Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση
Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με
μοριοδότηση, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων.
Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και
είναι τα ακόλουθα:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).
Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν
εισόδημα σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος,
μονογονέας, διαζευγμένος).
Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το δηλωθέν εισόδημα του/της υπόχρεου, του/της
συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που
ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το δηλωθέν οικογενειακό
εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό
δηλωθέν εισόδημα» του/της υπόχρεου το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της συζύγου
και των εξαρτώμενων μελών.
Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία
δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το
δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.
3. Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
H μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 90 μόρια, η βαρύτητα
των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται παρακάτω.
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1
Διάρκεια συνεχόμενης
Συνεχόμενη Ανεργία
1 μόριο ανά
Ανεργίας
πλήρη μήνα
(Μέγιστος βαθμός: 50 μόρια)
Σημ. Για την μοριοδότηση της
Ανεργίας θα υπολογισθεί Καταληκτική
ημερομηνία διαστήματος ανεργίας η
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
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Ατομικό/Οικογενειακό
Εισόδημα φορολογικού
έτους 2019
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Επαγγελματική εμπειρία σε
προηγούμενα προγράμματα
κοινωφελούς εργασίας

α) Ατομικό 0-3.500,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ

30 μόρια

α) Ατομικό 3.501,00-5.000,00
β) Οικογενειακό 7.001,00-10.000,00
ευρώ

20 μόρια

α) Ατομικό 5.001,00–8.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 10.001,0016.000,00 ευρώ
α) Ατομικό 8.001,00 ευρώ
-12.000,00 ευρώ
β) Οικογενειακό 16.001,00 ευρώ26.000,00 ευρώ

15 μόρια

α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και
άνω
β) Οικογενειακό από 26.001,00 ευρώ
και άνω

0 μόρια

10 μόρια

10 μόρια

