ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής για την διευκόλυνηση και τη ασφάλεια της δημόσιας υγείας
των υποψήφιων ωφελούμενων και λόγω της εφαρμογής των αυστηρών μέτρων
πρόληψης για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, θα υποβληθούν μόνο
ηλεκτρονικά και θα γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή
εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, μέσω ηλεκτρονικής
υποβολής στον ΣΕΒΕ, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mf@seve.gr.
Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, θα πρέπει να υποβληθεί
από επόμενη ημέρα λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (14/12/2020) και σε διάστημα 5
ημερών από αυτό.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την
παρακάτω σειρά, είναι:
1

H Αίτηση Συμμετοχής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο,
που εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής)

2

Αντίγραφο Αστυνομικής
ταυτοπροσωπίας

3

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

4

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο

5

Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2018. Στην
περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης,
προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την
προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα
μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για
το φορολογικό έτος 2018. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής
φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το2018 θα πρέπει να
καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική
βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να
υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2018.
Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας
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Ταυτότητας,

Διαβατηρίου

ή

άλλου

πιστοποιητικού

Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση,
κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός
της κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης
ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ η οποία θα
πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μετά από
την 14/12/2020)
Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως
14/12/2020). Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η
Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο

10

11

ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία
θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία
διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του
εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, δηλαδή έως τις 14/12/2020. Στην περίπτωση που
δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένη παρέμβασης, ο
ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει
περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή 14/12/2020)
Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΕΒΕ)
i. ότι δεν είναι Μαθητές, Σπουδαστές ή Φοιτητές
ii. ότι συμμετέχει μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις Κατάρτισης,
Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
iii. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών. Η επάρκεια της γνώσης των ξένων γλωσσών
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικών επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-11) με βάση
την προαναφερόμενη σειρά. Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται ψηφιακά,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την ένδειξη:
Δικαιολογητικά για την Πράξη «Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών
προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και
της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5033700»
Ονοματεπώνυμο
Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ)

Η παραπάνω ένδειξη θα αναγράφεται στο σώμα κειμένου του e-mail της ηλεκτρονικής
υποβολής των δικαιολογητικών και στο θέμα του e-mail θα αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο και ο ΚΑΥΑΣ του υποψηφίου.

