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CO01

Δείκτης

Άνεργοι,
συμπεριλαμβανομέν
ων των μακροχρόνια
ανέργων

Ορισμοί

Διευκρινιστικά Σχόλια

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat , στον οποίο παραπέμπει η
Ε.Επιτροπή, άνεργοι είναι τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών που δεν
εργάζονται, αναζητούν εργασία και είναι διαθέσιμοι για
εργασία.
Τα άτομα που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι σύμφωνα με το
εθνικό νομοθετικό πλαίσιο κάθε Κ-Μ μετρώνται σε αυτό το
δείκτη ακόμα και αν δεν πληρούν και τα τρία παραπάνω
κριτήρια.
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Στο δείκτη CO01 μετρώνται οι συμμετέχοντες που εισέρχονται στις
πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ με την ιδιότητα του ανέργου σύμφωνα με τον
ορισμό της Εurostat, δηλ. οι εγγεγραμμένoι άνεργοι στον ΟΑΕΔ και
οι αναζητούντες εργασία και άμεσα διαθέσιμοι να εργαστούν που
δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.
Όλα τα άτομα 75 ετών και άνω θεωρούνται οικονομικά μη ενεργοί
και μετρώνται στο δείκτη CO03.
Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης (full–time students) που δεν
εργάζονται δεν μετρώνται στο δείκτη CO01, αλλά θεωρούνται
οικονομικά μη ενεργά άτομα και μετρώνται στο δείκτη CO03.
Οι εποχικά εργαζόμενοι που εισάγονται σε μία πράξη ΕΚΤ το
διάστημα που δεν εργάζονται (εκτός σεζόν δηλ) , αν είναι
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ή αν είναι διαθέσιμοι για εργασία και
αναζητούν εργασία, μετρώνται στο δείκτη CO01. Αν όχι, μετρώνται
στο δείκτη CO03.
Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου
Για τα άτομα που εγγράφονται ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, άνεργος θεωρείται εκείνος που μετά
τη λύση ή λήξη της εργασιακής του σχέσης αναζητεί εργασία,
αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται από
τον ΟΑΕΔ στον ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο ή δέχεται να
παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
μετεκπαίδευσης και γενικά επωφελείται από κάθε δυνατότητα
απασχόλησης. 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. Οι φοιτητές ΙΕΚ, επίσης δεν
θεωρούνται άνεργοι ως μαθητευόμενοι επαγγελματικών σχολών (Η
έκδοση δελτίου ανεργίας είναι δυνατή μετά την απόκτηση πτυχίου ή
τη διαγραφή από τη σχολή ή τη λήξη των σπουδών).
Εποχικά εργαζόμενοι : Στο διάστημα που δεν εργάζονται έχουν την
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ιδιότητα και τις υποχρεώσεις που έχει και ένας άνεργος.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, στον οποίο παραπέμπει η
Ευρ. Επιτροπή, μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται :

CO02

Μακροχρόνια
άνεργοι

α) οι άνεργοι κάτω των 25 ετών με διάστημα ανεργίας πάνω
από 6 συνεχείς μήνες,
β) οι άνεργοι 25 ετών και άνω με διάστημα ανεργίας πάνω από
12 συνεχείς μήνες
"άνεργος" όπως ορίζεται στο δείκτη CO01, του οποίου ο δείκτης
CO02 είναι υποσύνολο

CO03

Οικονομικά μη
ενεργά άτομα

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, στον οποίο παραπέμπει η
Ευρ. Επιτροπή, οικονομικά μη ενεργά άτομα είναι τα άτομα που
δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό (με την έννοια ότι δεν είναι
ούτε άνεργοι, ούτε εργαζόμενοι).»

