δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα 0

Κ9 Εκπαίδευση 

Χωρίς απολυτήριο Δημοτικού 15

5%   • Αντίγραφο / α πτυχίου/ων και τίτλων σπουδών.  

Απόφοιτος Δημοτικού 10
Απόφοιτος Γυμνασίου 8
Απόφοιτος Λυκείου 6
Απόφοιτος Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 4
Πτυχιούχος ΤΕΙ/Πανεπιστημίου 2
Μεταπτυχιακές Σπουδές  0

    100% 
Σημειώσεις: 
• Οι επιτυχόντες πρέπει να συγκεντρώσουν τη μέγιστη μοριοδότηση με βάση τα κριτήρια μόρια, η  βαρύτητα των οποίων παρουσιάζεται παραπάνω. 
• Η συνολική βαθμολογία της κάθε αίτησης προκύπτει ως άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας του: Β = {(Κ1.1 + Κ1.2) Χ 0,20} + Κ2 Χ 0,20 + Κ3 Χ 0,10 + Κ4 Χ 0,15 + Κ5 Χ 0,005 + Κ6 Χ 
0,15 + Κ7 Χ 0,005 + Κ8 Χ 0,005 + Κ9 Χ 0,005 
• Ο τρόπος υπολογισμού του κριτηρίου Κ2 "Οικογενειακό / Ατομικό Εισόδημα (όρια Ακραίας Φτώχειας - 2016)" βασίστηκε σε έρευνα με τίτλο «Μια Αποδοτικότερη Πολιτική για την Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας» της Διανέοσις, Απρίλιος 
2017. Με βάση την έρευνα «Ως όριο ακραίας φτώχειας θεωρείται το κόστος απόκτησης ενός καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών που αντιστοιχεί στις ελάχιστες ανάγκες διαβίωσης (στα «αναγκαία προς το ζην»)». 

 
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων. 
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10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 
Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν με συνέπεια το πρόγραμμα συνεδριών 
συμβουλευτικής καθώς και  το πρόγραμμα της θεωρητικής επιμόρφωσης.  
 
 

11. Διαδικασία υποβολής ένστασης 
 
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων. Οι 
αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στον φορέα υπόψη αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, η 
οποία θα συγκροτηθεί με βάση τα προβλεπόμενα του ΣΔΠ κατά ISO 9001:2015 που 
εφαρμόζει ο οργανισμός και η οποία αποφαίνεται επί των αντιρρήσεων. Η επιτροπή εξετάζει 
το εμπρόθεσμο και εν συνέχεια το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει αιτιολογημένη 
απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τις αντιρρήσεις καθώς 
και στην Αρχή Διαχείρισης. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις από τον αιτούντα και 
γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του 
αιτούντα. Η επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την άσκησή τους. 
 
 

12. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων 
 
Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016] καθώς και τις διατάξεις του Ν. 
2471/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα» για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων και γι’ αυτό θα προβεί 
σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, 
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού 
πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου. 
Επίσης, θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη 
προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου. 
 

 
 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ. 
 
 
 
 

Κώστας Γιαννόπουλος 


