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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                
ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΕΓΑΣΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ  ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ   Ακινα,    28-04-2021 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ                                Αρ. Ρρωτ.οικ:  396 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ - ΕΔΚΑ 
Ταχ. Δ/νςθ:  Σολωμοφ 60 
Ταχ. Κϊδικασ: 10432 – Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Ευάγγελοσ Μουτςελάκθσ, Γεωργία Βικάτου 
Τθλ. : 210 528 1143, 2105281135 

 

 

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι αιτιςεων προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ 
μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 
5075006, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από τον Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021. 

 

 

Θ ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ – 
ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΘΣ  (ΕΔΚΑ) 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

  

1. το άρκρο 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα που 
κυρϊκθκε με το Άρκρο 1 του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίθςθ τθσ 
νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα», 

2. τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.134/2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (ΦΕΚ: 168/A/06-11-2017), 

3. τον ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ 
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», όπωσ ιςχφει, 

4. τον ν. 3861/2010 για «Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ (Αϋ112), όπωσ ιςχφει, 

5. τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα περί: (α) ςυμβάςεωσ ζργου (άρκρο 681 και κάκε ςχετικό 
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περί ςυμβάςεωσ ζργου άρκρο) και (β) ςφμβαςεωσ χρθςιδανείου (άρκρα 806, 810-821 και 
κάκε ςχετικό άρκρο), 

6. το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 
Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και 
αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων» ςχετικά με τθ μετονομαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Υποκζςεων, 

7. το π.δ 84/2019 (ΦΕΚ Α' 123/17-07-2019) «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και 
Ειδικϊν Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Τομζων Υπουργείων»  

8. τθν αρικμ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β/31-8-2016) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Σφςταςθ και 
διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ», 

9.  τo π.δ. 02/2021 (ΦΕΚ 02/Α’/5-1-2021) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 
Υφυπουργϊν», ςχετικά με το διοριςμό του Κωνςταντίνου Χατηθδάκθ ςτθ κζςθ του Υπουργοφ 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, 

10. το άρκρο 39 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλειασ- Μεταρρφκμιςθ 
αςφαλιςτικοφ- ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ –υκμίςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και 
τυχερϊν παιχνίων και άλλεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ 85/ Βϋ/12-5-2016), 

11. το Ρρωτόκολλο 38C τθσ Συμφωνίασ Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ςφμφωνα με το οποίο 
ςυςτινεται ο Χρθματοδοτικόσ Μθχανιςμόσ EOX 2014-2021 μζςω του οποίου οι δότριεσ χϊρεσ 
κα ςυνειςφζρουν ςτθ μείωςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων εντόσ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (εφεξισ, “Ρρωτόκολλο 38c”), 

12. το από 31.10.2017 Μνθμόνιο Κατανοιςεωσ (Memorandum of Understanding) για τθν 
υλοποίθςθ του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου περιόδου 
2014-2021 μεταξφ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Ιςλανδίασ, του Ρριγκιπάτου του Λιχτενςτάιν, του 
Βαςιλείου τθσ Νορβθγίασ και τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ («Μνθμόνιο Κατανοιςεωσ», εφεξισ) 
όπωσ ιςχφει, 

13. τον Κανονιςμό για τθν υλοποίθςθ του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, 

14. τισ λοιπζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν κεςπιςκεί και υιοκετθκεί από τθν Επιτροπι ΧΜ 
ΕΟΧ περιόδου 2014-2021, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν (Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ ΧΜ 
ΕΟΧ, εφεξισ), 

15. τθν αρίκμ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β’/31-12-2018) Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Τροποποίθςθ 
και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) υπουργικισ 
απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 - 
2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 
2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των 
αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων”», και ιδίωσ το άρκρο 12 παράγραφοσ 3  

16. τθν αρικμ. 85335 (Β' 1706/2015) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ για τον Επανακακοριςμό τθσ 
λειτουργίασ του κεντρικοφ λογαριαςμοφ 23/200850 για τθν εκνικι ςυγχρθματοδότθςθ των 
Διαρκρωτικϊν Ταμείων, Ταμείου Συνοχισ και ΕΟΧ, όπωσ ιςχφει, 

17. τθν αρικμ. πρωτ.13249/04-02-2020 (ΦΕΚ 526/Β/19-02-2020) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 
«Κακοριςμόσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου για τθν υλοποίθςθ του Χρθματοδοτικοφ 
Μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - 
Κατανομι των Ρόρων» (ΥΡΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ), όπωσ ιςχφει (εφεξισ ΚΥΑ ΣΔΕ ΕΟΧ), 

18. τθν αρικμ. 91761/03-09-2020 (ΦΕΚ 4027/Βϋ/21-09-2020) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων για τθ Xρθματοδότθςθ του Ρρογράμματοσ, όπωσ αυτι 
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ενςωματϊνει τθν Ρρογραμματικι Συμφωνία (Programme Agreement), μεταξφ τθσ Επιτροπισ 
ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (Ρρογραμματικι 
Συμφωνία, εφεξισ) και επζχει κζςθ Συμφϊνου Υλοποίθςθσ του Ρρογράμματοσ κατά τισ 
προβλζψεισ του Κανονιςμοφ), 

19. τθν αρικμ. Δ1.33086/11345/22-07-2019 (ΦΕΚ Β 3082) Απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων με κζμα: «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων» 

20. τθν αρικμ. 0.4093/5-10-2020 Ρρόςκλθςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων 
(Κωδικόσ Ρρόςκλθςθσ: 4622 Α/Α ΟΡΣ ΕΟΧ: PDP1) προσ τθν Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ του 
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων - Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΔΚΑ) για 
τθν υποβολι πρόταςθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρροκακοριςμζνθσ Ρράξθσ 1 «Task Force supporting 
Roma inclusion and empowerment» (Ομάδα Δράςθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ Κοινωνικισ 
Ζνταξθσ και Ενδυνάμωςθσ των ομά) προκειμζνου να ενταχκεί και να χρθματοδοτθκεί ςτο 
πλαίςιο του Ρρογράμματοσ «Κοινωνικι Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ των ομά» (Roma inclusion 
and empowerment), 

21. τθν αρικμ. αρ. 1.395/27-01-2021 (ΑΔΑ: 673446ΜΤΛΚ-ΡΔΩ) απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με 
κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 και τίτλο: «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ», 

22. το ιςχφον Τεχνικό Δελτίο τθσ Ρράξθσ «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006, 

23. τθν αρικμ. 375/21-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ9346ΜΤΛΚ-ΜΕΑ  ) Απόφαςθ ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Αιτιςεων ςτο πλαίςιο του Ρακζτου Εργαςίασ 2 
(ΡΕ2) : Στελζχωςθ Κεντρικισ Ομάδασ και Ρεριφερειακϊν Ομάδων τθσ Ενταγμζνθσ Ρράξθσ με 
τίτλο: «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ 
ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006, 

24. τθν αρικμ. 374/21-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΥ146ΜΤΛΚ-83Γ  ) Απόφαςθ Συγκρότθςθσ Επιτροπισ 
Εξζταςθσ Ενςτάςεων ςτο πλαίςιο τθσ Ενταγμζνθσ Ρράξθσ με τίτλο: «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ  
ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006, 

25. το υπ’ αρ. 392/27-04-2021 ζγγραφο ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ ΕΥ «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ, Τομζασ 
Απαςχόλθςθσ & Κοινωνικισ Οικονομίασ» επί του Σχεδίου τθσ Ρρόςκλθςθσ 

26. ότι με τθν παροφςα προκαλείται ςυνολικι δαπάνθ δφο εκατομμυρίων τριακοςίων πενιντα ζξι 
χιλιάδων πεντακοςίων εξιντα ευρϊ (2.356.560,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, θ οποία κα 
βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρράξθσ «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 
5075006, εγγεγραμμζνθ  ςτθ ΣΑΕ734/1, που ςυγχρθματοδοτείται από τον Χρθματοδοτικό 
Μθχανιςμό του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021. 

 

ΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Ενδιαφερόμενουσ/εσ (φυςικά πρόςωπα), οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 

παραγράφου 16 (Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ), προσ υποβολι αίτθςθσ για τθ ςφναψθ  

ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο του ΡΕ2 τθσ Ρράξθσ  με  τίτλο «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ» με 

κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από τον 

Χρθματοδοτικό Μθχανιςμό του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ και τισ ανάγκεσ τθσ ανωτζρω Ρράξθσ. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ – ΤΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Στο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ανάπτυξθ των εκνικϊν 

ςτρατθγικϊν για τθν ζνταξθ των ομά, θ ελλθνικι πολιτεία ανζπτυξε τθν «Εκνικι 

Στρατθγικι Ζνταξθσ των ομά» (ΕΣΚΕ-ομά). Ωσ πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ Εκνικισ 

Στρατθγικισ και του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των ομά, 2017 -2021 

ορίςτθκε θ άρςθ των όρων του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ των ομά και θ δθμιουργία των 

προχποκζςεων τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ αυτϊν. 

Ο παραπάνω ςτρατθγικόσ ςτόχοσ εξυπθρετείται μζςα από τρεισ επιμζρουσ γενικοφσ 

ςτόχουσ:  

α) Εξαςφάλιςθ και εγγφθςθ του «κατοικείν»,  

β) Ανάπτυξθ υποςτθρικτικοφ πλζγματοσ κοινωνικισ παρζμβαςθσ (ςτουσ τομείσ τθσ 

απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ, υγείασ και κοινωνικισ ζνταξθσ), 

γ) Ανάπτυξθ Κοινωνικοφ διαλόγου και ςυναίνεςθσ, μζςω τθσ κοινωνικισ χειραφζτθςθσ 

και τθσ ςυμμετοχισ των ίδιων των ομά.  

Οι ανωτζρω γενικοί ςτόχοι υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του πενταετοφσ εκνικοφ 

επιχειρθςιακοφ ςχεδίου δράςθσ για τθν κοινωνικι ζνταξθ των ομά για τθν περίοδο 

2017-2021 και κα ςυνεχίςουν να υλοποιοφνται και ςτο πλαίςιο τθσ Νζασ Εκνικισ 

Στρατθγικισ για τθν Ιςότθτα και τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των ομά, μετά το 2021.  

Θ Ρράξθ «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ » προβλζπει τθ δθμιουργία Ομάδασ Δράςθσ (Task Force) θ 

οποία κα λειτουργεί ωσ το βαςικό εργαλείο για τθν ενίςχυςθ, τθν παρακολοφκθςθ και 

τθν εφαρμογι τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν ζνταξθ των ομά και των ςχετικϊν 

πολιτικϊν και μζτρων, τόςο ςε περιφερειακό όςο και ςε τοπικό επίπεδο.   

Στο πλαίςιο αυτό, ςκοπόσ του ζργου είναι θ ςφςταςθ μιασ Ομάδασ Δράςθσ θ οποία κα 

λειτουργεί ωσ βαςικό εργαλείο παρακολοφκθςθσ και ςυντονιςμοφ εφαρμογισ τθσ ΕΣΚΕ 

-ομά και των ςχετικϊν πολιτικϊν και μζτρων ςε εκνικό, περιφερειακό και ςε τοπικό 

επίπεδο.  

Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ θ Ομάδα Δράςθσ κα αναπτφξει ςυνεργαςίεσ, 

μθχανιςμοφσ και εργαλεία εκπαίδευςθσ, ςυντονιςμοφ και επικοινωνίασ με ζμφαςθ ςτθν 

ενεργό ςυμμετοχι και ενδυνάμωςθ ανδρϊν και, κυρίωσ, γυναικϊν και νζων ομά ςτισ 

ςχετικζσ διαδικαςίεσ με ςτόχο να ςυμβάλλει (α) ςτθν ενίςχυςθ, παρακολοφκθςθ και 

αξιολόγθςθ των πολιτικϊν τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ και του Σχεδίου Δράςθσ για τθν 

Κοινωνικι Ζνταξθ των ομά και ςτθν (β) ενδυνάμωςθ των ομά, ϊςτε να ςυμμετζχουν 

ενεργά ςτθ διαδικαςία κοινωνικισ ζνταξθσ. Επιπλζον, θ Ομάδα Δράςθσ κα ενιςχφςει τισ 

κοινότθτεσ των ομά, οφτωσ ϊςτε να ςυμμετζχουν ενεργά ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν 

παρακολοφκθςθ και ςτθν εφαρμογι των πολιτικϊν που τισ επθρεάηουν.  
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Ειδικότερα, θ Ομάδα Δράςθσ κα ςυμβάλλει: 

 ςτον ςυντονιςμό και ςτθν παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ ΕΣΚΕ-ομά ςε 

τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο διοίκθςθσ,  

 ςτθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και εμπειρίασ ςτισ κοινότθτεσ των ομά και ςε 

κατοίκουσ των επιλεγμζνων περιοχϊν, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτον 

ςχεδιαςμό και ςτθν εφαρμογι δράςεων ςτο πλαίςιο τθσ ΕΣΚΕ –ομά (υφιςτάμενθσ και 

νζασ),   

 ςτθ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ το προςωπικό των τοπικϊν αρχϊν, προκειμζνου 

να ςχεδιάςουν και να εφαρμόςουν αποτελεςματικζσ δράςεισ για τθ δραςτθριοποίθςθ 

των τοπικϊν παραγόντων και τθσ κοινότθτασ των ομά, οφτωσ ϊςτε να ςυμμετζχουν 

ενεργά ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν παρακολοφκθςθ και ςτθν εφαρμογι των πολιτικϊν που 

τισ επθρεάηουν,  

 ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι μζτρων για τθν αποτελεςματικι καταπολζμθςθ των 

διακρίςεων και των ςτερεοτφπων ςτον ευρφτερο πλθκυςμό . 