Στο δείκτη CO02 μετρώνται οι συμμετέχοντες που εισέρχονται στις
πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ με την ιδιότητα του ανέργου σύμφωνα με τον
ορισμό του δείκτη CO01, και που ταυτόχρονα είναι είτε α) κάτω των
25 ετών με διάστημα ανεργίας πάνω από 6 συνεχείς μήνες, όταν
εισέρχονται στην πράξη του ΕΚΤ/ΠΑΝ, είτε β) 25 ετών και άνω με
διάστημα ανεργίας πάνω από 12 συνεχείς μήνες όταν εισέρχονται
στην πράξη του ΕΚΤ/ΠΑΝ
Η ηλικία του κάθε συμμετέχοντα προσδιορίζεται βάσει της
ημερομηνίας γέννησής του και είναι η ηλικία που έχει όταν
εισέρχεται στην πράξη του ΕΚΤ/ΠΑΝ
Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου
Τα άτομα που θεωρούνται και εγγράφονται ως μακροχρόνια άνεργοι
στον ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είναι οι
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για διάστημα 12 τουλάχιστον συνεχών
μηνών (απαντητικό έγγραφο ΟΑΕΔ προς ΕΥΣΕΚΤ με. αρ. 38551/09-052014 που παραπέμπει στο Ν.2434/1996). Σύμφωνα με το ισχύον
πλαίσιο, δεν προβλέπεται διαφοροποίηση της ιδιότητας του
μακροχρόνια ανέργου ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία στην
οποία ανήκει.
Στο δείκτη CO03 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ δεν είναι ούτε άνεργοι , ούτε εργαζόμενοι, δηλ.
δεν είναι άνεργοι σύμφωνα με τον ορισμό του δείκτη CO01, ούτε
εργαζόμενοι σύμφωνα με τον ορισμό του δείκτη CO05.
Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης (full–time students) που δεν
εργάζονται θεωρούνται οικονομικά μη ενεργά άτομα και μετρώνται
στο δείκτη CO03.
Οι εποχικά εργαζόμενοι που εισάγονται σε μία πράξη ΕΚΤ το
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διάστημα που δεν εργάζονται (εκτός σεζόν δηλ) , αν είναι
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ή αν είναι διαθέσιμοι για εργασία και
αναζητούν εργασία, μετρώνται στο δείκτη CO01. Αν όχι, μετρώνται
στο δείκτη CO03.
Οι γονείς που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω άδειας
ανατροφής/φροντίδας παιδιού (full time parental leave), μετρώνται
στο δείκτη CO03 εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.
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Στο δείκτη CO04 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ δεν είναι ούτε άνεργοι , ούτε εργαζόμενοι, δηλ.
είναι οικονομικά μη ενεργοί, σύμφωνα με τον ορισμό του δείκτη
CO03 και ταυτόχρονα δεν συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα
εκπαίδευσης/κατάρτισης.

CO04

Οικονομικά μη
ενεργά άτομα που
δεν παρακολουθούν
εκπαίδευση ή
κατάρτιση

Tα άτομα που δεν είναι άνεργοι ούτε εργαζόμενοι και που δεν
συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
“Οικονομικά μη ενεργά” σύμφωνα με τον ορισμό του δείκτη
CO03, του οποίου ο δείκτης CO04 είναι υποσύνολο.
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, η έννοια της
εκπαίδευσης/κατάρτισης είναι ευρεία και περιλαμβάνει την
τυπική εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, επαγγελματική
κατάρτιση , ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση κλπ. Η πηγή
χρηματοδότησης της εκπαίδευσης/κατάρτισης μπορεί να είναι
οποιαδήποτε (είτε εθνικοί πόροι είτε συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα).
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Είναι τα άτομα που ανήκουν στην στατιστική κατηγορία των
οικονομικά μη ενεργών ΝΕΕΤs (Not in Education, Employment, or
Training).
Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου
Για την τυπική εκπαίδευση, βλ. ορισμούς δεικτών CO09, CO10, CO11.
Σε ό,τι αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση, ο Ν.4186/2013 (ΦΕΚ
193/179-2013) «Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» ορίζει στο Αρθ.17 τους εξής φορείς μη τυπικής
εκπαίδευσης :
α) Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης που παρέχουν αρχική
επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής
τυπικής εκπαίδευσης,
β) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που παρέχουν
αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη
υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ.,
καθώς και των Σ.Ε.Κ.,
γ) τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων,
επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική και
δ) τα Κολλέγια, που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση, στους
αποφοίτους της τυπικής μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
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Στο δείκτη CO05 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ είναι εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι
(συμπεριλαμβανομένων των
απασχολουμένων/αυτοαπασχολουμένων σε επιδοτούμενες θέσεις
από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης ).

Ο δείκτης αφορά σε άτομα 15 ετών και άνω που εργάζονται
έναντι αμοιβής/κέρδους ή που εργάζονταν αλλά προσωρινά
απουσίαζαν λόγω π.χ. ασθένειας, διακοπών, εργατικής διένεξης,
εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.

CO05

Απασχολούμενοι,
συμπεριλαμβανομέν
ων των
αυτοαπασχολουμένω
ν

Aπασχολούμενοι θεωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι,
ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων
όσων εργάζονται σε επιδοτούμενες θέσεις από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης .
Αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται : α) όσοι έχουν δική τους
επιχείρηση ανεξαρτήτως από το εάν έχουν ή δεν έχουν
πωλήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες ή κέρδη (περιλαμβάνονται
δηλ. και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούν
δραστηριότητα). β) άτομα που βρίσκονται σε φάση έναρξης
επαγγέλματος (π.χ έχουν παραγγείλει ή αγοράσει εξοπλισμό)
και γ) όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και
αμείβονται ή όσοι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και
δεν αμείβονται αλλά ζουν στο ίδιο νοικοκυριό (συμβοηθούντα
μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων).

Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των
εργαζομένων πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής και προσωρινής
απασχόλησης είναι οι νόμοι Ν.3846/2010 αρ.2, Ν.3899/2010 αρ.17,
Ν.4052/2012 αρ.113-121., Ν.4093/2012 αρ.1, Ν.4144/2013 αρ.80,
N.4075/2012 (συμβοηθούντα μέλη).
Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, κάθε εργαζόμενος με σύμβαση
ή σχέση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), του
οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια,
εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το
κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη
απασχόληση.
Εκ περιτροπής απασχόληση : Η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες
την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά
λιγότερους μήνες το έτος ή συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ωράριο
εργασίας. Αποτελεί στην ουσία μορφή μερικής απασχόλησης, η
οποία δύναται είτε να συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και μισθωτού
(συμβατική μορφή) είτε να επιβληθεί με απόφαση του εργοδότη
(μονομερής πράξη)
Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε
άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό
διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του
(άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
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CO07

CO08

CO09

Δείκτης

Κάτω των 25 ετών

Άνω των 54 ετών

Άνω των 54 ετών που
είναι άνεργοι,
συμπεριλαμβανομέν
ων των μακροχρόνια
ανέργων, ή
οικονομικά μη ενεργά
άτομα που δεν
παρακολουθούν
εκπαίδευση ή
κατάρτιση
Απόφοιτοι
πρωτοβάθμιας (ISCED
1) ή κατώτερης
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED
2)

Ορισμοί

Διευκρινιστικά Σχόλια

Συμμετέχοντες που είναι κάτω των 25 ετών (<25 ετών) .
Η ηλικία του συμμετέχοντα προσδιορίζεται βάσει της
ημερομηνίας γέννησής του και είναι η ηλικία που έχει όταν
εισέρχεται στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ .

Συμμετέχοντες που είναι 55 ετών και άνω (> 54 ετών).
Η ηλικία του συμμετέχοντα προσδιορίζεται βάσει της
ημερομηνίας γέννησής του και είναι η ηλικία που έχει όταν
εισέρχεται στην πράξη του ΕΚΤ .

Ολοι οι δείκτες – εκροών, άμεσων και μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων – υπολογίζονται βάσει της ηλικίας που έχει ο
συμμετέχων όταν εισέρχεται στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ .
Οι συμμετέχοντες που κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης ή
που μετά την έξοδό τους από αυτήν είναι 25 ετών και άνω,
εξακολουθούν να μετρώνται στους δείκτες αποτελεσμάτων ως
συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία κάτω των 25 ετών. Αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία στην ΠΑΝ, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες νέοι
κάτω των 25 ετών πρέπει να μετρώνται σε όλους τους αντίστοιχους
δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ως ανήκοντες στην ηλικιακή
κατηγορία κάτω των 25 ετών όταν εισήλθαν στην πράξη ΠΑΝ.
Ολοι οι δείκτες – εκροών, άμεσων και μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων – υπολογίζονται βάσει της ηλικίας που έχει ο
συμμετέχων όταν εισέρχεται στην πράξη ΕΚΤ .

"Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών", όπως ορίζονται στο δείκτη
CO07, του οποίου ο δείκτης CO08 είναι υποσύνολο.
"Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων"
όπως ορίζεται στο δείκτη CO01 .
"Οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν
εκπαίδευση ή κατάρτιση" όπως ορίζεται στο δείκτη CO04 .
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Επιτροπής ,
προσδιορίζονται στον ορισμό του δείκτη τα ισχύοντα στο
εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την αντιστοίχηση στη «Διεθνή
Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης» (ISCED) :
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1) : Το στάδιο που
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Στο δείκτη CO09 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι απόφοιτοι δημοτικού ή γυμνασίου. Οι
συμμετέχοντες καταγράφονται άπαξ με το υψηλότερο επίπεδο
ISCED που έχουν ολοκληρώσει/αποφοιτήσει πριν την έναρξη
συμμετοχής τους στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ.
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ακολουθεί την προσχολική εκπαίδευση (ISCED 0) είναι η
υποχρεωτική παρακολούθηση του Δημοτικού Σχολείου .
Απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι απόφοιτοι
Δημοτικού Σχολείου.
Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 2) : Η τριετής
παρακολούθηση του Γυμνασίου αποτελεί την τελευταία
περίοδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είναι προαπαιτούμενο
για την εγγραφή και φοίτηση στα Γενικά και Επαγγελματικά
λύκεια. Eσπερινά Γυμνάσια λειτουργούν παράλληλα με τα
ημερήσια, στα οποία η παρακολούθηση αρχίζει από την ηλικία
των 14 ετών.
Aπόφοιτοι κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι
απόφοιτοι Γυμνασίου και των ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας).
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Επιτροπής ,
προσδιορίζονται στον ορισμό του δείκτη τα ισχύοντα στο
εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την αντιστοίχηση στη «Διεθνή
Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης» (ISCED) :

Συμμετέχοντες με ΙSCED 0 σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της
Επιτροπής:
- Συμμετέχοντες που είναι παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν έχουν
ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δεν έχουν
απολυτήριο δημοτικού) θεωρούνται σαν να είναι στο ISCED 1
και μετρώνται στον δείκτη CO09.

Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3) :
Το δεύτερο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι μη
υποχρεωτικού χαρακτήρα, διαρκεί τρία έτη και περιλαμβάνει τη
γενική εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο) και την επαγγελματική
εκπαίδευση (Επαγγελματικό Λύκειο). Το Επαγγελματικό Λύκειο
προσφέρει δύο κύκλους σπουδών: α. το δευτεροβάθμιο κύκλο
σπουδών και β. τον μετα-δευτεροβάθμιο (προαιρετικό) κύκλο
σπουδών, την "τάξη μαθητείας". Τόσο στα Γενικά όσο και στα
Επαγγελματικά Λύκεια, οι μαθητές εγγράφονται στο 15ο έτος
της ηλικίας τους. Παράλληλα με τα ημερήσια,
λειτουργούν Εσπερινά Γενικά Λύκεια και Εσπερινά
Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ το ελάχιστο όριο ηλικίας για την
εγγραφή στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια είναι τα 16 έτη.
Απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι

Στο δείκτη CO10 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι απόφοιτοι Λυκείου,ΙΕΚ, ιδιωτικών
Κολλεγίων, Σχολών που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία
(Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ).

[7]

-

Συμμετέχοντες που είναι άνω των 13 ετών και δεν έχουν
ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δεν έχουν
απολυτήριο δημοτικού) θεωρούνται ως έχοντες ISCED 0 και
μετρώνται στο δείκτη CO17 και όχι στο δείκτη CO09.

Οι συμμετέχοντες καταγράφονται άπαξ με το υψηλότερο επίπεδο
ISCED που έχουν ολοκληρώσει/αποφοιτήσει πριν την έναρξη
συμμετοχής τους στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ.
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απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού η Επαγγελματικού).
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 4) : Eδώ ανήκουν α)
τα δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν μη τυπική αρχική επαγγελματική
κατάρτιση στους αποφοίτους της τυπικής μη υποχρεωτικής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στους αποφοίτους
των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), β) τα ιδιωτικά
κολλέγια, τα οποία παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στους
αποφοίτους της τυπικής μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και γ) οι Τουριστικές Σχολές, Ναυτική Ακαδημία,
Σχολές που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία (Πολιτισμού,
Ναυτιλίας, Τουρισμού, κλπ) . Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είναι οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, των ιδιωτικών
Κολλεγίων και των Σχολών που εποπτεύονται από άλλα
Υπουργεία (Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Τουρισμού κλπ)

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Επιτροπής ,
προσδιορίζονται στον ορισμό του δείκτη τα ισχύοντα στο
εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την αντιστοίχηση στη «Διεθνή
Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης» (ISCED) :

CO11

Απόφοιτοι
Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (ISCED 5
έως 8)

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση (ISCED 5 - 8 ) : Η ανώτατη
εκπαίδευση (ISCED 6) περιλαμβάνει τον Πανεπιστημιακό και
Τεχνολογικό τομέα. Ο Πανεπιστημιακός τομέας περιλαμβάνει τα
Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και τη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ
στον Τεχνολογικό τομέα ανήκουν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (ΤΕΙ) και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Οι απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων Σπουδών ανήκουν
στο ISCED 7 και οι έχοντες διδακτορικό στο ISCED 8.
[8]

Στο δείκτη CO11 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάτοχοι
μεταπτυχιακού διπλώματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Οι συμμετέχοντες καταγράφονται άπαξ με το υψηλότερο επίπεδο
ISCED που έχουν ολοκληρώσει/αποφοιτήσει πριν την έναρξη
συμμετοχής τους στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ
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Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι απόφοιτοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και οι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος

"Νοικοκυριά ανέργων" εννοούνται τα νοικοκυριά που κανένα
μέλος τους δεν εργάζεται , δηλ. που όλα τα μέλη τους είναι είτε
άνεργα είτε οικονομικά μη ενεργά (σύμφωνα με τους ορισμούς
των δεικτών CO01 και CO03 αντίστοιχα) .

