
 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

 

 Βαθμολόγηση Κριτηρίων 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία 

μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΜΟΡΙΑ 

 

Γ.1. Κατάσταση ανέργου 

Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 10 

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει 

επίδομα ανεργίας 
8 

 

Γ.2. Οικογενειακή    

κατάσταση 

Μονογενεϊκή οικογένεια 10 

Έγγαμος/-η  άνεργος 8 

  Με σύζυγο άνεργο 5 

Με προστατευόμενα μέλη 5 

(για κάθε προστατευόμενο μέλος) 

Γ.3. Ατομικό εισόδημα Από 0,00€ έως και 9000,00€ 10 

Από 9000,00€ και άνω 5 

Γ.4. Εντοπιότητα Μόνιμος κάτοικος  του περιφερειακού 

τομέα στον οποίο ανήκει ο δήμος με τον 

οποίο υλοποιείται το έργο. 

 

7 

Γ.5. Μέλη ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων 

για ΝΑΙ  7 

(αφορά τους ίδιους τους υποψηφίους) 

Γ.6. Συμμετοχή σε 

δράσεις εθελοντισμού 

για ΝΑΙ 
5 

Γ.7. Συμπληρωματικά 

Κριτήρια Αξιολόγησης-

Συνέντευξη 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

0-10 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΚΙΝΗΤΡΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ : 
Προσαρμοστικότητα 

Κοινωνικότητα 

Επικοινωνία 

Συνεργασία 

Αμεσότητα και ειλικρίνεια στην επαφή 

Υπομονή 

Ικανότητα να ακούει 

Ανοικτό πνεύμα 

Τήρηση Εμπιστευτικότητας 

Εργατικότητα 

Άλλα 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 



 

Για το κριτήριο  ( Γ.1.) «Κατάσταση ανέργου»: 

 ∆ελτίο  Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία 

επιλογής. 

Για το κριτήριο ( Γ.2.) «Οικογενειακή κατάσταση»: 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου. 

 Στην  περίπτωση  της  μονογονεϊκής  οικογένειας,  οποιοδήποτε  πιστοποιητικό  δημόσιας αρχής  

της  ημεδαπής ή  αλλοδαπής από τo  οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής  

οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας  του  μονογονέα  

ή  δικαστική απόφαση με  την  οποία  ανατέθηκε η  άσκηση  της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο 

γονέα κ.λπ.). 

 ∆ελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι. 

Για το κριτήριο( Γ.3.)  «Ατομικό εισόδημα»: 

 Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2011, για 

εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011 ή 

 Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν.1599/86  ότι  δεν  υποχρεούται ο  ωφελούμενος να  υποβάλλει 

φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ∆ΟΥ. 

Για το κριτήριο ( Γ.4.) «Εντοπιότητα»: 

 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο. 

Για το κριτήριο ( Γ.5.) «Μέλη ευπαθών ομάδων»: 

 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής. 

  Για το κριτήριο ( Γ.6.) «Συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού»: 

 Βεβαιώσεις για συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες και ενώσεις. 

 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμιών θα γίνεται σύγκριση των κριτηρίων με την ακόλουθη σειρά Γ1,Γ2,Γ5,Γ7 και 

θα επιλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία στα κριτήρια αυτά κατά τη σειρά 

αυτή.   

 

 

 

 

 

 

 

 