 

2. ΣΥΣΤΑΣΘ «ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΘΣ» - ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ   

2.1 Θ «Ομάδα Δράςθσ» κα αποτελείται από: 

Α. Τθν Κεντρικι Ομάδα Δράςθσ/ (Central Task Force Unit/Steering Committee) 

Θ Κεντρικι Ομάδα Δράςθσ κα εδρεφει ςτθν Ακινα, κα αποτελείται από πζντε (5) 

άτομα, ωσ εξισ:  

 τζςςερισ (4) ειδικοφσ ςυνεργάτεσ οι  οποίοι κα διακζτουν εκτενι εμπειρία 

και τεχνογνωςία ςτθν ζνταξθ και ςτθν ενδυνάμωςθ των ειδικϊν και ευάλωτων 

κοινωνικϊν ομάδων, ζνασ εκ των οποίων κα αναλάβει χρζθ Συντονιςτι του ζργου 

τθσ Ομάδασ. Ο Συντονιςτισ κα εκπροςωπεί τθν Ομάδα ζναντι του Φορζα 

Υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ (ΕΔΚΑ) και του Εταίρου του Ρρογράμματοσ, ιτοι τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ, θ οποία 

κατευκφνει όλεσ τισ δράςεισ του ζργου. 

 ζνα (1) μζλοσ το οποίο κα αναλάβει τον ρόλο του διαμεςολαβθτι ομά, κα 

είναι απόφοιτοσ τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (Υ.Ε.)  και το οποίο κα ζχει 

γνϊςθ των κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ κοινότθτασ, κα προζρχεται από τθν 

κοινότθτα ομά ι/και κα κατζχει τθ διάλεκτο ομανί.  

 

Β. Τζςςερισ περιφερειακζσ Ομάδεσ Δράςθσ (Regional Task Force Units)  ςτισ τζςςερισ 

(4) Ρεριφζρειεσ με ςχετικά υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμϊν ομά (Αττικι, 

Κεντρικι Μακεδονία, Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ και Δυτικι Ελλάδα), 

ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των ομά 

(Δεκζμβριοσ 2011), ιτοι:  
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1. Ρεριφερειακι Ομάδα Δράςθσ Αττικισ με ζδρα τθν Ακινα  

2. Ρεριφερειακι Ομάδα Δράςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ με ζδρα τθν 

Θεςςαλονίκθ 

3. Ρεριφερειακι Ομάδα Δράςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ με ζδρα 

τθν  Κομοτθνι και  

4. Ρεριφερειακι Ομάδα Δράςθσ Δυτικισ Ελλάδασ με ζδρα τθν Ράτρα 

Οι τζςςερισ Ρεριφερειακζσ Ομάδεσ κα ςτελεχωκοφν ςυνολικά από είκοςι (20) 

άτομα. 

H κάκε Ρεριφερειακι Ομάδα κα ςτελεχϊνεται από:  

• Τζςςερισ (4) ειδικοφσ ςυνεργάτεσ με εκτενι εμπειρία και τεχνογνωςία ςε 

κζματα ζνταξθσ και ενδυνάμωςθσ ειδικϊν και ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, 

• Ζναν (1)  διαμεςολαβθτι ομά από τθν κοινότθτα ο οποίοσ ςε κάκε 

περίπτωςθ, κα ζχει γνϊςθ των κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ κοινότθτασ, ι/και 

κα κατζχει τθ διάλεκτο ομανί. 

Αναλυτικά οι κζςεισ περιγράφονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

• Α. Κεντρικι Ομάδα Δράςθσ/ (Central Task Force Unit/Steering Committee) 

Κωδικόσ κζςθσ Ρεδίο Αρικμόσ κζςεων 

Α01 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Κεντρικισ Ομάδασ 
(Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν ι Κοινωνικϊν 
Λειτουργϊν/Κοινωνικισ Εργαςίασ) που κα αναλάβει και τα 
κακικοντα ςυντονιςτι τθσ «Ομάδασ Δράςθσ» 

1 

Α02 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν/Επιςτθμϊν 
Διοίκθςθσ Κεντρικισ Ομάδασ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ Οικονομικϊν 
Επιςτθμϊν ι Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ) 

1 

Α03 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ / Αρχιτζκτονασ 
Κεντρικισ Ομάδασ (Διπλωματοφχοσ / Ρτυχιοφχοσ Ρολιτικόσ 
Μθχανικόσ ι Αρχιτζκτονασ) 

1 

Α04 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Νομικϊν Επιςτθμϊν Κεντρικισ Ομάδασ 
(Ρτυχιοφχοσ Νομικϊν Επιςτθμϊν) 

1 

Α05 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Διαμεςολαβθτισ ομά Κεντρικισ Ομάδασ 
(απόφοιτοσ τουλάχιςτον Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ) 

1 

• Β. Τζςςερισ (4) περιφερειακζσ Ομάδεσ Δράςθσ (Regional Task Force Units) 

Κωδικόσ κζςθσ Ρεδίο Αρικμόσ κζςεων 

Β01 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 
1 Ρεριφζρειασ Αττικισ  (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ Κοινωνικϊν και 
Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Κοινωνικϊν Λειτουργϊν/Κοινωνικισ 
Εργαςίασ) 

1 

Β02 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 
2 Ρεριφζρειασ Αττικισ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ Κοινωνικϊν και 
Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Κοινωνικϊν Λειτουργϊν/Κοινωνικισ 
Εργαςίασ) 

1 
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Β03 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ Ρεριφζρειασ 
Αττικισ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ/ 
Ρροςχολικισ Αγωγισ) 

1 

Β04 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν/ Επιςτθμϊν 
Διοίκθςθσ  Ρεριφζρειασ Αττικισ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ 
Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ι Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ) 

1 

Β05 Ειδικόσ Συνεργάτθσ - διαμεςολαβθτισ ομά Ρεριφζρειασ 
Αττικισ (Απόφοιτοσ τουλάχιςτον Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ) 

1 

Β06 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 
1 Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ 
Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Κοινωνικϊν 
Λειτουργϊν/Κοινωνικισ Εργαςίασ) 

1 

Β07 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 
2 Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ 
Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Κοινωνικϊν 
Λειτουργϊν/Κοινωνικισ Εργαςίασ) 

1 

Β08 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ Ρεριφζρειασ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ Επιςτθμϊν 
Εκπαίδευςθσ/ Ρροςχολικισ Αγωγισ) 

1 

Β09 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν/ Επιςτθμϊν 
Διοίκθςθσ  Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ 
ι ΤΕΙ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ι Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ) 

1 

Β10 Ειδικόσ Συνεργάτθσ - διαμεςολαβθτισ ομά Ρεριφζρειασ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ (Απόφοιτοσ τουλάχιςτον Υποχρεωτικισ 
Εκπαίδευςθσ) 

1 

Β11 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 
1 Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ 
Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Κοινωνικϊν 
Λειτουργϊν/Κοινωνικισ Εργαςίασ) 

1 

Β12 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 
2 Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ 
Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Κοινωνικϊν 
Λειτουργϊν/Κοινωνικισ Εργαςίασ) 

1 

Β13 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ Ρεριφζρειασ 
Δυτικισ Ελλάδασ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ Επιςτθμϊν 
Εκπαίδευςθσ/ Ρροςχολικισ Αγωγισ) 

1 

Β14 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν /  Επιςτθμϊν 
Διοίκθςθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ 
Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ι Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ) 

1 

Β15 Ειδικόσ Συνεργάτθσ - διαμεςολαβθτισ ομά Ρεριφζρειασ 
Δυτικισ Ελλάδασ (Απόφοιτοσ τουλάχιςτον Υποχρεωτικισ 
Εκπαίδευςθσ) 

1 

Β16 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 
1 Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ (Ρτυχιοφχοσ 
ΑΕΙ ι ΤΕΙ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, 
Κοινωνικϊν Λειτουργϊν/Κοινωνικισ Εργαςίασ) 

1 

Β17 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν 
2 Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ (Ρτυχιοφχοσ 

1 
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ΑΕΙ ι ΤΕΙ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, 
Κοινωνικϊν Λειτουργϊν/Κοινωνικισ Εργαςίασ) 

Β18 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ Ρεριφζρειασ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ (Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ 
Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ/ Ρροςχολικισ Αγωγισ) 

1 

Β19 Ειδικόσ Συνεργάτθσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν /  Επιςτθμϊν 
Διοίκθςθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ 
(Ρτυχιοφχοσ ΑΕΙ ι ΤΕΙ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ι Επιςτθμϊν 
Διοίκθςθσ) 

1 

Β20 Ειδικόσ Συνεργάτθσ - διαμεςολαβθτισ ομά Ρεριφζρειασ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ (Απόφοιτοσ τουλάχιςτον 
Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ) 

1 

 

 

2.2. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΘΣ «ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΘΣ» 

2.2.1 Θ Κεντρικι Ομάδα Δράςθσ υποχρεοφται:  

2.2.1.1 Να υποβάλλει ςτον Φορζα Υλοποίθςθσ Σχζδιο Δράςθσ, τριετοφσ διάρκειασ με 
ςκοπό τθν εξειδίκευςθ των δράςεων τθσ Ομάδασ Δράςθσ για τθ ςταδιακι εφαρμογι τθσ 
ΕΣΚΕ-ομά, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ από 
Ευρωπαϊκοφσ, Εκνικοφσ και Διεκνείσ πόρουσ. Το Σχζδιο Δράςθσ, κα παρζχει 
κακοδιγθςθ και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, εκπαιδευτικό υλικό, πρότυπα αναφοράσ, 
πρότυπο Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Δράςθσ και ςχετικά εργαλεία προσ τισ περιφερειακζσ 
Ομάδεσ Δράςθσ, προκειμζνου να ςυντονίηει και να διευκολφνει τθν υλοποίθςθ του 
ζργου τουσ και να τα επικαιροποιεί, επιςθμαίνοντασ εμπόδια και προτείνοντασ πικανζσ 
λφςεισ.  

2.2.1.2   Να λαμβάνει κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και να ςυνεργάηεται με τον Εταίρο του 

Ρρογράμματοσ, ιτοι τθ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ 

τθσ Φτϊχειασ. Βάςει αυτϊν, να ενθμερϊνει, να υποςτθρίηει και να ςυντονίηει το ζργο 

των Ρεριφερειακϊν Ομάδων Δράςθσ, να παρζχει κατευκφνςεισ, εκπαιδευτικό υλικό, 

εργαλεία και εκπαίδευςθ ςτο προςωπικό των Ρεριφερειακϊν Ομάδων Δράςθσ, ςτο 

προςωπικό των διμων και ςε άλλουσ βαςικοφσ εμπλεκόμενουσ.  

2.2.1.3  Να παρακολουκεί και να αξιολογεί τα μζτρα και τισ δράςεισ για τθν κοινωνικι 

ζνταξθ των ομά, παρζχοντασ εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ αναφορικά 

με  τθν πρόοδο των περιφερειακϊν ςχεδίων κακϊσ και ετιςια ζκκεςθ για το ςυνολικό 

Σχζδιο Δράςθσ τθσ Ομάδασ Δράςθσ ςτθν ΕΔΚΑ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα τισ διαβιβάηει 

ςτθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ για 

ζγκριςθ.  

2.2.1.4 Να αναπτφςςει εφχρθςτα πρότυπα, οδθγίεσ και εργαλεία για τθν ενίςχυςθ του 

ρόλου των οργανϊςεων ομά ςτον τομζα τθσ προάςπιςθσ, τθ διευκόλυνςθ τθσ 

λειτουργίασ και τθσ δικτφωςθσ τουσ ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Ππου δεν υφίςτανται τζτοιεσ οργανϊςεισ, οι ομά κάτοικοι τθσ περιοχισ να 

ενιςχυκοφν, να εκπαιδευτοφν και να υποςτθριχκοφν, ςε ςυνεργαςία με τισ 
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Ρεριφερειακζσ Ομάδεσ Δράςθσ οφτωσ ϊςτε να δθμιουργιςουν δίκτυα και να 

ςυμμετζχουν ωσ μζλθ ςε δράςεισ και ενζργειεσ ενςωμάτωςθσ. Ζμφαςθ να δοκεί ςτθν 

ενδυνάμωςθ και ςτθ ςυμμετοχι των γυναικϊν και των νζων ομά.  

