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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ελασσόνα, Μάρτιος 2023 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                                                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ              
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΙ.Π.ΠΟ.Κ.Π.) 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                      
Δημ. Βλαχοδήμου 1                                                                        
Ελασσόνα, 40 200                                                            
Πληροφ.: Μ. Φακή                                                          
Τηλ.: 24934 93615                                                                              
E-mail: diaviou@dimoselassonas.gr 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 
για συμμετοχή σε δύο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλους: «Γαλακτοκομία-Τυροκομία»  
«Αγροδιατροφική Κληρονομιά και Επιχειρηματικότητα» 

 

Ο Δήμος Ελασσόνας, στοχεύοντας στην αποκατάσταση και ένταξη των ανέργων και 

των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του Δήμου στην τοπική αγορά εργασίας καθώς 

και στην ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού και τρόπου ζωής και των 

αγαθών που παράγονται σε τοπικό επίπεδο από αγρότες και κτηνοτρόφους, υλοποιεί 

στοχευμένες παρεμβάσεις επαγγελματικής κατάρτισης που εξυπηρετούν τις 

συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και τη 

διευκόλυνση της εισόδου των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας.  

 

Κατόπιν του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας και του 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 80/2021 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, υπό την εποπτεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και 

Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας ανακοινώνει ότι θα υλοποιήσει δύο 

εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλους  

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ» και «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», συνολικής διάρκειας 80 και 70 ωρών αντίστοιχα για 

σαράντα (40) κατοίκους του ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, είκοσι (20) συμμετέχοντες ανά 

πρόγραμμα, με στόχο, μέσω της κατάρτισης των υποψηφίων εκπαιδευόμενων στη 

συγκεκριμένη ειδικότητα, τη βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων τους με 

απώτερο σκοπό  με το πέρας της παρακολούθησης του προγράμματος την 

ένταξη/επανένταξη/εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

mailto:diaviou@dimoselassonas.gr
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Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με εξ αποστάσεως παρακολούθηση καθώς και με 

δια ζώσης παρακολούθηση στις αίθουσες του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ελασσόνας, που θα 

διαμορφωθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό.  

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Ελασσόνας, ηλικίας 

από 18 έως 60 ετών που έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον από τη μέση εκπαίδευση. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Κάτοικοι του Δήμου Ελασσόνας 

 Ηλικία μεταξύ 18-60 ετών 

 Απόφοιτοι τουλάχιστον μέσης εκπαίδευσης  

 

Διαδικασία επιλογής καταρτιζόμενων: 

Η διαδικασία επιλογής των καταρτιζομένων θα πραγματοποιηθεί από τον ΔΗΜΟ 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, στον οποίο θα κατατεθούν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, με 

σκοπό την κατάταξη και έκδοση του μητρώου/πίνακα καταρτιζομένων. 

 

Σε περίπτωση υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων υποψηφίων από τον 

προβλεπόμενο αριθμό των σαράντα (40) καταρτιζόμενων, οι καταρτιζόμενοι θα 

επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

1η) Τους μήνες συνεχιζόμενης ανεργίας, οι οποίοι πρέπει να αναγράφονται στη 

Βεβαίωση Ανεργίας που θα προσκομίσουν με την αίτησή τους  

2η)  Τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται ως εξής: 

 Με βάση την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, γονέας 

μονογονεϊκής οικογένειας) 

 Τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ανάπηροι ή εξαρτώμενα μέλη οικογένειας 

με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%) 

 Πληγέντες από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 (κάτοικοι των κοινοτήτων 

που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021) 

3η) Τα οικονομικά κριτήρια με βάση το εισόδημα της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος οικονομικού έτους 2021 (έντυπο Ε1) ή του εκκαθαριστικού σημειώματος 

οικ. έτους 2021 

 

Έλεγχος επιλεξιμότητας, μοριοδότηση και κατάταξη: 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με επισυναπτόμενα τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  

Μετά από έλεγχο πληρότητας των προβλεπόμενων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή 

στα προγράμματα καταρτίζεται «Μητρώο Ενδιαφερομένων», στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.  

