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Αζήλα, 22 Ινπιίνπ 2016 

Αξ. Πξωη. 3552 

 

 

Απόθαζε Γηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ 

 

Έρνληαο ππ’ όςηλ:  

α) ηελ ππ’ αξηζκ. ΚΥΑ 16/νηθ.578/ΔΥΣΔΚΤ/66166/22.6.2016 (Β΄ 1850),  

β) ηελ ππ’ αξηζκ. 3070/11.7.2016 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο 

Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκόληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» έηνπο 2016 – 2017,  

γ) ην ππ’ αξηζκ. 529/11.7.2016 πξαθηηθό ηνπ Γ.Σ. ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α., κε ην νπνίν 

απνθαζίζζεθε ε δεκνζηόηεηα ηεο πξόζθιεζεο απηήο θαη εμνπζηνδνηήζεθε ν 

Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο λα δηελεξγήζεη επ’ απηήο νηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο επ’ 

αθνξκή ελδερόκελσλ αιιαγώλ ηεο αλσηέξσ ΚΥΑ,  

δ) ηελ ππ’ αξηζκ. ΚΥΑ 16/νηθ.661/ΔΥΣΔΚΤ/74397/13.7.2016 (Β΄ 2188), κε ηελ 

νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ΚΥΑ 16/νηθ.576/ΔΥΣΔΚΤ/66166/22.6.2016 

 

Απνθαζίδνπκε 

 

Α. Τελ ηξνπνπνίεζε ηωλ εμήο ζεκείωλ ηεο Πξόζθιεζεο:  

α) Σην άξζξν 2 («Ωθεινύκελα Άηνκα») πξνζηίζεηαη ζηελ παξ. 1 ηειεπηαία 

πεξίπησζε σο εμήο: 

«Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ρεξεία». 

β) Τν ζηνηρ. β ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  

«Να είλαη εξγαδόκελνο/εο (κηζζσηνί/εο, απηναπαζρνινύκελνη/εο) ή λα είλαη 

άλεξγνη/εο πνπ δηαζέηνπλ δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρύ ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν, 

όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 5 ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο».  

γ) Τν άξζξν 5 παξ. 5 («Γηθαηνινγεηηθά Αλεξγίαο») ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:  

     «Δάλ ε ελδηαθεξόκελε είλαη άλεξγε/νο, απαηηνύληαη:  
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α) Σε πεξίπησζε πνπ έρεη δειηίν αλεξγίαο ΟΑΔΓ ζε ηζρύ, ηόηε πξνζθνκίδεηαη ην 

δειηίν απηό ή βεβαίσζε ρξόλνπ αλεξγίαο (ηξέρνπζα θαηάζηαζε) κε εκεξνκελία 

έθδνζεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξόζθιεζεο,  

β) Σε πεξίπησζε πνπ αλήθεη ζε Δηδηθό Τακείν, γηα ην νπνίν δελ ρνξεγείηαη δειηίν 

αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο 

αλεξγίαο από ηνλ αληίζηνηρν θνξέα, κε εκεξνκελία έθδνζεο κεηά ηελ 

εκεξνκελία πξόζθιεζεο.  

Σε πεξίπησζε πνπ ε αηηνύζα έρεη ζύδπγν ή ζύληξνθν (ζύκθσλν ζπκβίσζεο) 

άλεξγν απαηηνύληαη αληηζηνίρσο ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά».  

δ) Σηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 («Κξηηήξηα – Αλάιπζε κνξίωλ»)  

 Σην ζηνηρ. 2 («Καηάζηαζε απαζρόιεζεο, εξγαζηαθή ζρέζε θαη είδνο 

απαζρόιεζεο») νη ιέμεηο «Άλεξγεο/νη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών αλεξγίαο 

ηνπ ΟΑΔΓ θαη Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρύ» αληηθαζίζηαληαη από ηηο ιέμεηο 

«Άλεξγεο/νη κε Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρύ ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν». 

 Σην ζηνηρ. 3 («Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε») νη ιέμεηο «Οη κεηέξεο κε ζύδπγν 

άλεξγν κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρύ» αληηθαζίζηαηαη από ηηο ιέμεηο: «Οη 

κεηέξεο πνπ έρνπλ άλεξγν ζύδπγν κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρύ ή άιιν 

ηζνδύλακν έγγξαθν». 