2.2.1.5 Να οργανϊνει, ςε ςυνεργαςία με τισ Ρεριφερειακζσ Ομάδεσ Δράςθσ, 

ςυναντιςεισ διαβοφλευςθσ ςτισ οποίεσ κα ςυμμετζχουν οι τοπικζσ κοινότθτεσ ομά, τα 

Ραραρτιματα ομά των διμων και εκπρόςωποι των περιφερειακϊν και τοπικϊν αρχϊν, 

προκειμζνου να ςυνδιαμορφωκοφν οι δράςεισ που κα υλοποιθκοφν. Τζτοιεσ 

ςυναντιςεισ κα πραγματοποιοφνται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Ρράξθσ. Κατά αυτόν τον 

τρόπο κα υπάρχει ςυνεχισ πλθροφόρθςθ, ϊςτε να επικαιροποιείται ο τρόποσ 

λειτουργίασ και τα εργαλεία των Ομάδων Δράςθσ και να επανακακορίηεται θ ροι 

εργαςιϊν τθσ Ρράξθσ. 

2.2.1.6 Να ςυμβάλλει ςτθν επικαιροποίθςθ τθσ αποτφπωςθσ/καταγραφισ 

οικιςμϊν/καταυλιςμϊν ομά.  

2.2.1.7  Να ςυνεργάηεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ παράγοντεσ για τθν εφαρμογι του τρζχοντοσ 5ετοφσ «Εκνικοφ 

Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Ζνταξθ των ομά 2017-2021» κακϊσ και του 

επόμενου. 

2.2.1.8   Να υποςτθρίξει τον Διαχειριςτι του Ρρογράμματοσ –Ειδικι Υπθρεςία ΕΔ ΕΣΡΑ 

Απκο ςτθν εξειδίκευςθ του περιεχομζνου των υπολοίπων δράςεων του Ρρογράμματοσ 

«Κοινωνικι Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ των ομά» (Roma inclusion and empowerment) 

λαμβάνοντασ ανατροφοδότθςθ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία από τισ Ρεριφερειακζσ 

Ομάδεσ Δράςθσ.  

2.2.1.9 Να ςυνδράμει ςτθν ανάπτυξθ και παραμετροποίθςθ ενόσ Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ, ςτο οποίο κα καταχωροφνται οι 

πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα που κα αποςτζλλονται από τισ περιφερειακζσ ομάδεσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ το Εκνικό Επιχειρθςιακό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ 

των ομά, τουσ δείκτεσ και τισ εκροζσ τθσ Ρράξθσ, όπωσ ζχουν οριςτεί, και τα 

περιφερειακά ςχζδια δράςθσ.  

2.2.1.10  Να αποςτζλλει ςε μθνιαία βάςθ δφο (2) εκκζςεισ πεπραγμζνων ςτθν ΕΔΚΑ με 

βάςθ πρότυπο που κα ζχει ςυνταχτεί από τθν ίδια υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ. Οι εκκζςεισ αυτζσ κα υποβάλλονται από τθν ΕΔΚΑ ςτθ Γενικι Γραμματεία 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ θ οποία κα βεβαιϊνει τθν 

άρτια υλοποίθςθ των εργαςιϊν τθσ Ομάδασ Δράςθσ. 

2.2.1.11 Να εκπονιςει ςε ςυνεργαςία με τισ Ρεριφερειακζσ Ομάδεσ το εκπαιδευτικό 

υλικό, τουσ οδθγοφσ, τα πρότυπα, τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, τα εργαλεία και τισ 

μεκοδολογίεσ για τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων των αρμόδιων δθμόςιων αρχϊν και για 

τθν ενδυνάμωςθ των ομά 

2.2.1.12 Να οργανϊςει και να υλοποιιςει δράςεισ εκπαίδευςθσ και πλθροφόρθςθσ που 

κα απευκφνονται ςτισ Ρεριφερειακζσ Ομάδεσ ςχετικά με κζματα κοινωνικισ ζνταξθσ και 
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ενδυνάμωςθσ των ομά ςε όλουσ τουσ τομείσ παρζμβαςθσ τθσ ΕΣΚΕ-ομά (εκπαίδευςθ, 

απαςχόλθςθ, ςτζγαςθ, υγειονομικι περίκαλψθ, ιςότθτα, καταπολζμθςθ των 

διακρίςεων). Οι δράςεισ εκπαίδευςθσ κα περιλαμβάνουν καλζσ πρακτικζσ και 

παραδείγματα, εργαλεία και μεκοδολογίεσ ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ των ομά μζςω 

τθσ ενδυνάμωςθσ και τθσ διαβοφλευςθσ,  ςτρατθγικϊν ευαιςκθτοποίθςθσ και 

επικοινωνίασ,  μεκοδολογίεσ διαμεςολάβθςθσ με τισ κοινότθτεσ ομά, εργαλεία  και 

μεκοδολογίεσ δικτφωςθσ, εργαλεία και μεκόδουσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυλλογισ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων για τθν 

κατάρτιςθ δεικτϊν,  κακϊσ και εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ ςε κζματα δθμόςιασ 

διακυβζρνθςθσ και ανάπτυξθσ  χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν και εργαλείων. Στο πλαίςιο 

αυτό θ Κεντρικι ομάδα κα παρζχει κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Ζργου ςχετικζσ οδθγίεσ 

ςτισ Ρεριφερειακζσ Ομάδεσ  ϊςτε τα εργαλεία, οι μζκοδοι και οι οδθγοί να 

εξειδικευτοφν προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτισ ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ 

ανάγκεσ τθσ κάκε Ρεριφζρειασ.  

 

2.2.2 Κάκε Ρεριφερειακι Ομάδα Δράςθσ (Regional Task Force Units): 

υποχρεοφται:  

2.2.2.1   Υποχρεοφται να ςυμμετζχει ςτθν αρχικι εκπαίδευςθ που κα παρζχει θ Κεντρικι 

Ομάδα ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν κοινωνικι ζνταξθ και ενδυνάμωςθ των ομά, 

όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παρ. 2.2.1.12 όςο και ςε επόμενεσ εκπαιδεφςεισ, να 

ςυνεργάηεται με τθν Κεντρικι Ομάδα, να ακολουκεί τισ οδθγίεσ και  να ςυνδράμει ςτθν 

εξειδίκευςθ των επιμζρουσ δράςεων βάςει τθσ αποτφπωςθσ των ιδιαίτερων 

χαρακτθριςτικϊν και αναγκϊν τθσ κάκε Ρεριφζρειασ.  

2.2.2.2 Υποχρεοφται να καταρτίςει και να υποβάλει - με βάςθ τθν εκπαίδευςθ, τισ 

οδθγίεσ, τα εργαλεία, τα πρότυπα και το χρονοδιάγραμμα που κα καταρτιςτεί από τθν 

Κεντρικι Ομάδα - αναλυτικι πρόταςθ Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Δράςθσ, το οποίο κα 

περιλαμβάνει τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου ςε επίπεδο 

περιφζρειασ (περιφερειακι χαρτογράφθςθ οικιςμϊν/καταυλιςμϊν και εμπλεκόμενων 

φορζων, αποτφπωςθ αναγκϊν, βαςικζσ προκλιςεισ και προβλθματιςμοί, προτεινόμενεσ 

παρεμβάςεισ, χρονοδιάγραμμα, εκτίμθςθ κινδφνου και προτεινόμενοι τρόποι 

αντιμετϊπιςθσ κ.λπ.).  

2.2.2.3 Είναι υπεφκυνθ για τον αποτελεςματικό ςυντονιςμό των ενεργειϊν των φορζων 

που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ ςχετικϊν παρεμβάςεων τθσ ΕΣΚΕ-ομά ςε όλουσ τουσ 

τομείσ παρζμβαςθσ, απαςχόλθςθ, εκπαίδευςθ, υγειονομικι περίκαλψθ, ςτζγαςθ (π.χ. 

ςε περιφερειακό επίπεδο διευκφνςεισ προγραμματιςμοφ και υποδομϊν, εκπαίδευςθσ,  

δθμόςιασ υγείασ και κοινωνικισ μζριμνασ, καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ, 

ανάπτυξθσ και περιβάλλοντοσ, λαϊκϊν αγορϊν, κ.λπ. αντίςτοιχων υπθρεςιϊν ςε επίπεδο 

διμων, ςυμπεριλαμβάνοντασ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, Κζντρα Κοινότθτασ, Ραραρτιματα 

ομά).  
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2.2.2.4 Υποχρεοφται να λαμβάνει ειδικι μζριμνα για τθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία  με 

όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ιδιαίτερα με τισ ςχολικζσ μονάδεσ και τθν 

αςτυνομία, κακϊσ και τισ τοπικζσ επιχειριςεισ και εμπορικοφσ ςυλλόγουσ με ςτόχο τθν 

υποςτιριξθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των ομά και  να μεταφζρουν τθν αποκτθκείςα 

τεχνογνωςία από τισ εκπαιδεφςεισ και τισ οδθγίεσ που κα τουσ ζχουν παραςχεκεί από 

τθν Κεντρικι Ομάδα ςε εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

2.2.2.5 Υποχρεοφται να διοργανϊνει διαβουλεφςεισ και να διευκολφνει τισ παρεμβάςεισ 

ςτουσ επιμζρουσ τομείσ διαςφαλίηοντασ ότι οι δράςεισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ των 

ομά ςχεδιάηονται, εφαρμόηονται και παρακολουκοφνται με ςυμμετοχικό τρόπο.  

2.2.2.6 Υποχρεοφται να αποςτζλλει ςτθν Κεντρικι Ομάδα ετιςια ζκκεςθ αποτίμθςθσ 

των παρεμβάςεων που υλοποιικθκαν με βάςθ το Ρεριφερειακό Σχζδιο Δράςθσ . 

2.2.2.7 Υποχρεοφται να ςυνεργάηεται ςτενά με όλουσ τουσ ςχετικοφσ τοπικοφσ 

ςυλλόγουσ (νζων, γυναικϊν κ.λ.π.) των ομά με ςτόχο τθν ενίςχυςθ και τθν 

ενδυνάμωςι τουσ ϊςτε να ςυμμετζχουν ενεργά ςε ςχετικζσ δράςεισ.  

2.2.2.8 Υποχρεοφται να αποςτζλλει δφο (2) εκκζςεισ ανά μινα ςτθν Κεντρικι Ομάδα 

αναφζροντασ:  

 τον τρόπο εφαρμογισ και τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων 

 τθν καταγραφι και τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν 

 τθν πορεία υλοποίθςθσ των δράςεων ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και 

ενδυνάμωςθσ των τοπικϊν κοινοτιτων τθσ Ρεριφζρειασ, των εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ 

ςυμπεριλαμβανομζνων 

 τθν επίδραςθ από τθν εφαρμογι των ςχεδιαηόμενων δράςεων ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ   

 τθν πορεία ανάπτυξθσ των τοπικϊν δικτφων των ομά με τουσ βαςικοφσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ και τθν υποςτιριξι τουσ ςτισ δράςεισ κοινωνικισ ζνταξθσ 

 τθν πρόοδο ςτθν ενεργι ςυμμετοχι και δζςμευςθ των οργανϊςεων ομά, τυπικϊν 

και άτυπων ομάδων πολιτϊν ςτισ δράςεισ κοινωνικισ ζνταξθσ  

Το Ρεριφερειακό Σχζδιο Δράςθσ, όπωσ και το χρονοδιάγραμμα κα εγκρικοφν από τθν 

ΕΔΚΑ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.  

2.2.2.9 Είναι υπεφκυνθ για τθν τιρθςθ του προαναφερόμενου χρονοδιαγράμματοσ και 

τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Κεντρικισ Ομάδασ ςε περίπτωςθ που χρειάηεται 

επικαιροποίθςθ. Οποιαδιποτε αλλαγι/επικαιροποίθςθ κα ζχει τθ γραπτι ςυμφωνία 

τθσ Κεντρικισ Ομάδασ και τθν ζγκριςθ του Φορζα Υλοποίθςθσ (ΕΔΚΑ), μετά από 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ. Θ επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων κα γίνεται 

ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και όλα τα δεδομζνα υποχρεωτικά κα ςυνδζονται με το 

ετιςιο ςφςτθμα αναφοράσ του προγράμματοσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 

Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ. 
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2.2.2.10 Να οργανϊςει και να υλοποιιςει ςε ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Ομάδα τισ 

δράςεισ εκπαίδευςθσ και πλθροφόρθςθσ των ςτελεχϊν των αρμόδιων φορζων (όπωσ 

Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, φορείσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, Αςτυνομία, εκπαιδευτικοί 

φορείσ κ.α.) ςχετικά με κζματα κοινωνικισ ζνταξθσ και ενδυνάμωςθσ των ομά. 

2.2.2.11 Να υποςτθρίξει τθν Κεντρικι Ομάδα ςτθν εκπόνθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 

των οδθγϊν, των πρότυπων, των κατευκυντιριων οδθγιϊν, των εργαλείων και των 

μεκοδολογιϊν για τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων των αρμόδιων δθμόςιων αρχϊν και για 

τθν ενδυνάμωςθ των ομά 

2.2.3 Στο πλαίςιο των υποχρεϊςεων τθσ «Ομάδασ Δράςθσ» υποχρεωτικι κακίςταται θ 

πραγματοποίθςθ μετακινιςεων τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό τθσ χϊρασ.  