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ανά πρόγραμμα υπερβεί τον αριθμό 

των είκοσι (20) συμμετεχόντων στο ως άνω Μητρώο αποτυπώνεται η σειρά 

κατάταξης των ενδιαφερομένων με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν ανά 

κατηγορία.  
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Από το Μητρώο επιλέγονται οι ενδιαφερόμενοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη 

μοριοδότηση έως τον αριθμό των είκοσι συμμετεχόντων για το κάθε πρόγραμμα και 

καταρτίζεται ο Πίνακας Κατάταξης με τα μόρια που συγκέντρωσαν οι αιτούντες 

ενδιαφερόμενοι με βάση την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατά 

φθίνουσα σειρά.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο ενδιαφερόμενος με τους περισσότερους 

μήνες ανεργίας. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προκρίνεται ο ενδιαφερόμενος με 

την υψηλότερη μοριοδότηση στο επόμενο στη σειρά κριτήριο, κ.ο.κ., σύμφωνα με τη 

σειρά στην παρούσα Ανακοίνωση/Πρόσκληση. Η απόφαση σειράς επιλογής και 

συμμετοχής στα προγράμματα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας 

(https://dimoselassonas.gr) και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

Δήμου Ελασσόνας (https://kdvm.dimoselassonas.gr), τηρώντας τις διατάξεις περί 

προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 

τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Για τους ενδιαφερόμενους που θα καταθέσουν αίτηση χωρίς να πληρούν τις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης καταρτίζεται 

ξεχωριστός Πίνακας Αποκλειόμενων. 

 

Αναλυτικότερα, η μοριοδότηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο 

Ελασσόνας με τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης: 

                                                           
1 Με τη συναίνεση του αιτούντα δύναται να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο Ελασσόνας η 
βεβαίωση κατοικία με την κατάθεση αντίγραφου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή 
αντίγραφου του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους 
2 Με τη συναίνεση του αιτούντα δύναται να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο Ελασσόνας με 
την προϋπόθεση να αναγράφεται στην αίτηση η σχολική μονάδα αποφοίτησης μέσης εκπαίδευσης  

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Α/Α 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

1 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ1 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  

(χωρίς μόρια) 

2 ΗΛΙΚΙΑ 18 ΕΩΣ 60 ΕΤΩΝ ΦΩΤ/ΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 

(χωρίς μόρια) 

3 
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΜΕΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ2  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ 

(χωρίς μόρια) 

4 ΑΝΕΡΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Δ.ΥΠ.Α. 

1 μόριο/ανά μήνα 

συνεχιζόμενης 

ανεργίας 

5 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ 

ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 

ΤΕΚΝΑ 

10 μόρια/ανά τέκνο 

https://dypa.gov.gr/
https://kdvm.dimoselassonas.gr/
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Οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν σε περισσότερες των ανωτέρω κατηγοριών 

κριτηρίων μοριοδοτούνται σε κάθε μια χωριστά. 

Σημειώνεται ότι εφόσον ένας υποψήφιος καταρτιζόμενος επιλέξει και τα δύο 

προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα τοποθετηθεί στην πρώτη επιλογή 

του. 

 

Φοίτηση καταρτιζόμενων: 

Ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα γίνεται εξ αποστάσεως, διαδικτυακά μέσω 

πλατφόρμων τηλεεκπαίδευσης και δια ζώσης στις Αίθουσες του Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης Δήμου Ελασσόνας που θα διαμορφωθούν κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. 

Στους καταρτιζόμενους θα διαμοιραστεί οπτικοακουστικό υλικό και Live Streaming. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος συμμετοχής οι καταρτιζόμενοι θα 

λάβουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

Διάρκεια προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης – Θεματικές Ενότητες: 

Τα προγράμματα διαρκούν συνολικά 150 ώρες (80 και 70 έκαστο) και περιλαμβάνουν 

τις κάτωθι θεματικές ενότητες: 

ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  Ή/ΚΑΙ 

ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ 
10 μόρια/ανά τέκνο 

ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 10 μόρια/ανά τέκνο 

6 ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΑΝΑΠΗΡΟΙ Η/ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

50% 

10 μόρια 

ΑΝΑΠΗΡΟΙ Η/ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

67% 

20 μόρια 

ΑΝΑΠΗΡΟΙ Η/ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

80% 

30 μόρια 

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ 10 μόρια 

7 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΈΩΣ 

ΠΟΣΟΥ 2.500 € 
30 μόρια 

ΑΤΟΜΙΚΟ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΈΩΣ 

ΠΟΣΟΥ 5.000 € 
20 μόρια 

ΑΤΟΜΙΚΟ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 

ΠΟΣΟΥ 10.000 € 
10 μόρια 

ΑΤΟΜΙΚΟ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΩ 

ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000 € 
- 
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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ» 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο-Διδακτικές Ενότητες: 

 Παραγωγή και Έλεγχος Νωπού Γάλακτος 

 Τεχνολογία Γάλακτος & Γαλακτοκομικών Προϊόντων –Εξοπλισμός 

 Αρχές Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στη Βιομηχανία Γάλακτος 

 Τυροκομία 

 Υγιεινή & Ασφάλεια Γάλακτος και Γαλακτοκομικών  

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο-Διδακτικές Ενότητες: 

