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Διάρκεια ανεργίας

Υπολογισμός Χρόνου ανεργίας έως την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
Αιτήσεων

Συνεχόμενη Ανεργία

1 Μόριο ανά πλήρη μήνα και έως
τους 12 μήνες ανεργίας και 1,5
μόρια για κάθε μήνα από τους
12 μήνες και πάνω και ως 30
μόρια

Μέγιστος βαθμός:

30 μόρια

α) Ατοµικό

0- 2.400,00 ευρώ

β) Οικογενειακό

0- 6.000,00 ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
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  Αναρτητέο Διαύγεια 

  Περιστέρι: 24/6/2020

   Αρ. Πρωτ.: 2753

  
 
 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 11ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 46/2020 της Ε.Ε.

Στις 23 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, συνήλθε στην 11η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 18/06/2020

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για καθορισμό κριτηρίων μοριοδότησης δυνητικά
ωφελούμενων κατάρτισης του έργου ¨Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω
Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα» και λέει τα εξής:
 Ο ΑΣΔΑ στο πλαίσιο της OXE Δυτικής Αθήνας υλοποιεί την Πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν
σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην
Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα». Η Πράξη περιλαμβάνει:
• εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και Mentoring (30 ατομικές συνεδρίες)
• συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (220 ώρες) σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης και
• πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω αξιολόγησης γνώσεων και ικανοτήτων από διαπιστευμένους
φορείς πιστοποίησης προσώπων
για 1000 ωφελούμενους ανέργους, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Ωφελούμενοι της ανωτέρω πράξης είναι: 
• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ,
• Μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του ΑΣΔΑ
Η μοριοδότηση των όποιων διασφαλίζοντας την αντικειμενική επιλογή τους προτείνω να γίνεται ως ακολούθως:
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Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
(τελευταίου οικονομικού έτους)

Δηλώνεται το ατομικό εισόδημα του
υποψηφίου.

Το οικογενειακό εισόδημα, δηλώνεται μόνο
για όσους δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση
υποβολής δήλωσης (π.χ. τα προστατευόμενα
μέλη δηλώνουν το ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα)

Βαθμολογία

25 Μόρια

Μέγιστος βαθμός:

25 μόρια

α) Ατοµικό

2.401,00 - 5.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό

6.001,00 - 10.000,00 ευρώ

Βαθμολογία

20 Μόρια

α) Ατοµικό

5.001,00- 20.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό

10.001,00 - 40.000,00 ευρώ

Βαθμολογία

10 Μόρια

3 Ηλικία υποψηφίου

Από 18 ετών έως 29

Βαθμολογία

15 Μόρια

Από 30 ετών έως 49
Βαθμολογία

10 Μόρια

Από 50 ετών και άνω

Βαθμολογία

15 Μόρια

Μέγιστος βαθμός:

15 μόρια

4

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

(ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μέγιστος βαθμός:

5 μόρια

Άνω των 5 ετών

Βαθμολογία

5 Μόρια

5

Εκπαιδευτικό επίπεδο Απόφοιτος υποχρεωτικής
εκπαίδευσης

(Απολυτήριο Γυμνασίου)

Βαθμολογία

6 μόρια

Μέγιστος βαθμός:

10 μόρια

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης/ Απόφοιτος
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Βαθμολογία

8 μόρια
Απόφοιτος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Βαθμολογία
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10 μόρια
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Βαθμολογία ένταξης σε Ευπαθή Ομάδα
(Όπως ορίζεται στην πρόσκληση) Μέγιστος βαθμός:

10 μόρια

7
Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και
ενηλίκων) 67% και άνω (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού μελών)

Μέγιστος βαθμός:

5 μόρια

Μέγιστος Αριθμός Μορίων 100
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να εγκρίνουμε τα κριτήρια επιλογής-μοριοδότησης ωφελούμενων της ανωτέρω
πράξης.

 
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν

 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν

 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), όπως ισχύουν

 4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018), όπως ισχύουν

 5. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)

 6.Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2020"
(ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.
πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)

 7. Την με αρ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020»

 8. Την με αρ. πρωτ. 92415/ΕΥΚΕ6282/28.08.2017 επιστολή της ΕΥΚΕ

 9. Το με αρ. πρωτ. 20873/ΕΥΚΕ279 (18/02/2019) έγγραφο της ΕΥKE του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο
«Διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο "Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε
Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας «Αττική».

 10. Τo με αριθμ. πρωτ. 1178/12.03.2019 (πρωτ. ΑΣΔΑ) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» σχετικά με
την παροχή σύμφωνης γνώμης για την έκδοση πρόσκλησης για τη δράση 9.1.ΑΣΔΑ.3

 11. Την τήρηση των όρων ενημέρωσης και πληροφόρησης που θέτει ο Κανονισμός Ε.Ε. 1303/2013 (Γενικός Κανονισμός), ο
Κανονισμός Ε.Ε 1304/2013 (Κανονισμός ΕΚΤ) καθώς και ο Οδηγός Δημοσιότητας ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού.

 12. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού Ε.Ε. 1303/2013. (Παράρτημα Ι Καν.
1304/2013), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, αναφορικά στη συλλογή
και συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων. Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις εγγραφής και αποθήκευσης
δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σύμφωνα
με το άρθ.125 παρ.2δ και ε του Κανονισμού Ε.Ε. 1303/2013.

 13. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 125, παρ. 2, στοιχεία δ & ε) και του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013
(άρθρα 5, 19 και Παραρτήματα Ι & ΙΙ), προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η επάρκεια των δεδομένων των
συμμετεχόντων και η έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία

 14. Τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, της Εθνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με
το άρθρο 54Α του Ν. 4314/2014, όπως διαμορφώνεται με το άρθρο 14 παρ. 10 του 4403/2016 (ΦΕΚ Α 125/7.7.2016), ορίζεται
ότι η επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 2 του Ν. 2472/1997, επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι
από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των οικείων επιχειρησιακών
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προγραμμάτων, για τους σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς
την εν λόγω υλοποίηση.

 15. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 109046/16.10.2018 οδηγία της ΕΥΣΕΚΤ με θέμα «Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και
την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων»5

 16. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016

 17. Ότι κατά το στάδιο της διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων πρέπει να τηρούνται οι Αρχές της Ίσης Μεταχείρισης και της
Διαφάνειας

18. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής-μοριοδότησης ωφελούμενων της πράξης ¨Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε
Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και
στην Επιχειρηματικότητα», όπως αυτά περιγράφονται στην εισήγηση του Προέδρου

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2020 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 23/06/2020

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α .  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  
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