 

3. ΡΕΙΓΑΦΘ ΘΕΣΕΩΝ – ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΘΣ 

 

Κωδικόσ Θζςθσ - 
Ειδικότθτα 

Υποχρεωτικά προςόντα 

Α01: Ειδικόσ Συνεργάτθσ 

Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

Κεντρικισ Ομάδασ - 

Συντονιςτισ τθσ 

«Ομάδασ Δράςθσ» 

1. Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν ι Κοινωνικϊν 
Λειτουργϊν/Κοινωνικισ Εργαςίασ –ςφμφωνα με τον ΑΣΕΡ

1 

1. Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ (C2 level).
2
 

2. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν 
διαδικτφου) 

3. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία τριϊν (3) ετϊν ςχετικι με το επιςτθμονικό του 
πεδίο  

4. Κατ’ ελάχιςτον ζνα (1) ζτοσ αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ 
ζργων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ομά  

5. Επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν ςτθν υλοποίθςθ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων   του Χρθματοδοτικοφ Μθχανιςμοφ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) ι/και των Ευρωπαϊκϊν Επενδυτικϊν και 
Διακρωτικϊν Ταμείων 

Σθμειϊνεται πωσ για τθν κάλυψθ των υποχρεωτικϊν προςόντων τθσ κζςθσ, ο 
υποψιφιοσ πρζπει να διακζτει κατ’ ελάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία τριϊν (3) ετϊν 
ςχετικι με το επιςτθμονικό του πεδίο επιπλζον τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ των 
ανωτζρω ςθμείων 4 και 5. 

Α02: Ειδικόσ Συνεργάτθσ 

Οικονομικϊν 

1. Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςε γνωςτικό πεδίο Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ι 
Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ– ςφμφωνα με τον ΑΣΕΡ

3
 

                                                           
1
 https://www.asep.gr/guide/6K_2020/acceptedtitlespe.html 

2
 

https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/%CE%88
%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9
%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD%20%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A0/%CE%9C%CE%B5%20%CE%A3
%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%
B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%8
4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%97%CE%A5,%20%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83
%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/pararthma_glwssomatheia
s__12_2020_el_GR.pdf?lve 
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Επιςτθμϊν/Επιςτθμϊν 

Διοίκθςθσ Κεντρικισ 

Ομάδασ 

2. Καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ (Β2 level). 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν 
διαδικτφου) 

4. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία 1 ζτουσ ςχετικι με το επιςτθμονικό του πεδίο. 

Α03: Ειδικόσ Συνεργάτθσ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ / 

Αρχιτζκτονασ Κεντρικισ 

Ομάδασ  

1. Δίπλωμα /Ρτυχίο Ρολυτεχνικισ Σχολισ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ ι Αρχιτζκτονα 

2. Καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ (Β2 level). 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν 
διαδικτφου) 

4. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία 1 ζτουσ ςχετικι με το επιςτθμονικό του πεδίο  

Α04: Ειδικόσ Συνεργάτθσ 

Νομικϊν Επιςτθμϊν 

Κεντρικισ Ομάδασ 

1. Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ Νομικι Επιςτιμθ  

2. Καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ (Β2 level). 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν 
διαδικτφου) 

4. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία 1 ζτουσ ςχετικι με το επιςτθμονικό του πεδίο. 

Α05, Β05, Β10, Β15, Β20: 

Ειδικοί Συνεργάτεσ 

Διαμεςολαβθτζσ ομά 

Κεντρικισ Ομάδασ και 

Ρεριφερειακϊν Ομάδων  

1. Απόφοιτοσ  τουλάχιςτον Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ 
4
 

2. Γνϊςθ τθσ διαλζκτου ομανί ι/και γνϊςθ των κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ 
κοινότθτασ. Ρροσ απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ διαλζκτου ομανί ι/και των 
κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ κοινότθτασ, ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει με τθν πρόταςι του Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του ν.1599/1986, όπωσ 
ιςχφει, με τθν οποία κα δθλϊνει ότι γνωρίηει τθ διάλεκτο ομανί ι/και ότι ζχει 
γνϊςθ των κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ κοινότθτασ.  

3. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία 6 μθνϊν ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το 
αντικείμενο τθσ υπό προκιρυξθσ κζςθσ ςε Ρρογράμματα / Δομζσ με ςτόχο τθν 
ενςωμάτωςθ (κοινωνικι, εκπαιδευτικι, εργαςιακι) και τθν ενδυνάμωςθ των ομά. 
Ειδικότερα, εμπειρία ςε Δράςεισ διαμεςολάβθςθσ. Ενδεικτικά, αναφζρονται: 

• Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ςυνεργατϊν του Ρρογράμματοσ ςτουσ 
οικιςμοφσ/καταυλιςμοφσ 

• Συμβολι ςτθ δθμιουργία κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ Ομάδασ Δράςθσ και 
Κοινότθτασ ομά κ.ο.κ 

Β01, Β02, Β06, Β07, Β11, 

Β12, Β16, Β17: 

Ειδικοί Συνεργάτεσ 

Κοινωνικϊν και 

Ανκρωπιςτικϊν 

Επιςτθμϊν  

Ρεριφερειακϊν Ομάδων   

1. Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςε γνωςτικό πεδίο Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν 
Επιςτθμϊν, Κοινωνικϊν Λειτουργϊν/Κοινωνικισ Εργαςίασ– ςφμφωνα με τον ΑΣΕΡ 

2. Καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ (Β2 level). 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν 
διαδικτφου) 

4. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία 1 ζτουσ ςχετικι με το επιςτθμονικό του πεδίο  

Β03, Β08, Β13, Β18: 

Ειδικοί Συνεργάτεσ 

Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ 

1. Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςε γνωςτικό πεδίο Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ / 
Ρροςχολικισ Αγωγισ–ςφμφωνα με τον ΑΣΕΡ 

2. Καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ (Β2 level). 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν 

                                                                                                                                                                           
3
 https://www.asep.gr/guide/6K_2020/acceptedtitlespe.html 

https://www.asep.gr/guide/6K_2020/acceptedtitleste.html 
4
 https://www.asep.gr/guide/6K_2020/acceptedtitlesye.html 
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Ρεριφερειακϊν Ομάδων   διαδικτφου) 

4. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία 1 ζτουσ ςχετικι με το επιςτθμονικό του πεδίο  

Β04, Β09, Β14, Β19: 

Ειδικοί Συνεργάτεσ 

Οικονομικϊν  

Επιςτθμϊν/ Επιςτθμϊν 

Διοίκθςθσ 

Ρεριφερειακϊν Ομάδων   

 

1. Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςε γνωςτικό πεδίο Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ι 
Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ –ςφμφωνα με τον ΑΣΕΡ 

2. Καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ ( Β2 level). 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν 
διαδικτφου) 

4. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία 1 ζτουσ ςχετικι με το επιςτθμονικό του πεδίο  

 

Σθμειϊνεται ότι θ υποχρεωτικι ελάχιςτθ επαγγελματικι εμπειρία ςε όλουσ τουσ κωδικοφσ 

κζςεων δφναται να καλυφκεί και από τθν εξειδικευμζνθ εμπειρία του υποψθφίου.  

 

3.3      ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΘ  ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘ   

Επιπρόςκετθ μοριοδότθςθ λαμβάνουν όςοι υποψιφιοι κατζχουν τα οριηόμενα ςτθν 

παροφςα ωσ υποχρεωτικά προςόντα.  Ειδικότερα: 

Θ μοριοδότθςθ των Επιπρόςκετων προςόντων είναι θ ακόλουκθ: 

Κωδικόσ Θζςθσ - Ειδικότθτα Επιπρόςκετα προςόντα - Μοριοδότθςθ 

Α01: Ειδικόσ Συνεργάτθσ 

Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

Κεντρικισ Ομάδασ - 

Συντονιςτισ τθσ «Ομάδασ 

Δράςθσ» 

 Α02: Ειδικόσ Συνεργάτθσ 

Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν/Επιςτθμϊν 

Διοίκθςθσ Κεντρικισ Ομάδασ 

Α03: Ειδικόσ Συνεργάτθσ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ / 

Αρχιτζκτονασ Κεντρικισ 

Ομάδασ 

Α04: Ειδικόσ Συνεργάτθσ 

Νομικϊν Επιςτθμϊν 

Κεντρικισ Ομάδασ 

Β01, Β02, Β06, Β07, Β11, Β12, 

Β16, Β17: 

Ειδικοί Συνεργάτεσ 

Κοινωνικϊν και 

1 Διδακτορικό Δίπλωμα ςε ςυναφζσ πεδίο με το 

βαςικό Ρτυχίο ι/και ςε κζματα κοινωνικισ 

πολιτικισ (ζωσ ζνα) 

20 

2 Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν ςε ςυναφζσ 

πεδίο με το βαςικό Ρτυχίο ι/και ςε κζματα 

κοινωνικισ πολιτικισ (ζωσ ζνασ) 

15 

3 Επιπρόςκετθ (πζραν του ζτουσ ι πζραν τθσ 

τριετίασ ςτθν περίπτωςθ του ςυντονιςτι τθσ 

ομάδασ δράςθσ (κωδικόσ κζςθσ Α01)  

επαγγελματικι εμπειρία ςε κζματα ςχετικά με 

τθν ειδικότθτα του υποψθφίου. 

Ο υποψιφιοσ λαμβάνει ζνα (1) μόριο για κάκε 

μινα εμπειρίασ ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο με 

ανϊτατο όριο τουσ 30 μινεσ 

ζωσ 30 

4 Επιπρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα, 

δράςεισ ι προγράμματα ςχετικά με τθν ζνταξθ 

ευάλωτων και ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ. 

Ο υποψιφιοσ λαμβάνει ζνα (1) μόριο για κάκε 

μινα εμπειρίασ ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο με 

ανϊτατο όριο τουσ 30 μινεσ. 

ζωσ 30 
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Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν  

Ρεριφερειακϊν Ομάδων 

Β03, Β08, Β13, Β18: 

Ειδικοί Συνεργάτεσ Επιςτθμϊν 

Εκπαίδευςθσ Ρεριφερειακϊν 

Ομάδων 

Β04, Β09, Β14, Β19: 

Ειδικοί Συνεργάτεσ 

Οικονομικϊν  

Επιςτθμϊν/Επιςτθμϊν 

Διοίκθςθσ Ρεριφερειακϊν 

Ομάδων   

5 Επιπρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα, 
δράςεισ ι προγράμματα ςχετικά με τθν ζνταξθ 
ομά. 

Ο υποψιφιοσ λαμβάνει ζνα (1) μόριο για κάκε 

μινα εμπειρίασ ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο με 

ανϊτατο όριο τουσ 30 μινεσ. 

ζωσ 30 

Σε περίπτωςθ που θ επιπρόςκετθ επαγγελματικι 

εμπειρία των περιπτϊςεων 3 ,4 και 5 του πίνακα 

μοριοδότθςθσ ταυτίηεται χρονικά, τότε κα 

μοριοδοτείται άπαξ.  

 

6.1 Αρίςτθ γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ  5 

6.2 Ρολφ καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ 3 

6.3 Αρίςτθ γνϊςθ Δεφτερθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ  5 

6.4 Ρολφ καλι γνϊςθ Δεφτερθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ 3 

7 Αναπθρία του υποψθφίου άνω του 50% 10 

8 Δομθμζνθ Συνζντευξθ 

Οι ερωτιςεισ κα αφοροφν τισ προςωπικζσ 

δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ του υποψθφίου για τα 

ζργα και αντικείμενα τθσ/ων κζςθσ/εων που ζχει 

αιτθκεί. Θα αξιολογθκεί θ ικανότθτα αντίλθψθσ 

των ιδιαιτεροτιτων και δυςκολιϊν που 

παρουςιάηει το Ζργο, θ ικανότθτα ςυνεργαςίασ 

και ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και θ γνϊςθ και 

εμπειρία ςε ςχζςθ με τθν ειδικι κοινωνικι 

ομάδα των ομά. 