CO12

Συμμετέχοντες που
ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων

Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat , στον οποίο παραπέμπει η
Ευρ. Επιτροπή, το νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται από ένα
άτομο ή από περισσότερα, όχι κατ’ανάγκη συγγενικά, που
μένουν κάτω από την ίδια στέγη/διεύθυνση και μοιράζονται τα
έξοδα του νοικοκυριού ή καθημερινές ανάγκες.

Στο δείκτη CO12 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ ζουν σε νοικοκυριά που κανένα μέλος τους δεν
εργάζεται, δηλ. οι ίδιοι οι συμμετέχοντες και όλα τα μέλη του
νοικοκυριού στο οποίο ζουν είναι άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργά
άτομα. Η κατάσταση του νοικοκυριού (δηλ. αν πρόκειται για
νοικοκυριό ανέργων) προσδιορίζεται κατά την είσοδο του
συμμετέχοντα στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ.
Από την έννοια του νοικοκυριού εξαιρούνται οι συλλογικές κατοικίες
όπως π.χ. ιδρύματα , νοσοκομεία, γηροκομεία, φυλακές,
αναμορφωτήρια, στρατιωτικές μονάδες κλπ.
Ο δείκτης CO12 αναφέρεται σε όλα τα μέλη του νοικοκυριού
ανεξαρτήτως ηλικίας Παράδειγμα : Aν ένας άνεργος νέος ζει με τους
συνταξιούχους γονείς του ή με τους συνταξιούχους γονείς των γονιών
του, τότε μετράται στο δείκτη CO12.
Oταν οι συμμετέχοντες είναι ανύπανδροι φοιτητές, κάτω των 25
ετών, που δεν εργάζονται και διαμένουν σε προσωρινά νοικοκυριά,
τότε νοικοκυριό κατά την έννοια του δείκτη πρέπει να θεωρείται η
μόνιμη κατοικία τους, δηλ. η κατοικία/νοικοκυριό των γονιών τους.

CO13

Συμμετέχοντες που
ζουν σε νοικοκυριά
ανέργων με
συντηρούμενα τέκνα

Για τον ορισμό του «νοικοκυριού ανέργων» βλ. δείκτη CO12.
Ο δείκτης CO13 είναι υποσύνολο του δείκτη CO12.
Ως Συντηρούμενα τέκνα εννοούνται α) τα παιδιά έως 17 ετών
και β) οι ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών που είναι οικονομικά μη
ενεργοί και ζουν τουλάχιστον με έναν από τους δύο γονείς τους,
γ) οι ενήλικες κάτω των 25 ετών, που είναι φοιτητές,
[9]

Στο δείκτη CO13 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ ζουν σε νοικοκυριά που κανένα μέλος τους δεν
εργάζεται και στα οποία υπάρχουν ένα ή περισσότερα συντηρούμενα
τέκνα.
Η κατάσταση του νοικοκυριού (δηλ. αν πρόκειται για νοικοκυριό
ανέργων με συντηρούμενα τέκνα) προσδιορίζεται κατά την είσοδο
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ανύπανδροι, δεν εργάζονται και ζουν προσωρινά σε άλλο
νοικοκυριό, θεωρούνται «συντηρούμενα τέκνα» στο νοικοκυριό
των γονιών τους κατά την έννοια του δείκτη CO13.

CO14

Συμμετέχοντες που
ζουν σε
μονοπρόσωπα
νοικοκυριά με
συντηρούμενα τέκνα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό με συντηρούμενα τέκνα εννοείται το
νοικοκυριό που αποτελείται από έναν ενήλικα άνω των 18 ετών
με ένα ή περισσότερα συντηρούμενα τέκνα.
«Νοικοκυριό» όπως ορίζεται στο δείκτη CO12.
«Συντηρούμενα τέκνα» όπως ορίζονται στο δείκτη CO13.

του συμμετέχοντα στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ.

Στο δείκτη CO14 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ ζουν σε νοικοκυριά με έναν ενήλικα 18 ετών
και άνω και ένα ή περισσότερα συντηρούμενα τέκνα.
Οι συμμετέχοντες μπορεί να ανήκουν σε οποιοδήποτε εργασιακό
καθεστώς, δηλ. να είναι άνεργοι ή εργαζόμενοι ή οικονομικά μη
ενεργά άτομα : Ο δείκτης CO14 δεν είναι υποσύνολο του δείκτη CO13
Η κατάσταση του νοικοκυριού (δηλ. αν πρόκειται για μονοπρόσωπο
νοικοκυριό με συντηρούμενα τέκνα) προσδιορίζεται κατά την είσοδο
του συμμετέχοντα στην πράξη ΕΚΤ/ΠΑΝ.