ε) Σην άξζξν 6 παξ. 7 («Υπεξεζίεο Σύδεπμεο») κεηά ην β΄ εδάθην πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο εμήο:  

«Ο σο άλσ πεξηνξηζκόο ηνπ 70% ηεο δπλακηθόηεηαο αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο 

ππεξεζίεο ζύδεπμεο ηνπ άξζξνπ απηνύ». 

ζη) Σην άξζξν 6 παξ. 8 («Γηαδηθαζία Τνπνζέηεζεο») θαη ζηελ παξ. 2 («Δλέξγεηεο 

Γνκώλ») πξνζηίζεηαη ζεκείν β΄ σο εμήο:  

«Κάζε δνκή κπνξεί λα δερζεί αξηζκό σθεινύκελσλ κε «αμία ηνπνζέηεζεο» ίζν 

κε αξηζκό ζέζεσλ ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηάο ηεο».  

δ) Σην άξζξν 6 παξ. 8 («Γηαδηθαζία Τνπνζέηεζεο») θαη ζηελ παξ. 3 («Δλέξγεηεο  

Δ.Δ.Τ.Α.Α.) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο: 

«Η Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. δύλαηαη, θαηόπηλ ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ Υθππνπξγνύ 

Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ αξκόδηνπ γηα ηα ζέκαηα ΔΣΠΑ, λα 

ρνξεγήζεη πξόζζεηα voucher ζπλνιηθήο αμίαο ίζεο κε ηε δηαθνξά ηεο αμίαο ησλ 

voucher πνπ ζα ελεξγνπνηεζνύλ κέρξη ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ 2016 θαη ηνπ ύςνπο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ όπσο απηόο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξνύζα Πξόζθιεζε πξνο ηνπο 

δπλεηηθά σθεινύκελνπο». 

 

Β. Πεξαηηέξω, δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο 

Δλ όςεη ηεο ξπζκίζεσο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 ηεο ΚΥΑ ππ. αξηζκ. 

16/νηθ.578/ΔΥΣΔΚΤ/66166/22.6.2016 θαη ηεο αληίζηνηρεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2δ ηεο 

ππ’ αξηζκ. 3070/11.7.2016 πξόζθιεζεο ηεο Δ.Δ.Τ.Α.Α. γηα ηνπο σθεινύκελνπο κε 

ηέθλα ΑκεΑ:  

 To πξόγξακκα επηδνηεί κε απμεκέλε ρξεκαηνδόηεζε, αηνκηθέο αμίεο 

ηνπνζέηεζεο (Voucher), θάζε σθεινύκελν ν νπνίνο έρεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 
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κέινο κε αλαπεξία (5.000 επξώ θαη’ άηνκν). Τν voucher απηό κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αληίζηνηρεο δνκέο (Κέληξα Γεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο 

Παηδηώλ κε Αλαπεξία, θαηεγνξίεο Β3 θαη Γ), ελώ δελ ππάξρεη πιαθόλ ζηνπο 

εμππεξεηνύκελνπο κε αλαπεξία, θαζ’ όηη έρεη δηαζθαιηζηεί λα δνζεί ε αληίζηνηρε 

ρξεκαηνδόηεζε, αλεμαξηήησο θξηηεξίσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ, γηα όζεο αηηήζεηο 

ππνβιεζνύλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 

 Αηηνύληεο κε ηέθλα ΑκεΑ, ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηεζνύλ 

ζε δνκέο ησλ θαηεγνξηώλ Β3 θαη Γ, δύλαληαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε δνκέο άιιεο 

θαηεγνξίαο (θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο θαη απνδνρήο από απηέο), κε 

αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ ύςνπο ηνπ voucher, βάζεη ηεο λέαο ζέζεο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή όκσο δελ εθαξκόδνληαη νη πξνβιεπόκελεο εμαηξέζεηο (ύςνο 

εηζνδήκαηνο, εξγαζηαθή θαηάζηαζε θιπ) γηα ηνπο αηηνύληεο απηνύο. 

 

 

Θεόδσξνο Γθνηζόπνπινο 

 

Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο 

Δ.Δ.Τ.Α.Α. Α.Δ. 
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