ζωσ 40 

Α05, Β05, Β10, Β15, Β20: 

Ειδικοί Συνεργάτεσ 

Διαμεςολαβθτζσ ομά 

Κεντρικισ Ομάδασ και 

Ρεριφερειακϊν Ομάδων 

1 Διδακτορικό Δίπλωμα ςε ςυναφζσ πεδίο με το 

βαςικό Ρτυχίο ι/και ςε κζματα κοινωνικισ 

πολιτικισ (ζωσ ζνα) 

20 

2 Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν ςε ςυναφζσ 

πεδίο με το βαςικό Ρτυχίο ι/και ςε κζματα 

κοινωνικισ πολιτικισ (ζωσ ζνασ) 

15 

3 Ρτυχίο Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 12 

4 Απολυτιριο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 10 

5 Επιπρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία ςτθ 

διαμεςολάβθςθ με κοινότθτεσ ομά 

Ο υποψιφιοσ λαμβάνει δφο (2) μόρια για κάκε 

μινα εμπειρίασ ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο με 

ανϊτατο όριο τουσ 30 μινεσ 

ζωσ 60 

6 Αναπθρία του υποψθφίου άνω του 50% 10 
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7 Δομθμζνθ Συνζντευξθ  

Οι ερωτιςεισ κα αφοροφν τισ προςωπικζσ 

δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ του υποψθφίου για τα 

ζργα και αντικείμενα τθσ/ων κζςθσ/εων που ζχει 

αιτθκεί. Θα αξιολογθκεί θ ικανότθτα αντίλθψθσ 

των ιδιαιτεροτιτων και δυςκολιϊν που 

παρουςιάηει το Ζργο, θ ικανότθτα ςυνεργαςίασ 

και ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και θ γνϊςθ και 

εμπειρία ςε ςχζςθ με τθν ειδικι κοινωνικι 

ομάδα των ομά.  

ζωσ 40 

 

 

3.4 ΚΑΤΑΤΑΞΘ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ  

3.4.1 Κάκε υποψιφιοσ, εφόςον κατζχει τα υποχρεωτικά προςόντα, κατατάςςεται  ανά 

κωδικό κζςθσ και ειδικότθτα ςε πίνακεσ κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά ςυνολικισ 

βακμολογίασ, όπωσ αυτι προκφπτει από το άκροιςμα μοριοδότθςθσ των Επιπρόςκετων 

Ρροςόντων Αξιολόγθςθσ.   

3.4.2 Κατά τθν μοριοδότθςθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, δεν ακροίηονται 

μεταξφ τουσ ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν (ζωσ ζνασ) και το διδακτορικό δίπλωμα (ζωσ 

ζνα). Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ κατζχει και τουσ δφο τίτλουσ (μεταπτυχιακό τίτλο 

ςπουδϊν και διδακτορικό δίπλωμα),  μοριοδοτείται αυτόσ με τθν υψθλότερθ μοριοδότθςθ. 

3.4.3 Για τουσ κωδικοφσ κζςεων Α01, Α02, Α03, Α04, Β01, Β02, Β03, Β04, Β06, Β07, Β08, Β09, 

Β11, Β12, Β13, Β14, Β16, Β17, Β18, Β19: 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμοφντων υποψθφίων, προθγείται ο υποψιφιοσ που ζχει περιςςότερα 

μόρια ςτθν επιπρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία ςε κζματα ςχετικά με ζργα, δράςεισ ι 

προγράμματα ςχετικά με τθν ζνταξθ ομά. Ωσ τζτοια κεωρείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ 

εργαςίασ ι ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα, ι θ ςφμβαςθ 

παροχισ υπθρεςιϊν ςτον ευρφτερο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα ςε κακικοντα ι ζργα 

ςυναφι με τθν παροχι κάκε είδουσ και μορφισ ςυναφοφσ υπθρεςίασ. 

3.4.4 Για τουσ κωδικοφσ κζςεων Α05, Β05, Β10, Β15, Β20: 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμοφντων υποψθφίων προθγείται ο υποψιφιοσ που ζχει περιςςότερα 

μόρια ςτθν  (πζραν του εξαμινου) επαγγελματικι εμπειρία ςε κζματα διαμεςολάβθςθσ. 

3.4.5 Για το ςφνολο των προκθρυςςόμενων κζςεων, ςε περίπτωςθ δεφτερθσ ιςοβακμίασ, 

προθγείται ο υποψιφιοσ που ζχει περιςςότερα μόρια ςτο κριτιριο τθσ ςυνζντευξθσ και ςε 

περίπτωςθ που εξακολουκεί να υπάρχει ιςοψθφία μεταξφ των υποψθφίων, κα διεξαχκεί 

δθμόςια κλιρωςθ μεταξφ των ιςοβακμοφντων υποψθφίων. Θ ανωτζρω δθμόςια κλιρωςθ 

διεξάγεται από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ 

Αιτιςεων τθσ Ρράξθσ παρουςία δφο ακόμθ μελϊν τθσ. Θ κλιρωςθ κα γίνει κατόπιν κλιςθσ 
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των ιςοβακμοφντων με κάκε πρόςφορο και αξιόπιςτο τρόπο, όπωσ με επιλογι 

ςυγκεκριμζνου κλιρου. Για τθ διενζργεια τθσ δθμόςιασ κλιρωςθσ και τα αποτελζςματά τθσ 

κα ςυνταχκεί ςχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τα τρία  παριςτάμενα μζλθ 

τθσ Επιτροπισ. Ο χρόνοσ και ο τόποσ διεξαγωγισ τθσ κλιρωςθσ κα γνωςτοποιθκοφν 

τουλάχιςτον δφο θμζρεσ νωρίτερα, με ανάρτθςθ τθσ ανακοίνωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Ανακζτουςασ και του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

3.4.6 Τθ μοριοδότθςθ τθσ αναπθρίασ μποροφν να λαμβάνουν υποψιφιοι με ποςοςτό 

αναπθρίασ πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον. 

 

5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ – ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΘΣ 

5.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

5.1.1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΘΣ Α01 - Ειδικόσ Συνεργάτθσ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Κεντρικισ 

Ομάδασ - Συντονιςτισ τθσ «Ομάδασ Δράςθσ» 

Στόχοσ του ζργου είναι ο ςυντονιςμόσ του ζργου τθσ Ομάδασ Δράςθσ, θ παροχι 

εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και 

διαβοφλευςθσ, θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κοινωνικισ ζνταξθσ ςε 

εκνικό και περιφερειακό επίπεδο, θ διαμόρφωςθ προτάςεων για τθν ανάπτυξθ πλζγματοσ 

πολιτικϊν και μζτρων κοινωνικισ και επαγγελματικισ ζνταξθσ των ομά και ο εντοπιςμόσ 

καλϊν πρακτικϊν. 

Στο αντικείμενο τθσ εν λόγω παρεχόμενθσ υπθρεςίασ εμπεριζχονται:  

α) Ο ςυντονιςμόσ τθσ Ομάδασ Δράςθσ (Κεντρικισ Ομάδασ και Ρεριφερειακϊν Ομάδων 

Δράςθσ, ο προγραμματιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των εργαςιϊν τθσ ςε 

ςυνεργαςία με τθν ΕΔΚΑ και τθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ, 

β) ο ςυντονιςμόσ τθσ κατάρτιςθσ του τριετοφσ Σχεδίου Δράςθσ τθσ Ομάδασ Δράςθσ και θ 

παροχι κακοδιγθςθσ ςτισ  Ρεριφερειακζσ Ομάδεσ Δράςθσ για τθν παρακολοφκθςθ, τθν 

εφαρμογι και αξιολόγθςθ του,  

γ)  θ παροχι υποςτιριξθσ για τθν εξειδίκευςθ του περιεχομζνου των υπολοίπων δράςεων 

του Ρρογράμματοσ «Κοινωνικι Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ των ομά» (Roma inclusion and 

empowerment) λαμβάνοντασ ανατροφοδότθςθ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία από τισ 

Ρεριφερειακζσ Ομάδεσ Δράςθσ, 

δ) ο ςχεδιαςμόσ και θ επίβλεψθ τθσ υλοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Ομάδασ 

Δράςθσ υπό τθν κακοδιγθςθ και ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν Γενικι Γραμματεία 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και τθν ΕΔΚΑ ςφμφωνα με 

όλεσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ ζναντι του χρθματοδοτικοφ φορζα (ΧΜ ΕΟΧ), 

ε) θ παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων και των επιτευχκζντων αποτελεςμάτων τθσ 

Ομάδασ Δράςθσ ςε ςχζςθ με τουσ δείκτεσ του Ρρογράμματοσ/Ζργου, 

ςτ) θ διατιρθςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με τθν κακοδιγθςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
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Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ με τον χρθματοδοτικό φορζα, 

τθν ΕΔΚΑ, και τα διάφορά άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ, 

η)  θ παροχι ςυμβουλϊν και κακοδιγθςθσ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν κοινωνικι 

ζνταξθ και ενδυνάμωςθ των ομά, 

θ)  θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κοινωνικισ ζνταξθσ ςε εκνικό και 

περιφερειακό επίπεδο και θ ςφνταξθ ςχετικϊν αναφορϊν και εκκζςεων, 

κ)  θ διαμόρφωςθ προτάςεων για τθν ανάπτυξθ πλζγματοσ πολιτικϊν και μζτρων 

κοινωνικισ και επαγγελματικισ ζνταξθσ των ομά και ο εντοπιςμόσ καλϊν πρακτικϊν, 

ι)  θ διερεφνθςθ υφιςτάμενων και υπό ςχεδιαςμό παρεμβάςεων που μποροφν να 

αξιοποιθκοφν προσ όφελοσ των ομά κακϊσ και θ ειςιγθςθ ςχετικϊν προτάςεων για τθν 

αξιοποίθςθ τουσ, 

ια)  θ ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι και Ρεριφερειακι Διοίκθςθ και Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, τα 

Κζντρα Κοινότθτασ/Ραραρτιματα ομά, τθν κοινωνία των πολιτϊν και τουσ ομά για τον 

ςχεδιαςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθν υλοποίθςθ υποςτθρικτικϊν, καινοτόμων 

παρεμβάςεων και ςτοχευμζνων προγραμμάτων ςτο πεδίο, κακϊσ και θ ανάπτυξθ δικτφου, 

ςε ςυνεργαςία με τα Κζντρα Κοινότθτασ/ Ραραρτιματα ομά των Διμων για τθν εφαρμογι 

τουσ,   

ιβ)  θ διαμεςολάβθςθ μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων φορζων και των τοπικϊν κοινοτιτων 

ομά με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ, τθν ενδυνάμωςθ και προετοιμαςία τουσ για ενεργι 

ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ του Ρρογράμματοσ  «Κοινωνικι Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ των 

ομά»,   

ιγ) θ υποςτιριξθ ςτθν ανάλυςθ των ευρθμάτων και των ςυμπεραςμάτων ςτοχευμζνων 

ερευνϊν, με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ των παρεμβάςεων κοινωνικισ και επαγγελματικισ 

ζνταξθσ των ομά που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Ζργου για ενδεχόμενο αναςχεδιαςμό 

ι  παραμετροποίθςθ,  

ιδ) θ διαμόρφωςθ πλαιςίου αξιολόγθςθσ, το οποίο κα επιτρζπει τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ ενόσ προγράμματοσ ι μιασ δράςθσ, τθσ 

ςυνάφειασ ωσ προσ τισ ανάγκεσ που καλείται να αντιμετωπίςει, τθσ ςυνζπειασ ωσ προσ τουσ 

ςτόχουσ που ζχει κζςει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επικαιρότθτάσ τουσ, τθσ ςυνζργειασ 

με άλλεσ πολιτικζσ ι παρεμβάςεισ και τζλοσ του αντίκτυπου και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 

τουσ, 

ιε) ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ επιτόπιων κοινωνικϊν ερευνϊν και δράςεων υποςτιριξθσ 

ςτο πεδίο (participatory action research/mainstream social work) ςε ςχζςθ με τθν ειδικι 

κοινωνικι ομάδα των ομά, ιδίωσ δε για κζματα που άπτονται τθσ φτϊχειασ, των ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ, τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ ανεργίασ και τθσ εκπαίδευςθσ με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ 

και τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των ομά, 

ιςτ) θ υποςτιριξθ ςτθ διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων/ αυτοψιϊν ςτουσ υφιςτάμενουσ 

καταυλιςμοφσ/οικιςμοφσ αναφορικά με τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και τθν ενδυνάμωςθ των 

ομά,  
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ιη) θ υποςτιριξθ των εμπλεκόμενων φορζων ςτισ παρεμβάςεισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ των 

ομά, 

ιθ) θ  εκπόνθςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν, μεκοδολογίασ και εργαλείων  για τθν ανάπτυξθ 

των ικανοτιτων των αρμόδιων δθμόςιων αρχϊν και για τθν ενδυνάμωςθ των ομά  

ικ) θ οργάνωςθ και υλοποίθςθ δράςεων ενδυνάμωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, εκπαίδευςθσ 

και διαβοφλευςθσ, 

ιι) θ υποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν κατθγοριοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που κα 

περιλαμβάνει το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ  

και 

ικ) θ εν γζνει τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παράγραφο 2.2.1 τθσ 

παροφςθσ. 

Θ επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.  

5.1.2   ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΘΣ Α02 - Ειδικόσ Συνεργάτθσ Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν/Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ Κεντρικισ Ομάδασ 

Στόχοσ του ζργου κα είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 

υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και διαβοφλευςθσ,  θ υποςτιριξθ αναφορικά με τθν ειςιγθςθ, τθν 

οικονομικι αποτίμθςθ και αξιολόγθςθ μζτρων και δράςεων ςτο πλαίςιο τθσ ΕΣΚΕ-ομά, θ 

ανίχνευςθ επενδφςεων ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο που μποροφν να ωφελθκοφν οι 

ομά, και θ  κοςτολόγθςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων των δράςεων οι οποίεσ 

δφνανται να απαιτθκοφν. 