 Αγροδιατροφική κληρονομιά και Πολιτισμός 

 Αγροδιατροφική κληρονομιά από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τον 

καταναλωτή 

 Επιχειρηματικότητα και Αγροδιατροφική κληρονομιά 

 
Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής, το έντυπο της 

οποίας θα μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας 

(https://dimoselassonas.gr) και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

Δήμου Ελασσόνας (https://kdvm.dimoselassonas.gr) με την επισύναψη των 

απαραίτητων δικαιολογητικών από 16.03.2023 έως 30.03.2023 μέσω των 

ακόλουθων τρόπων: 

 Αποστολή αρχείων σε μορφή pdf, στα e-mail του Δήμου Ελασσόνας: 

diaviou@dimoselassonas.gr 

 Δια ζώσης στο Δημαρχείο Ελασσόνας, Γραφείο Πρωτοκόλλου 

Ωράριο Λειτουργίας: 07:00 - 15:00 

Διεύθυνση: Δημαρχείο, 6ης Οκτωβρίου 57 - Ελασσόνα 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2493350220, 2493350221 

 Δια ζώσης στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ελασσόνας 

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 14:00 

Διεύθυνση: Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 (πρώην ΔΕΥΑΕΛ) - Ελασσόνα 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2493493615 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 

1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος/η: 

 Έλαβε γνώση και αποδέχεται την ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και τους κανονισμούς των προγραμμάτων εκπαίδευσης 

 Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και έχουν ελεγχθεί 

για την ακρίβειά τους 

 Συναινεί για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών για την επαλήθευση των 

μοριοδοτούμενων κριτηρίων 

 Θα προσκομίσει στο Δήμο Ελασσόνας, σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή συμπληρωματικό 

https://dypa.gov.gr/
https://dypa.gov.gr/
mailto:diaviou@dimoselassonas.gr
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δικαιολογητικό που θα ζητηθεί για την τεκμηρίωση της αίτησης, εντός της 

προθεσμίας που θα τεθεί από το Δήμο και στη μορφή και με τον τρόπο που 

θα του ζητηθεί  

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής 

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, η οποία μετά από σχετική συναίνεση του 

αιτούντα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο Ελασσόνας.  

Ως Αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας που θα εκδοθεί από το Δήμο 

Ελασσόνας κατατίθεται Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

(έντυπο Ε1) ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου 

οικονομικού έτους 

4. Απολυτήριος τίτλος ή βεβαίωση αποφοίτησης μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος 

μετά από σχετική συναίνεση του αιτούντα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από 

τη σχολική μονάδα αποφοίτησης μέσης εκπαίδευσης που δηλώνεται στην 

αίτηση 

 

Κατά περίπτωση για την απόδειξη των κοινωνικών κριτηρίων υποβάλλονται τα 

κάτωθι: 

1. Βεβαίωση ανεργίας, στην οποία αναγράφονται οι μήνες ανεργίας 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο μετά από σχετική 

συναίνεση του αιτούντα θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο 

Ελασσόνας 

3. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή 

αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού 

έτους (2021) 

4. Βεβαίωση αναπηρίας από αρμόδιο δημόσιο φορέα, όπως Γνωματεύσεις 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ, 

Νομαρχιακών Επιτροπών, Περιφερειών, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κλπ, 

με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια αυτής  

5. Βεβαίωση Δημοτικής ή άλλης δημόσιας αρχής με την οποία βεβαιώνεται η 

χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στον ενδιαφερόμενο ή την οικογένειά του για 

τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώρηση 

στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η αίτηση δεν φέρει υπογραφή του ενδιαφερόμενου 

ή αριθμό πρωτοκόλλου ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατά περίπτωση παρά σχετικής ειδοποίησης από την υπηρεσία για τη προσκόμισή 

τους, ο ενδιαφερόμενος δεν επιλέγεται και η αίτησή του καταχωρείται στον Πίνακα 

Αποκλειόμενων.   

 
Παροχή πληροφοριών: 

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/delose-phorologias-eisodematos-php-e1-e2-e3
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/delose-phorologias-eisodematos-php-e1-e2-e3
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/delose-phorologias-eisodematos-php-e1-e2-e3
https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/delose-phorologias-eisodematos-php-e1-e2-e3
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Η διοικητική υποστήριξη κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης υποβολής αιτήσεων θα 

παρέχεται από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας 

(https://dimoselassonas.gr) και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου 

Ελασσόνας (https://kdvm.dimoselassonas.gr) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 

Δήμου Ελασσόνας. 

 
Ελασσόνα, 16.03.2023 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dimoselassonas.gr/
https://kdvm.dimoselassonas.gr/

