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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πολιτισμός: Η 
δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» 

 
1. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα; 

Δεχόμαστε αιτήσεις έως τις 30/4/2013. Εκτιμάται ότι μέσα στο Μάιο θα γίνει η αξιολόγηση και θα 
ξεκινήσει άμεσα η συμβουλευτική. Στόχος είναι η έναρξη να γίνει πριν το καλοκαίρι. 
 

2. Ποια είναι η  συνολική διάρκεια του προγράμματος; 
Εξαρτάται από τη δράση στην οποία θα ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος. Αν για παράδειγμα ο 
ωφελούμενος θα προορίζεται για την έναρξη επιχείρησης, θα παρακολουθήσει συμβουλευτική 
διάρκειας 12 ωρών και κατάρτιση 75 ωρών, ενώ προορίζεται για μισθωτή εργασία ή απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας συμβουλευτική 8 ωρών και κατάρτιση 60 ωρών. 
 

3. Μπορεί κάποιος να συμμετάσχει μόνο στο πρώτο μέρος του προγράμματος (πχ στη 
συμβουλευτική;) 
Όχι. Το πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένης παρέμβασης και περιλαμβάνει συμβουλευτική και 
κατάρτιση. 
 

4. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μετράει ως επαγγελματική εμπειρία; 
Όχι. 
 

5. Ο ωφελούμενος άνεργος ή η αναπτυξιακή σύμπραξη αποφασίζει σε ποια δράση θα ενταχθεί το 
κάθε άτομο;  
Ανάλογα με το ενδιαφέρον κάθε ενδιαφερόμενου και του προφίλ του θα αποφασίσει η 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του  
 

6. Φιλόλογος μπορεί να καταθέσει αίτηση; 
Αν έχει κάποια εξειδίκευση σχετική με τον πολιτισμό (π.χ. αρχαιολόγος) ναι. Επίσης σε κάθε 
περίπτωση μπορεί να υποβάλλει αν έχει προϋπηρεσία στον τομέα του πολιτισμού. 
 

7. Τι διάρκειας θα είναι η εργασία, οκτάωρη;  
Η σχέση εργασίας εξαρτάται από την επιχείρηση στην οποία θα απασχοληθεί. Εδώ πρέπει να 
τονίζεται ότι δεν πρόκειται για πρόγραμμα απασχόλησης αλλά προώθησης στην εργασία. 
  

8. Για την ίδρυση επιχείρησης η υποστήριξη αφορά μόνο στο mentoring ή εάν είναι και οικονομική; 
Η υποστήριξη δεν είναι οικονομική αλλά μόνο συμβουλευτική στην οποία περιλαμβάνεται η 
εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και η αίτηση υπαγωγής σε πρόγραμμα ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας.  
 



 

«Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας 
και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» 

 
 

                                    2 
 

9. Πόσο θα διαρκέσει η εξαρτημένη εργασία; 
Βλ. ερώτηση 7 
 

10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει ημερ/νία προγενέστερη του τελευταίου 
τριμήνου γίνεται αποδεκτό;  
Τα πιστοποιητικά έχουν τρίμηνη ισχύ οπότε απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού. Τα 
πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης, 
Τμήμα Δημοτολογίων, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α' 1, 1ος όροφος, τηλ. 2313 
317416 και 2313 317426 και από τα πέντε Δημοτικά Διαμερίσματα. Τα πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης εκδίδονται ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας του ατόμου που 
προσέρχεται στην υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένος στην εν λόγω Οικογενειακή μερίδα (Ο.Μ). 
 

11. Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι πρωινές ή απογευματινές ώρες; 
Κυρίως πρωινές ώρες χωρίς όμως να αποκλείεται το ενδεχόμενο για απογευματινές ώρες. 
 

12. Να δηλώνει κάποιος στο βιογραφικό (π.χ. στο τέλος στα ενδιαφέροντα) αν θα ενδιαφέρονταν να 
ξεκινήσει μία επιχείρηση ή να εργαστεί σε ένα μουσείο ή να το δηλώνει στη συνέντευξη;  
Καλύτερα να το δηλώνει εξαρχής στο βιογραφικό του. 
 

13. Μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές;  
Όχι γιατί δεν δικαιούνται κάρτα ανεργίας σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στην ιστοσελίδα 
του ΟΑΕΔ 
«Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1897/2000 (άρθρο 1, παράρτημα 1 και άρθρο 2) και το 

ν.1545/1985 (άρθρο 2,παρ.1εδαφ) ως «άνεργοι» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών τα οποία 

α) δεν είχαν εργασία β) ήταν διαθέσιμα στην αγορά εργασίας και γ) αναζητούσαν ενεργά απασχόληση. 
Επίσης στον Κανονισμό ορίζεται ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται ως μέσα βελτίωσης της 

απασχολησιμότητας αλλά δεν αποτελούν μεθόδους αναζήτησης εργασίας και ότι τα άτομα που 
συμμετέχουν σε σπουδές δεν θεωρούνται άνεργοι παρά μόνο εάν είναι «διαθέσιμα για εργασία» και 

«σε αναζήτηση εργασίας».Από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού που αποτελούν ένα δεσμευτικό 

κοινοτικό νομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τον ν.1545/1985 που αναφέρει ότι «μαθητές, σπουδαστές 
ή φοιτητές οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα 

(νεοεισερχόμενων ανέργων) μέσα σε 3 μήνες από τη λήψη του τίτλου σπουδών τους» προκύπτει ότι 
α) η «εκπαίδευση» και η «κατάρτιση» αντιμετωπίζονται από τον κοινοτικό νομοθέτη ως μέσα 

βελτίωσης της απασχολησιμότητας και όχι ως μέθοδος αναζήτησης εργασίας επομένως οι φοιτητές δεν 
μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι εκτός και εάν απασχολούνται ήδη στην αγορά εργασίας και στη 

συνέχεια βρεθούν εκτός εργασίας οπότε θεωρούνται «διαθέσιμοι για εργασία» και «σε αναζήτηση 

εργασίας και β) ο εσωτερικός νομοθέτης τους θεωρεί εμμέσως ως μη άνεργους εφόσον τους εντάσσει 

στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας τρεις μήνες μετά τη λήψη του πτυχίου τους.» 
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=605&Itemid=556&lang=el  
 

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=605&Itemid=556&lang=el
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14. Πτυχιούχος  γραμμένη στον ΟΑΕΔ, διέκοψε στο  ταμείο ανεργίας και εργάζεται τώρα με 
πεντάμηνη απασχόληση (από 12 Φεβρουαρίου – 12 Ιουλίου 2013) στο δήμο Θέρμης. Μπορεί να 
δηλώσει συμμετοχή στο ΤΟΠΣΑ δεδομένου ότι από αρχές Ιουλίου λήγει η σύμβαση της και θα 
είναι άνεργη; 
Όχι γιατί δεν είναι άνεργη κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων. Η κατάσταση ανεργίας 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο έργο. 
 

15. Πώς συνδέονται οι δράσεις με τους τομείς στους οποίους θα προωθηθούν οι ωφελούμενοι;  
Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θεματικά αντικείμενα με τον 
πολιτισμό. Επίσης προβλέπεται η δικτύωση των ωφελουμένων με συλλογικούς, πολιτιστικούς και 
αθλητικούς φορείς. 
 

16. Προσφέρεται κάποιου είδους δικτύωση από το Πρόγραμμα με επιχειρήσεις;  
Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων έτσι ώστε να 
ενημερωθούν για πρόγραμμα, καθώς και δράσεις δικτύωσης όπως:   
Α) Διήμερο καριέρας, όπου θα παρουσιαστούν τοπικές επιχειρήσεις 
Β) Ίδρυση και λειτουργία δικτύου υποστήριξης ωφελουμένων του Σχεδίου από συλλογικούς,  
πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, υπηρεσίες και δομές 
απασχόλησης. 
 