Στο αντικείμενο τθσ εν λόγω παρεχόμενθσ υπθρεςίασ εμπεριζχονται:  

α) θ ανίχνευςθ επενδφςεων ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο που μποροφν να 

επωφελθκοφν οι ομά, και θ ειςιγθςθ ρεαλιςτικϊν προτάςεων, ϊςτε να αξιοποιθκοφν ςτο 

πλαίςιο του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ, 

β) θ ειςιγθςθ, θ οικονομικι αποτίμθςθ και αξιολόγθςθ μζτρων και δράςεων ςτο πλαίςιο 

τθσ ΕΣΚΕ-ομά, 

γ) θ παροχι υποςτιριξθσ για τθν εξειδίκευςθ του περιεχομζνου των υπολοίπων δράςεων 

του Ρρογράμματοσ «Κοινωνικι Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ των ομά» (Roma inclusion and 

empowerment) λαμβάνοντασ ανατροφοδότθςθ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία από τισ  

Ρεριφερειακζσ Ομάδεσ Δράςθσ. Θ κοςτολόγθςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων των 

δράςεων, οι οποίεσ δφναται να απαιτθκοφν, 

δ) θ αποδελτίωςθ ςτοιχείων και οικονομικϊν δεδομζνων από το  ςφςτθμα 

παρακολοφκθςθσ και θ ανάλυςι τουσ για τθν παραγωγι ςχετικϊν αναφορϊν, 

ε) θ κακθμερινι ςυνεργαςία με τθν ΕΔΚΑ για τθν παροχι υποςτιριξθσ αναφορικά με 

ηθτιματα διαχειριςτικισ, διοικθτικισ και λογιςτικισ φφςθσ που ςχετίηονται με το ζργο τθσ 

Ομάδασ Δράςθσ, 

ςτ)  θ υποςτιριξθ ςτθ διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ των Ρεριφερειακϊν Ομάδων,  
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η) θ κακθμερινι διαχείριςθ υποκζςεων και οικονομικϊν ηθτθμάτων που προκφπτουν τόςο 

από τουσ ωφελοφμενουσ όςο και από τουσ φορείσ υλοποίθςθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι 

πολιτικϊν και δράςεων ενδυνάμωςθσ, κοινωνικισ και επαγγελματικισ ζνταξθσ των ομά, 

θ) θ μζριμνα για τθν εκπόνθςθ μελετϊν και αναφορϊν οικονομικισ παρακολοφκθςθσ, 

ςυναφϊν με τθν  εφαρμογι πολιτικϊν και δράςεων κοινωνικισ και επαγγελματικισ ζνταξθσ 

των ομά ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο, 

κ) θ υποςτιριξθ ςτθ διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων/αυτοψιϊν για τθ διερεφνθςθ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ και τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων που ςυνδζονται με τοπικζσ ανάγκεσ 

κακϊσ και τθ δθμιουργία  δικτφου μεταξφ τοπικϊν επιχειριςεων και φορζων τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, 

ι)  θ ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και τθσ Ρεριφερειακισ 

και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, για το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ ςτοχευμζνων 

προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ των ομά ςε δράςεισ ζνταξθσ ι επανζνταξθσ ςτθν αγορά 

εργαςίασ, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ προγραμμάτων για ευάλωτεσ και ειδικζσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ, από τα οποία μποροφν να επωφελθκοφν και οι ομά, 

ια)  θ υποςτιριξθ εμπλεκόμενων φορζων, εκπροςϊπων ομά και ςχετικϊν μθ κυβερνθτικϊν 

οργανϊςεων ςε παρεμβάςεισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ των ομά, 

ιβ) θ ανάπτυξθ μεκοδολογίασ και εργαλείων για τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων των 

αρμόδιων δθμόςιων αρχϊν και για τθν ενδυνάμωςθ των ομά  

ιγ) θ ςυνδρομι ςτθ διοργάνωςθ δράςεων εκπαίδευςθσ, διαβοφλευςθσ, ενδυνάμωςθσ, 

ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ.   

Ιδ) θ υποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν κατθγοριοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που κα 

περιλαμβάνει το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ  

ιε) θ Διοικθτικι Υποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Δράςθσ, επί ςυγκεκριμζνων αρμοδιοτιτων που κα 

κακορίηονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τθσ  

ιςτ) θ υποςτιριξθ ςτθν ανάλυςθ των ευρθμάτων και των ςυμπεραςμάτων ςτοχευμζνων 

ερευνϊν, με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ των παρεμβάςεων κοινωνικισ και επαγγελματικισ 

ζνταξθσ των ομά που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Ζργου για ενδεχόμενο αναςχεδιαςμό 

ι  παραμετροποίθςθ,  

ιη) θ διαμόρφωςθ πλαιςίου αξιολόγθςθσ, το οποίο κα επιτρζπει τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ ενόσ προγράμματοσ ι μιασ δράςθσ, τθσ 

ςυνάφειασ ωσ προσ τισ ανάγκεσ που καλείται να αντιμετωπίςει, τθσ ςυνζπειασ ωσ προσ τουσ 

ςτόχουσ που ζχει κζςει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επικαιρότθτάσ τουσ, τθσ ςυνζργειασ 

με άλλεσ πολιτικζσ ι παρεμβάςεισ και τζλοσ του αντίκτυπου και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 

τουσ, 

και 

ιθ) θ εν γζνει τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παράγραφο 2.2.1 τθσ 

παροφςθσ. 
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Θ επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.  

 

5.1.3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΘΣ Α03 - Ειδικόσ Συνεργάτθσ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ / 

Αρχιτζκτονασ Κεντρικισ Ομάδασ 

 

Στόχοσ του ζργου κα είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 

υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και διαβοφλευςθσ, κακϊσ και θ υποςτιριξθ ςτο ζργο όλων των 

εμπλεκόμενων φορζων ςχετικϊν με τθν αποκατάςταςθ τθσ ςτζγαςθσ, με ςκοπό τθν 

υλοποίθςθ προγραμμάτων και δράςεων ςτουσ τομείσ υποδομϊν, ςτζγαςθσ, προςωρινισ 

μετεγκατάςταςθσ πλθκυςμοφ ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ και  βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ ςε υφιςτάμενουσ καταυλιςμοφσ.  Επίςθσ, ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ κα ςυντάςςει  

ςχετικζσ αναφορζσ, ειςθγιςεισ και εκκζςεισ που ςχετίηονται με τθν εξειδίκευςθ και τθν  

εφαρμογι  των ςτόχων τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των ομά ςτον 

τομζα τθσ ςτζγαςθσ και κα ςυμβάλλει ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ επιτόπιων 

αυτοψιϊν – γνωμοδοτιςεων και κατευκφνςεων, για κζματα που άπτονται των ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ, των υποδομϊν τθσ ςτζγαςθσ και τθσ κοινωνικισ κατοικίασ. 

Στο αντικείμενο τθσ εν λόγω παρεχόμενθσ υπθρεςίασ εμπεριζχονται:  

α)  θ υποςτιριξθ των φορζων ςτθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρο 159 του νόμου 

4483/2017, τθσ εφαρμοςτικισ ΚΥΑ/ΦΕΚ 412Β/2018 (Ο 64), κακϊσ και άλλων ςχετικϊν 

διατάξεων που αφοροφν ςτθν κοινωνικι κατοικία και ςτθν προςωρινι μετεγκατάςταςθ 

ειδικϊν κοινωνικϊν ομάδων-Βελτίωςθ Συνκθκϊν, 

β)  θ ςυνεργαςία, όπου απαιτείται, με τθν Επιτροπι Ρροςωρινισ Μετεγκατάςταςθσ Ειδικϊν 

Κοινωνικϊν Ομάδων, 

γ) θ παρακολοφκθςθ και θ υποςτιριξθ ςτο ζργο όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςχετικϊν 

με τθν αποκατάςταςθ τθσ ςτζγαςθσ, με ςκοπό τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων και δράςεων 

ςτουσ τομείσ υποδομϊν, ςτζγαςθσ, προςωρινισ μετεγκατάςταςθσ πλθκυςμοφ ςε 

οργανωμζνουσ χϊρουσ, βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςε υφιςτάμενουσ 

καταυλιςμοφσ, κακϊσ και θ ςφνταξθ ςχετικϊν αναφορϊν και εκκζςεων, 

δ) ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ επιτόπιων αυτοψιϊν – γνωμοδοτιςεων και κατευκφνςεων  

για κζματα που άπτονται των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, των υποδομϊν,  τθσ ςτζγαςθσ και θ 

εκπόνθςθ προδιαγραφϊν για τθ δθμοπράτθςθ ςχετικϊν τεχνικϊν ζργων, 

ε) θ απρόςκοπτθ, ςυνεχισ και εφρυκμθ ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 

Κεντρικισ και Τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και θ παροχι υποςτιριξθσ για το ςχεδιαςμό, τθν 

παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ δράςεων μετεγκατάςταςθσ πλθκυςμοφ ομά ςε 

οργανωμζνουσ χϊρουσ, υποδομζσ και δράςεισ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, 

ςτ) θ διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων/αυτοψιϊν ςτουσ υφιςτάμενουσ καταυλιςμοφσ 

αναφορικά με τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, τισ προτεινόμενεσ εκτάςεισ για ςτεγαςτικζσ 
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παρεμβάςεισ, για τθν υποςτιριξθ φορζων ςτθν υλοποίθςθ των πολιτικϊν και τθν  

παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των εφαρμοηόμενων παρεμβάςεων, 

η)  θ υποςτιριξθ των φορζων ςτθν εκπόνθςθ και επίβλεψθ ςτατικϊν μελετϊν, γεωτεχνικϊν-

εδαφολογικϊν μελετϊν και ςτθν εφαρμογι αντιςειςμικοφ κανονιςμοφ ςτουσ χϊρουσ 

μετεγκατάςταςθσ, 

θ) θ υποςτιριξθ των φορζων ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, 

μελετϊν περιβάλλοντοσ χϊρου, μελετϊν χρονικοφ προγραμματιςμοφ κακϊσ και 

οικονομοτεχνικϊν μελετϊν, 

κ)  θ υποςτιριξθ των φορζων ςτθ διενζργεια ποιοτικοφ ελζγχου υλικϊν ζργων και 

εργαςιϊν, 

ι)    θ υποςτιριξθ των φορζων ςτθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικοφ αςφαλείασ των εργαςιϊν, 

ςφμφωνα και με τθν κείμενθ νομοκεςία, 

ια)     θ υποςτιριξθ των φορζων ςτθν εκπόνθςθ αρχιτεκτονικϊν μελετϊν, 

ιβ)   θ υποςτιριξθ των εμπλεκόμενων φορζων ςτισ παρεμβάςεισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ 

των ομά, 

ιγ)   θ διαμόρφωςθ και θ ειςιγθςθ  προτάςεων για τθν ανάπτυξθ πλζγματοσ ςτεγαςτικϊν 

πολιτικϊν και μζτρων, 

ιδ)  θ ανίχνευςθ επενδφςεων ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο ςτον τομζα τθσ ςτζγαςθσ 

που μποροφν να επωφελθκοφν οι ομά, και θ ειςιγθςθ ρεαλιςτικϊν προτάςεων ϊςτε να 

αξιοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ 

ιε) θ υποςτιριξθ ςτθν ανάλυςθ των ευρθμάτων και των ςυμπεραςμάτων ςτοχευμζνων 

ερευνϊν - μελετϊν, με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ των παρεμβάςεων κοινωνικισ και 

επαγγελματικισ ζνταξθσ των ομά που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Ζργου για ενδεχόμενο 

αναςχεδιαςμό ι  παραμετροποίθςθ,  

ιςτ) θ διαμόρφωςθ πλαιςίου αξιολόγθςθσ, το οποίο κα επιτρζπει τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ ενόσ προγράμματοσ ι μιασ δράςθσ, τθσ 

ςυνάφειασ ωσ προσ τισ ανάγκεσ που καλείται να αντιμετωπίςει, τθσ ςυνζπειασ ωσ προσ τουσ 

ςτόχουσ που ζχει κζςει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επικαιρότθτάσ τουσ, τθσ ςυνζργειασ 

με άλλεσ πολιτικζσ ι παρεμβάςεισ και τζλοσ του αντίκτυπου και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 

τουσ, 

και  

ιη) θ εν γζνει τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παράγραφο 2.2.1 τθσ 

παροφςθσ. 

Θ επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα, ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.  

 

5.1.4 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΘΣ Α04 - Ειδικόσ Συνεργάτθσ Νομικϊν Επιςτθμϊν Κεντρικισ 

Ομάδασ 
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Στόχοσ του ζργου κα είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 

υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και διαβοφλευςθσ, και θ παροχι νομικισ υποςτιριξθσ ςε κζματα 

ςχετικά με το αντικείμενο τθσ Ρράξθσ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ςε κζματα 

ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ωφελουμζνων κακϊσ επίςθσ και με τθ 

ςφνταξθ νομικϊν εγγράφων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των δράςεων τθσ Ρράξθσ. 