CO15

Μετανάστες,
συμμετέχοντες
αλλοδαπής
προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανομέν
ων
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι
Ρομ)

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, oι μετανάστες
είναι οι μόνιμα διαμένοντες πολίτες τρίτης χώρας, ενώ τα
άτομα αλλοδαπής προέλευσης και οι μειονότητες
προσδιορίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε Κ-Μ.
Εξειδίκευση βάσει ισχύοντος Εθνικού Πλαισίου
(για τον ορισμό των πρoσφύγων/δικαιούχων επικουρικής
προστασίας, αιτούντων άσυλο/αιτούντων διεθνή προστασία ,
ασυνόδευτων ανήλικων, βλ. δείκτη CO17)
Μετανάστες : Ως μετανάστες νοούνται οι νόμιμα διαμένοντες
πολίτες τρίτης χώρας (το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την
ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Έ.) ή οι
νόμιμα διαμένοντες Ανιθαγενείς [το φυσικό πρόσωπο που
πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του
1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει
κυρωθεί με το ν. 139/1975 (Α 176)], και τα μέλη οικογένειάς
[10]

Στο δείκτη CO15 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι μετανάστες, άτομα αλλοδαπής
προέλευσης, μέλη της Μειονότητας της Θράκης, Ρομά . Ο κάθε
συμμετέχων μπορεί να ανήκει σε μία ή περισσότερες από αυτές τις
κατηγορίες.
Συμμετέχοντες που εισέρχονται στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ ως
πρόσφυγες/δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, αιτούντες
άσυλο/αιτούντες διεθνή προστασία , ασυνόδευτοι ανήλικοι , καθώς
ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία «άτομα αλλοδαπής προέλευσης»,
μετρώνται στο δείκτη CO15 (και στο δείκτη CO17), σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της Ε.Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις των
Νόμων 4251/2014, 4332/2015 και 4375/2016.
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τους στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», και του ν. 4332/2015
«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας−
Τροποποίηση του ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την
ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους
πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας
στην επικράτεια κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο
δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που
διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με
τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις»
Με βάση τα παραπάνω, μετανάστης είναι ο αλλοδαπός που
διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα με άδεια διαμονής, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Άτομα αλλοδαπής προέλευσης. Δεν υφίσταται κάποιος ορισμός
στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της
Ευρ. Επιτροπής, θεωρούνται τα άτομα ανεξαρτήτως ιθαγένειας,
των οποίων ένας ή και οι δύο γονείς έχουν γεννηθεί στο
εξωτερικό.
Μειονότητες Οι Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι της Θράκης
αποτελούν θρησκευτική μειονότητα σύμφωνα με τη Συνθήκη
της Λωζάννης του 1923
Ρομά νοούνται οι Τσιγγάνοι, οι οποίοι ομιλούν την γλώσσα
Ρομανί , διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής
επικράτειας και είναι πολίτες της ΕΕ.

[11]
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Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, ο δείκτης CO16
μετρά τα εγγεγραμμένα ΑΜΕΑ, όπως ορίζονται σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία κάθε Κ-Μ.

CO16

Συμμετέχοντες με
Αναπηρία

Εξειδίκευση βάσει ισχύοντος Εθνικού Πλαισίου
Σύμφωνα με το Ν. 4331/2015 δημιουργείται Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση
Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης
όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των
ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των
ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της
αναπηρίας.
Ως «άλλα μειονεκτούντα άτομα» θεωρούνται τα μειονεκτούντα
άτομα, σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, που δεν
μετρώνται από τους άλλους κοινούς δείκτες ΕΚΤ.
Εξειδίκευση βάσει ισχύοντος Εθνικού πλαισίου
(για τον ορισμό των αστέγων/ατόμων που έχουν αποκλειστεί
από τη στέγαση, βλ. δείκτη CO18)

CO17

Άλλα μειονεκτούντα
άτομα

Σύμφωνα τον ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής,
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
(αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»:
«Αιτών διεθνή προστασία» ή «αιτών άσυλο» ή «αιτών» είναι
ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει προφορικώς ή
[12]

Στο δείκτη CO16 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι Άτομα με Αναπηρία με πιστοποίηση από
το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, και για να καλυφθούν
και περιπτώσεις επιλέξιμων συμμετεχόντων ΑΜΕΑ σε πράξεις ΕΚΤ
που μπορεί να μην είναι πιστοποιημένα ΑΜΕΑ, τα άτομα αυτά
μετρώνται στο δείκτη CO17 και όχι στο δείκτη CO16. (βλ. ορισμό
δείκτη CO17)