17. Θα προωθηθούν οι ωφελούμενοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις για απόκτηση εμπειρίας ή 
μισθωτή εργασία ή το Πρόγραμμα αφορά μόνο τις Δράσεις (συμβουλευτική κ.λπ.) και δεν 
προβλέπεται κάτι για το μετέπειτα στάδιο (απασχόληση);  
Επιδίωξη του Σχεδίου είναι να εξευρεθούν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς 
που συνεργάζονται με τους εταίρους της Α.Σ. Πολιτισμός – Ανάπτυξη – Απασχόληση. Επιπλέον θα 
παρέχεται στους ωφελούμενους συνεχής και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τρέχοντα προγράμματα 
ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. 
 

18. Μετά το πέρας του προγράμματος θα παρακολουθείται κάπως η εξέλιξη των ωφελουμένων, 
ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν ξεκινήσει επιχείρηση ή μισθωτή εργασία;  
Ναι προβλέπεται να παρακολουθείται η εξέλιξη των ωφελουμένων. Ειδικά για όσους θα 
προωθηθούν σε θέσεις μισθωτής εργασίας ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας προβλέπεται δράση 
για την παρακολούθηση και υποστήριξή τους κατά το πρώτο στάδιο (επαν)ένταξης στην αγορά 
εργασίας. 
 
 

19. Πτυχιούχος  γραμμένος στον ΟΑΕΔ, διαμένει στη Θεσσαλονίκη με τους γονείς του και θα 
προσκομίσει σχετικό λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα των γονέων του. Αλλά είναι εγγεγραμμένος στη 
ΔΟΥ Κατερίνης  και στο εκκαθαριστικό του σημείωμα της εφορίας  αναγράφεται η  διεύθυνση 
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Κατερίνης, καθώς το σπίτι εκεί είναι γραμμένο στο όνομα του και παλαιότερα  είχαν δηλώσει ότι 
έμενε εκεί και αμέλησαν αργότερα να προβούν σε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας. Πως 
βεβαιώνεται ο τόπος κατοικίας; 
Απαιτούμενο δικαιολογητικό σύμφωνα και με την πρόσκληση είναι η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή 
λογαριασμός ΔΕΚΟ -ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό στο όνομα του υποψήφιου. 
Για την έκδοση βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από  τον οικείο Δήμο απαιτούνται τα εξής 
δικαιολογητικά:  
1. Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπο και φωτοτυπία) 
2. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ( Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε ή άλλων εταιριών τηλεφωνίας, Ε.Υ.Α.Θ, κινητής  

τηλεφωνίας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) 
όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου (σε αυτή τη 
περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του  Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), 
ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο και φωτοτυπία) 

3. Αίτηση που παρέχει η Υπηρεσία. 
4. Υπεύθυνη δήλωση που παρέχει η Υπηρεσία  

Περισσότερες πληροφορίες για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από το Δήμο Θεσ/νίκης 
στην εξής ιστοσελίδα: 
http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DioikitikesYpiresies/KoinonikesYpiresies/DnsiDimotik
Katastasis/TmimaDimotologiwn/PistopoiitikaDnsisDimotologiou1/VevaiwsiMonimouKAtoikias  
 

20. Άνεργος εγγεγραμμένος σε ΟΑΕΔ εκτός της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης, αλλά 
κάτοικος της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (σύμφωνα με την προσκομισθείσα βεβαίωση μόνιμης κατοικίας), 
δικαιούται να κάνει αίτηση; 
Ναι, γιατί το κριτήριο τεκμηρίωσης ότι ο υποψήφιος είναι κάτοικος της Π.Ε. Θεσσαλονίκης είναι η 
οικεία βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και όχι η κάρτα ανεργίας. 
 

21. Πτυχιούχος  ΤΕΙ Λογιστικής χωρίς όμως προϋπηρεσία σε αντικείμενο σχετικά με τον πολιτισμό,  
μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα;  
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που προέρχονται από τον τομέα του πολιτισμού. Εφόσον 
δεν είναι πτυχιούχος κάποιας σχετικής σχολής με τον τομέα του πολιτισμού & ούτε διαθέτει 
προϋπηρεσία σε συναφείς δραστηριότητες, η μοριοδότησή του θα είναι εξαιρετικά χαμηλή, οπότε 
το πιο πιθανό είναι να μην επιλεγεί. 
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