Στο αντικείμενο τθσ εν λόγω παρεχόμενθσ υπθρεςίασ εμπεριζχονται:  

 

α) θ κακθμερινι ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα και τθ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ για τθν παροχι νομικισ υποςτιριξθσ ςε 

κζματα ςχετικά με το αντικείμενο του Ρρογράμματοσ ςε κεντρικό και περιφερειακό 

επίπεδο, π.χ. ςε ότι αφορά κεςµικζσ και κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ που ςυμβάλλουν ςτο ζργο 

τθσ Ομάδασ Δράςθσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ για κζματα ομά, νομικζσ ςυμβουλζσ για κζματα που 

αφοροφν ςτθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ των ομά και ρυκμίςεισ που ςχετίηονται 

με ηθτιματα αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ όςον αφορά ςτουσ ομά, 

β) θ υποςτιριξθ ςτθ διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ των Ρεριφερειακϊν Ομάδων και 

ςχεδίων κεςμικϊν και κανονιςτικϊν κειμζνων που τισ ςυνοδεφουν, ιδίωσ δε για τθν ζκδοςθ 

υπουργικϊν αποφάςεων, και  γνωμοδότθςθ ςχετικά με κζματα νομιμότθτασ πράξεων και 

εγγράφων,  

γ) θ ςφνταξθ άλλων νομικϊν εγγράφων (προγραμματικϊν ςυμβάςεων, μνθμονίων 

ςυνεργαςίασ κ.α.) μεταξφ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων και 

δθμόςιων ι/και ιδιωτικϊν φορζων, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των δράςεων τθσ Ρράξθσ, 

δ) θ νομικι υποςτιριξθ ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 

επωφελουμζνων, 

ε) θ ανάπτυξθ μεκοδολογίασ και εργαλείων για τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων των 

αρμόδιων δθμόςιων αρχϊν και για τθν ενδυνάμωςθ των ομά  

ςτ) θ υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ δικτφου οργανιςμϊν και φορζων που κα ςυνεργάηονται με 

τθν Γενικι Γραμματεία για κζματα ομά, κυρίωσ νζων και γυναικϊν ομά, 

η) θ ςυνδρομι ςτο ςχεδιαςμό και τθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ δράςεων ενδυνάμωςθσ, 

ευαιςκθτοποίθςθσ, εκπαίδευςθσ και διαβοφλευςθσ,  

θ) θ υποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν κατθγοριοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που κα 

περιλαμβάνει το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ και  

κ) θ διαμόρφωςθ και θ ειςιγθςθ  προτάςεων πολιτικισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ των ομά 

ςε ςυνεργαςία με τα υπόλοιπα μελι τθσ Κεντρικισ Ομάδασ, 

ι) θ υποςτιριξθ ςτθν ανάλυςθ των ευρθμάτων και των ςυμπεραςμάτων ςτοχευμζνων 

ερευνϊν, με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ των παρεμβάςεων κοινωνικισ και επαγγελματικισ 

ζνταξθσ των ομά που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του Ζργου για ενδεχόμενο αναςχεδιαςμό 

ι  παραμετροποίθςθ,  

ια) θ διαμόρφωςθ πλαιςίου αξιολόγθςθσ, το οποίο κα επιτρζπει τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ ενόσ προγράμματοσ ι μιασ δράςθσ, τθσ 
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ςυνάφειασ ωσ προσ τισ ανάγκεσ που καλείται να αντιμετωπίςει, τθσ ςυνζπειασ ωσ προσ τουσ 

ςτόχουσ που ζχει κζςει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επικαιρότθτάσ τουσ, τθσ ςυνζργειασ 

με άλλεσ πολιτικζσ ι παρεμβάςεισ και τζλοσ του αντίκτυπου και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 

τουσ, και 

ιβ) θ εν γζνει τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παράγραφο 2.2.1 τθσ 

παροφςθσ 

Θ επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.  

 

5.1.5 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΘΣ Α05 - Ειδικόσ Συνεργάτθσ Διαμεςολαβθτισ ομά Κεντρικισ 

Ομάδασ 

Στόχοσ του ζργου κα είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν,  ςυμπεριλαμβανομζνων 

υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και διαβοφλευςθσ κακϊσ και θ υποςτιριξθ, ο ςυντονιςμόσ του 

ζργου και των δράςεων των διαμεςολαβθτϊν ομά των Ρεριφερειακϊν Ομάδων και θ 

εποπτεία τθσ ορκισ παρζμβαςισ τουσ ανά οικιςμό / καταυλιςμό, κακϊσ επίςθσ θ 

διαχείριςθ υποκζςεων και άλλων ηθτθμάτων που προκφπτουν τόςο από τουσ 

ωφελοφμενουσ όςο και από τουσ φορείσ ςχετικά με τθν εφαρμογι πολιτικϊν και δράςεων 

κοινωνικισ  ζνταξθσ,   ενδυνάμωςθσ και ςυμμετοχισ των ομά. 

Στο αντικείμενο τθσ εν λόγω παρεχόμενθσ υπθρεςίασ εμπεριζχονται:  

 

α)  θ υποςτιριξθ και ο ςυντονιςμόσ του ζργου και των δράςεων των διαμεςολαβθτϊν ομά 

των Ρεριφερειακϊν Ομάδων και θ εποπτεία τθσ ορκισ παρζμβαςισ τουσ ανά οικιςμό / 

καταυλιςμό, 

β)  θ μεςολάβθςθ και θ κακθμερινι διαχείριςθ υποκζςεων και άλλων ηθτθμάτων που 

προκφπτουν τόςο από τουσ ωφελοφμενουσ όςο και από τουσ φορείσ υλοποίθςθσ ςχετικά με 

τθν εφαρμογι πολιτικϊν και δράςεων κοινωνικισ  ζνταξθσ και ενδυνάμωςθσ των ομά, 

γ)  θ δθμιουργία ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ και ανοικτισ επικοινωνίασ μεταξφ δθμόςιων 

φορζων, ιδιαίτερα τθσ αςτυνομίασ και των ςχολικϊν μονάδων, και μελϊν τθσ κοινότθτασ 

των ομά, ιδιαίτερα νζων και γυναικϊν,  

δ) θ υποςτιριξθ φορζων  ςτθ διαδικαςία παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ ομά με τον 

κατάλλθλο τρόπο, 

ε)  θ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ και άρςθ ςχετικϊν εμποδίων μεταξφ δθμόςιων φορζων, 

ιδιαίτερα τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τουσ ομά, κακϊσ και θ διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςθσ των ομά ςε αρμόδιεσ υπθρεςίεσ μζςω δράςεων εκπαίδευςθσ και 

ενδυνάμωςθσ,  

ςτ)  θ υποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ των  ομά ϊςτε να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δράςεισ του 

ζργου, θ ςυμμετοχι ςτθ διοργάνωςθ διαβουλεφςεων και θ διευκόλυνςθ τθσ δικτφωςθσ και 

τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων φορζων και ατόμων, μεςολάβθςθ για τθν 

επίλυςθ ςυγκροφςεων, 
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η) θ δθμιουργία τοπικϊν ομάδων υποςτιριξθσ εντόσ των κοινοτιτων ομά με ςτόχο τθν 

ενδυνάμωςθ και τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν 

δράςεων, 

θ)  θ διευκόλυνςθ και υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ των πολιτικϊν και ςχεδίων δράςθσ και θ 

αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων αυτϊν με ςυμμετοχικό τρόπο, προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί  θ ουςιαςτικι βελτίωςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ των ομά, τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των κοινοτιτων και των δθμόςιων κεςμϊν, θ βελτίωςθ των αμοιβαίων 

ςτάςεων και αντιλιψεων,  

κ) θ ςυνεχισ και ςτακερι επικοινωνία με τισ κοινότθτεσ ομά και θ υποςτιριξθ ςτθ 

διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων/αυτοψιϊν ςτουσ υφιςτάμενουσ καταυλιςμοφσ και ςε 

περιοχζσ που διαμζνουν πλθκυςμοί ομά,  

ι)  θ εκπόνθςθ τεκμθριωμζνων ειςθγιςεων καινοτόμων παρεμβάςεων κοινωνικισ ζνταξθσ 

ωσ προσ τισ ανάγκεσ που αντιμετωπίηουν οι κοινότθτεσ ομά, 

ια)  θ ςυνειςφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ  προκαταλιψεων και ςτερεοτφπων ςτο προςωπικό 

των  δθμόςιων φορζων, ιδιαίτερα τθσ αςτυνομίασ, των ςχολικϊν μονάδων και τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, 

ιβ) θ ςυνεργαςία με τα Ραραρτιματα ομά/Κζντρα Κοινότθτασ, ςυνδζοντασ τθν Κεντρικι 

Διοίκθςθ, τθν Ρεριφερειακι και Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και τθν κοινωνία των πολιτϊν με τθν 

υλοποίθςθ των κατά τόπουσ δράςεων για τθν κοινωνικι ζνταξθ των ομά, 

ιγ) θ ςυνδρομι ςτθν κινθτοποίθςθ των φορζων κεντρικισ, περιφερειακισ  και τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ για τθν  ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ζργου τουσ προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ κατάςταςθσ των ομά, 

ιδ) θ ςυνδρομι ςτθ διοργάνωςθ δράςεων εκπαίδευςθσ, διαβοφλευςθσ, ενδυνάμωςθσ, 

ευαιςκθτοποίθςθσ, ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ και θ υλοποίθςθ δράςεων εκπαίδευςθσ  των 

ςτελεχϊν των αρμόδιων φορζων (φορείσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, Αςτυνομία, 

εκπαιδευτικοί φορείσ κ.α.) ςχετικά με κζματα κοινωνικισ ζνταξθσ και ενδυνάμωςθσ των 

ομά. 

ιε) θ διαμόρφωςθ πλαιςίου αξιολόγθςθσ, το οποίο κα επιτρζπει τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ ενόσ προγράμματοσ ι μιασ δράςθσ, τθσ 

ςυνάφειασ ωσ προσ τισ ανάγκεσ που καλείται να αντιμετωπίςει, τθσ ςυνζπειασ ωσ προσ τουσ 

ςτόχουσ που ζχει κζςει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επικαιρότθτάσ τουσ, τθσ ςυνζργειασ 

με άλλεσ πολιτικζσ ι παρεμβάςεισ και τζλοσ του αντίκτυπου και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 

τουσ, 

και  

ιςτ) θ εν γζνει τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παράγραφο 2.2.1 τθσ 

παροφςθσ 

Θ επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ. 
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5.1.6 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ  Β01, Β02, Β06, Β07, Β11, Β12, Β16, Β17 - Ειδικοί 

Συνεργάτεσ Κοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν  Ρεριφερειακϊν Ομάδων   

Στόχοσ του ζργου είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν και θ παρακολοφκθςθ τθσ 

υλοποίθςθσ προγραμμάτων κοινωνικισ ζνταξθσ ςε περιφερειακό επίπεδο, θ διαμόρφωςθ 

προτάςεων για τθν ανάπτυξθ πλζγματοσ πολιτικϊν και μζτρων κοινωνικισ και 

επαγγελματικισ ζνταξθσ των ομά και θ εφαρμογι καλϊν πρακτικϊν. 