Στο δείκτη CO17 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι : άστεγοι/άτομα που έχουν αποκλειστεί
από τη στέγαση, άτομα άνω των 13 ετών που δεν έχουν αποφοιτήσει
από το δημοτικό σχολείο, πρόσφυγες / δικαιούχoι επικουρικής
προστασίας, αιτούντες άσυλο/ αιτούντες διεθνή προστασία /
ασυνόδευτοι ανήλικοι, απεξαρτημένα άτομα/άτομα υπό
απεξάρτηση, φυλακισμένοι /αποφυλακισμένοι/ανήλικοι παραβάτες ,
ΑΜΕΑ χωρίς πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.)., Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής, o δείκτης CO17 :
α) δεν μετράει άτομα που μπορεί να θεωρούνται μειονεκτούντα
βάσει της εθνικής νομοθεσίας με κριτήρια που σχετίζονται με το
φύλο, την εργασιακή κατάσταση (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι) και την
ηλικία
β) μετρά και τους συμμετέχοντες του δείκτη CO18, εφόσον ο δείκτης
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εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής, στα σημεία
εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια ή εντός αυτής, ότι ζητά
άσυλο ή επικουρική προστασία ή με οποιονδήποτε τρόπο ζητά
να μην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης λόγω φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής
σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, σύμφωνα με τη Σύμβαση της
Γενεύης ή επειδή κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη
σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226) και επί του
αιτήματος του οποίου δεν έχει ληφθεί ακόμη τελεσίδικη
απόφαση. Επίσης, αιτών διεθνή προστασία θεωρείται και ο
αλλοδαπός, ο οποίος υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας σε
άλλο κράτος − μέλος της ΕΕ κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για
τον προσδιορισμό του κράτους−μέλους που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος−μέλος
από υπήκοο τρίτης χώρας, ή σε άλλο κράτος που δεσμεύεται
από και εφαρμόζει τον ως άνω Κανονισμό, και μεταφέρεται
στην Ελλάδα βάσει των διατάξεών του.
«Πρόσφυγας» είναι ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής στο πρόσωπο
του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης και του άρθρου 2(ε) του
Π.δ. 141/2013 , δηλ. ο αλλοδαπός ο οποίος, συνεπεία βάσιμου
φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών
πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα,
βρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν μπορεί ή
λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την
προστασία της εν λόγω χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος,
βρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους
διαμονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν
μπορεί ή λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε
αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 12
«Δικαιούχος επικουρικής προστασίας» είναι ο αλλοδαπός ή ο
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CO18 μετρά όλους τους συμμετέχοντες και για όλη τη διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου
γ) μετρά και τα άτομα που δεν έχουν αποφοιτήσει από το δημοτικό
σχολείο και είναι πάνω από 13 ετών , καθώς θεωρούνται ως έχοντες
εκπαιδευτικό επίπεδο ΙSCED 0 .
δ) μετρά και τους πρόσφυγες / δικαιούχους επικουρικής προστασίας,
αιτούντες άσυλο/ αιτούντες διεθνή προστασία / ασυνόδευτους
ανήλικους, (μετρώνται και στον CO15), εφόσον αυτό συνάδει με τις
ισχύουσες εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις και καθώς οι
συμμετέχοντες από τις ομάδες αυτές θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν
πρόσθετα εμπόδια για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
ε) μετρά συμμετέχοντες από ομάδες που αποτελούν μειονεκτούντα
άτομα, σύμφωνα με ορισμούς του εθνικού νομοθετικού πλαισίου,
όπως π.χ. φυλακισμένους/αποφυλακισμένους, ανήλικους
παραβάτες, άτομα που πλήττονται από φτώχεια, απεξαρτημένα
άτομα
στ) μετρά ΑΜΕΑ χωρίς πιστοποίηση/εγγραφή σε μητρώο (τα
πιστοποιημένα ΑΜΕΑ μετρώνται στο δείκτη CO16)

Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να ανήκει σε μία ή περισσότερες από
αυτές τις κατηγορίες.
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ανιθαγενής που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 2 στοιχείο ζ΄
του Π.δ. 141/2013, δηλ. είναι, ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που
δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως
πρόσφυγας αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι
από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα της
καταγωγής του ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της
προηγούμενης συνήθους διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί
σοβαρή βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 15 και που δεν
μπορεί ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυμεί να θέσει
εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας.
«Ασυνόδευτος ανήλικος» είναι το πρόσωπο ηλικίας κάτω των
18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται
από πρόσωπο που ασκεί τη γονική του μέριμνα, σύμφωνα με
την ελληνική νομοθεσία και για όσο χρόνο η γονική του μέριμνα
δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το
νόμο και δεν ασκείται στην πράξη, ή ο ανήλικος που
εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4139/2013 :
Απεξαρτημένα άτομα / άτομα υπό απεξάρτηση
Τα άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, που έχουν
ολοκληρώσει με επιτυχία εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό
πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παραγράφου 2 του
Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999) :
Φυλακισμένοι /αποφυλακισμένοι/ανήλικοι παραβάτες
Λαμβάνοντας υπόψη ως φυλακισμένοι (και ορθότερα
αποκαλούμενοι κρατούμενοι) νοούνται τα άτομα που εκτίουν
ποινές ή μέτρα που συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας τους
σύμφωνα με απόφαση ποινικής δικαστικής αρχής. Οι
αποφυλακισμένοι είναι τα άτομα που έχουν αποφυλακιστήριο
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Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα :
Ανήλικοι παραβάτες θεωρούνται όσοι ανήκουν στην ηλικιακή
ομάδα 13-18 ετών και τους έχουν επιβληθεί από τα Δικαστήρια
ανηλίκων αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα (άρθρο 122-123
Ποινικού Κώδικα) ή, για την ηλικιακή ομάδα 15-18 ετών, το
μέτρο του ποινικού σωφρονισμού (άρθρο 127 Ποινικού
Κώδικα). Ευρύτερα, στην κατηγορία των ανηλίκων παραβατών
μπορούν να υπαχθούν και οι περιπτώσεις της επιβολής
αναμορφωτικών μέτρων από Ανακριτή ή Εισαγγελέα, όταν
αυτός απέχει από την άσκηση ποινικής δίωξης (άρθρο 45Α
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), καθώς και οι περιπτώσεις
εισαγωγής ανηλίκων σε ίδρυμα αγωγής σύμφωνα με τους όρους
του άρθρο 17§1 Ν. 2298/1995.
Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 :
Δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης»
Τα άτομα που λαμβάνουν εισοδηματική ενίσχυση ως Δικαιούχοι
για ένταξη στο πρόγραμμα στη βάση των όρων και
προϋποθέσεων εφαρμογής της Κ.Υ.Α. αρ.
39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (ΦΕΚ 3018 Β 7.11.2014) που καθορίζει
τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του πιλοτικού
προγράμματος και της Κ.Υ.Α. αρ. 30299/Δ23/7.07.2016 (ΦΕΚ
2089 Β- 07.07.2016) που καθορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις εφαρμογής της πρώτης φάσης του
προγράμματος
AMEΑ χωρίς πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ)
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρ. Επιτροπής, οι άστεγοι
προσδιορίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε Κ-Μ.
Εξειδίκευση βάσει Εθνικού πλαισίου
Σύμφωνα με το Ν.4052/2012, ΦΕΚ Α’ 41/1/3/2012, Άρθρο 29.
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Στο δείκτη CO18 μετρώνται οι συμμετέχοντες που όταν εισέρχονται
στις πράξεις ΕΚΤ/ΠΑΝ είναι άστεγοι/άτομα που έχουν αποκλειστεί
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Άστεγοι ή άτομα που
έχουν αποκλειστεί
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Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική ομάδα, στην
οποία παρέχεται κοινωνική προστασία. Ως άστεγοι ορίζονται
όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία
στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή
ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί
τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές
υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στους αστέγους
περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε
ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε
ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που
διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα .
Ο Ν.4254/2014, ΦΕΚ 85 7/4/2014, τροποποιεί και συμπληρώνει
το άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α΄41). Επίσης προβλέπεται ότι :
«Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού, που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων για
άστεγους, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής
προστασίας. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο
προδιαγραφών λειτουργίας Κέντρων Ημέρας Αστέγων,
Κοινωνικών Ξενώνων ή άλλων δομών και ειδικότερα οι φορείς
υλοποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς καταγραφής
αστέγων και λοιπά θέματα εφαρμογής»
Βλ. και Αποφάσεις Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Δ23/οικ.19061 – 1457 (ΦΕΚ 1336 Β/12.04.2016: Καθορισμός
πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής
Υπηρεσιών σε Αστέγους
- Δ23/οικ.30299/2377 (ΦΕΚ 2089 Β/07.07.2016) Κ.Υ.Α.:
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από τη στέγαση, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Οι συμμετέχοντες του δείκτη CO18 μετρώνται και στο δείκτη CO17
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Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής της
πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης, στην οποία ως άστεγοι, για τις ανάγκες
εφαρμογής του προγράμματος, ορίζονται αυτοί που διαβιούν
στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα με την προϋπόθεση
ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων
της πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση των Υπηρεσιών Ανοικτών
Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους της
πρώτης φάσης.
- Βλ. και σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας με α.π.
Δ28/ΟΙΚ.31354/2352/15-9-2014 (στη βάση του Ν. 4052/2012),
στην οποία προσδιορίζονται ομάδες – στόχοι αστέγων. Ειδικές
κατηγορίες είναι α) οι γυναίκες που φιλοξενούνται σε ξενώνες
γυναικών θυμάτων βίας και β) οι ενήλικες που φιλοξενούνται σε
Δομές Παιδικής Προστασίας και οι οποίοι δεν σπουδάζουν.
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