Στο αντικείμενο των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν εμπεριζχονται:  

 

α)  θ ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι και Ρεριφερειακι Διοίκθςθ και Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, τα 

Κζντρα Κοινότθτασ/Ραραρτιματα ομά, τθν κοινωνία των πολιτϊν και τουσ ομά για τον 

ςχεδιαςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθν υλοποίθςθ υποςτθρικτικϊν, καινοτόμων 

παρεμβάςεων και ςτοχευμζνων προγραμμάτων ςτο πεδίο, κακϊσ και θ ανάπτυξθ δικτφου 

ςε ςυνεργαςία με τα Κζντρα Κοινότθτασ/ Ραραρτιματα ομά των Διμων για τθν εφαρμογι 

τουσ,  

β)  θ διαμεςολάβθςθ μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων φορζων και των τοπικϊν κοινοτιτων 

ομά με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ, τθν ενδυνάμωςθ και προετοιμαςία τουσ για ενεργι 

ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ τθσ Ρρογράμματοσ   «Κοινωνικι Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ των 

ομά»,   

γ)  ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ επιτόπιων κοινωνικϊν ερευνϊν και δράςεων υποςτιριξθσ 

ςτο πεδίο (participatory action research/mainstream social work) ςε ςχζςθ με τθν κοινωνικά 

ευάλωτθ ομάδα των ομά, ιδίωσ δε για κζματα που άπτονται τθσ φτϊχειασ, των ςυνκθκϊν 

διαβίωςθσ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ ανεργίασ με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ και τθν ιςότιμθ 

ςυμμετοχι των ομά,  

δ) θ υποςτιριξθ ςτο ςχεδιαςμό, τθν εκπόνθςθ και τθν ανάλυςθ των ευρθμάτων και των 

ςυμπεραςμάτων ςτοχευμζνων ερευνϊν, με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ των παρεμβάςεων 

κοινωνικισ και επαγγελματικισ ζνταξθσ των ομά για ενδεχόμενο αναςχεδιαςμό ι   

παραμετροποίθςθ, 

ε) θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων κοινωνικισ ζνταξθσ ςε εκνικό και 

περιφερειακό επίπεδο και θ ςφνταξθ ςχετικϊν αναφορϊν και εκκζςεων. Θ διαμόρφωςθ 

προτάςεων για τθν ανάπτυξθ πλζγματοσ πολιτικϊν και μζτρων κοινωνικισ και 

επαγγελματικισ ζνταξθσ των ομά και ο εντοπιςμόσ καλϊν πρακτικϊν, 

η) θ διερεφνθςθ υφιςτάμενων και υπό ςχεδιαςμό παρεμβάςεων που μποροφν να 

αξιοποιθκοφν προσ όφελοσ των ομά κακϊσ και θ ειςιγθςθ ςχετικϊν προτάςεων για τθν 

αξιοποίθςθ τουσ,  

θ)  θ ςυνεργαςία με τα  Κζντρα Κοινότθτασ/Ραραρτιματα ομά, ςυνδζοντασ τθν Κεντρικι 

και Ρεριφερειακι Διοίκθςθ με τθν υλοποίθςθ των κατά τόπουσ δράςεων για τθν κοινωνικι 

ζνταξθ των ομά ςε τοπικό επίπεδο, 

κ) θ υποςτιριξθ ςτθ διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων/ αυτοψιϊν ςτουσ υφιςτάμενουσ 

καταυλιςμοφσ αναφορικά με τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ,  

ι)  θ υποςτιριξθ των εμπλεκόμενων φορζων ςτισ παρεμβάςεισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ των 
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ομά,   

ια) θ ανάπτυξθ μεκοδολογίασ και εργαλείων (διαβουλεφςεισ, ομαδικά εςτιαςμζνεσ 

ςυηθτιςεισ κ.λπ.) για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ 

των πολιτικϊν και παρεμβάςεων με ςυμμετοχικζσ μεκόδουσ, 

ιβ) θ ςυμμετοχι ςε δράςεισ ενδυνάμωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, εκπαίδευςθσ και 

διαβοφλευςθσ, ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ και θ υλοποίθςθ δράςεων εκπαίδευςθσ  των 

ςτελεχϊν των αρμόδιων φορζων (Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, φορείσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, 

Αςτυνομία, εκπαιδευτικοί φορείσ κ.α.) ςχετικά με κζματα κοινωνικισ ζνταξθσ και ενδυνάμωςθσ 

των ομά. 

ιγ) θ υποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν κατθγοριοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που κα 

περιλαμβάνει το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ και  

ιδ) θ εν γζνει τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ 

παροφςθσ 

Θ επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.  

 

5.1.7 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ Β03, Β08, Β13, Β18 - Ειδικοί Συνεργάτεσ Επιςτθμϊν 

Εκπαίδευςθσ Ρεριφερειακϊν Ομάδων   

Στόχοσ του ζργου είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν και θ παρακολοφκθςθ 

υποςτθρικτικϊν δράςεων και παρεμβάςεων ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ςε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο  και θ διαςφνδεςθ των αρμόδιων φορζων τθσ Κεντρικισ και 

Ρεριφερειακισ Διοίκθςθσ για τθν υλοποίθςθ των κατά τόπουσ δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ 

των ομά ςτθν εκπαίδευςθ. 

Στο αντικείμενο των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν εμπεριζχονται:  

 

α) θ ςυνεργαςία με τθν περιφερειακι και τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τα Κζντρα 

Κοινότθτασ/Ραραρτιματα ομά, τουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ, τθν κοινωνία των πολιτϊν και 

εκπροςϊπουσ ομά για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ υποςτθρικτικϊν παρεμβάςεων 

ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ  

β) θ ςυνεχισ υποςτιριξθ του ζργου των Ραραρτθμάτων ομά/Κζντρων Κοινότθτασ για τθ 

διαςφνδεςθ τουσ με  εκπαιδευτικοφσ φορείσ, ςυνδζοντασ τουσ αρμόδιουσ φορείσ τθσ 

Κεντρικισ και Ρεριφερειακισ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τθν υλοποίθςθ των 

κατά τόπουσ δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ των ομά ςτθν εκπαίδευςθ και ςυμβάλλοντασ 

ςτθν ενδυνάμωςθ των ομά, 

γ) θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ υποςτθρικτικϊν δράςεων και παρεμβάςεων ςτον 

τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ςε εκνικό,  περιφερειακό και τοπικό επίπεδο  και θ ςφνταξθ 

ςχετικϊν αναφορϊν και εκκζςεων, 

δ) θ διερεφνθςθ υφιςτάμενων και υπό ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων που 

μποροφν να αξιοποιθκοφν προσ όφελοσ των ομά κακϊσ και θ ειςιγθςθ ςχετικϊν 
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προτάςεων πολιτικισ για τθν αξιοποίθςθ τουσ. Θ διαμόρφωςθ προτάςεων για τθν ανάπτυξθ 

πλζγματοσ πολιτικϊν και μζτρων κοινωνικισ ζνταξθσ των ομά ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ 

και θ ανάδειξθ και αξιοποίθςθ καλϊν πρακτικϊν, 

ε) θ ςυνεχισ ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ (Σχολικοί ςφμβουλοι, 

Διευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων, Ρεριφερειακά Κζντρα Εκπαιδευτικοφ Συντονιςμοφ, 

Υπουργείο Ραιδείασ, κ.λπ) για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εγγραφισ και τθσ τακτικισ φοίτθςθσ των 

παιδιϊν ομά ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, 

ςτ) θ παρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ τθσ ςχολικισ φοίτθςθσ των παιδιϊν ομά ςτθν 

προςχολικι και υποχρεωτικι εκπαίδευςθ μζςω τθσ δθμιουργίασ ςυςτιματοσ 

παρακολοφκθςθσ, το οποίο κα τροφοδοτεί το μθχανιςμό παρακολοφκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των ομά ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, 

η) θ διαμεςολάβθςθ μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων φορζων και των τοπικϊν κοινοτιτων 

ομά με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ, τθν ενδυνάμωςθ και τθν προετοιμαςία τουσ για ενεργι 

ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ τθσ Ομάδασ Δράςθσ και ςυναφείσ δράςεισ του προγράμματοσ 

«Κοινωνικι Ζνταξθ και Ενδυνάμωςθ των ομά» που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ,    

θ) ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ επιτόπιων ερευνϊν/επιςκζψεων/αυτοψιϊν και δράςεων 

υποςτιριξθσ ςτο πεδίο (participatory action research/mainstream social work) ςε ςχζςθ με 

τθν κοινωνικά ευάλωτθ ομάδα των ομά, για κζματα που άπτονται  τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 

κατάρτιςθσ και τθσ τακτικισ φοίτθςθσ με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ και τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι 

των ομά,  

κ) θ υποςτιριξθ ςτθ διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων/αυτοψιϊν ςτουσ υφιςτάμενουσ 

καταυλιςμοφσ αναφορικά με τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και ςυμμετοχισ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία, θ υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ καινοτόμων παρεμβάςεων για παιδιά και 

νζουσ ςτο πεδίο ςε ςυνεργαςία με τα Ραραρτιματα ομά των Κζντρων Κοινότθτασ των 

Διμων,  

ι) θ ςυμμετοχι ςε δράςεισ ενδυνάμωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, εκπαίδευςθσ και 

διαβοφλευςθσ, ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ και θ υλοποίθςθ δράςεων εκπαίδευςθσ  των 

ςτελεχϊν των αρμόδιων φορζων (Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, φορείσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, 

Αςτυνομία, εκπαιδευτικοί φορείσ κ.α.) ςχετικά με κζματα κοινωνικισ ζνταξθσ και 

ενδυνάμωςθσ των ομά, 

ια) θ ανάπτυξθ μεκοδολογίασ και εργαλείων (διαβουλεφςεισ, ομαδικά εςτιαςμζνεσ 

ςυηθτιςεισ κλπ) για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ και τθν αποτελεςματικότθτα των 

πολιτικϊν και παρεμβάςεων με ςυμμετοχικζσ μεκόδουσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και 

ιβ) θ εν γζνει τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ 

παροφςθσ 

Θ επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.  
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5.1.8 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ Β04, Β09, Β14, Β19 - Ειδικοί Συνεργάτεσ Οικονομικϊν  

Επιςτθμϊν/ Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ Ρεριφερειακϊν Ομάδων   

Στόχοσ του ζργου είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν και θ δθμιουργία  δικτφου 

μεταξφ τοπικϊν επιχειριςεων και φορζων τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, θ ςυνεργαςία με τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Διοίκθςθσ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, αλλά και του 

ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα (επαγγελματικά επιμελθτιρια κλπ) για το ςχεδιαςμό και τθν 

παρακολοφκθςθ ςτοχευμζνων προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ των ομά ςε δράςεισ 

ζνταξθσ ι επανζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ προγραμμάτων για 

ευάλωτεσ και ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ, από τα οποία μποροφν να επωφελθκοφν και οι 

ομά. 

Στο αντικείμενο των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν εμπεριζχονται:  

 

α) θ ςυνεργαςία με τθν περιφερειακι και τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τα Κζντρα 

Κοινότθτασ/Ραραρτιματα ομά, τουσ αρμόδιουσ φορείσ, τθν κοινωνία των πολιτϊν και 

εκπροςϊπουσ ομά για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ υποςτθρικτικϊν παρεμβάςεων 

ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ,  

β)    ο ςχεδιαςμόσ και θ παρακολοφκθςθ ςτοχευμζνων προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ 

των ομά ςε δράςεισ ζνταξθσ ι επανζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ 

προγραμμάτων για ευάλωτεσ και ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ, από τα οποία μποροφν να 

επωφελθκοφν και οι ομά, 

γ) θ δθμιουργία  δικτφου μεταξφ τοπικϊν επιχειριςεων και φορζων τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, δ)  θ ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Διοίκθςθσ 

και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, αλλά και του ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα (επαγγελματικά 

επιμελθτιρια κλπ) για το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ ςτοχευμζνων προγραμμάτων 

για τθν προϊκθςθ των ομά ςε δράςεισ ζνταξθσ ι επανζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, 

ε) θ κακθμερινι ςυνεργαςία με τθν ΕΔΚΑ για τθν παροχι υποςτιριξθσ αναφορικά με 

ηθτιματα διαχειριςτικισ, διοικθτικισ και λογιςτικισ φφςθσ που ςχετίηονται με το ζργο τθσ 

Ρεριφερειακισ Ομάδασ, 

ςτ)  θ κοςτολόγθςθ των ενδεχόμενων τροποποιιςεων των δράςεων οι οποίεσ δφνανται να 

απαιτθκοφν, 

 η)  θ αποδελτίωςθ ςτοιχείων και οικονομικϊν δεδομζνων από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ, (ςτο οποίο κα καταχωροφνται οι πλθροφορίεσ και τα 

δεδομζνα που κα αποςτζλλονται από τισ περιφερειακζσ ομάδεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το 

Εκνικό Επιχειρθςιακό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των ομά, τουσ δείκτεσ και 

τισ εκροζσ τθσ Ρράξθσ, όπωσ ζχουν οριςτεί, και τα περιφερειακά ςχζδια δράςθσ) και θ 

ανάλυςι τουσ για τθν παραγωγι ςχετικϊν αναφορϊν, 

θ) θ υποςτιριξθ ςτθ διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων για τθ διερεφνθςθ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ και τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων που ςυνδζονται με τοπικζσ ανάγκεσ κακϊσ και 

τθ δθμιουργία  δικτφου  μεταξφ τοπικϊν επιχειριςεων και φορζων τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ. Θ ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και τθσ 
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Ρεριφερειακισ και Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, για το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ 

ςτοχευμζνων προγραμμάτων για τθν προϊκθςθ των ομά ςε δράςεισ ζνταξθσ ι 

επανζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ προγραμμάτων για ευάλωτεσ και 

ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ, από τα οποία μποροφν να επωφελθκοφν και οι ομά, 

κ)   θ υποςτιριξθ εμπλεκόμενων φορζων, εκπροςϊπων ομά και ςχετικϊν μθ κυβερνθτικϊν 

οργανϊςεων ςε παρεμβάςεισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ των ομά, 

ι)  θ ςυμμετοχι ενδυνάμωςθσ, εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, ο ςχεδιαςμόσ, θ 

οργάνωςθ και θ υλοποίθςθ δράςεων εκπαίδευςθσ  των ςτελεχϊν των αρμόδιων φορζων 

(Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, φορείσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, Αςτυνομία, εκπαιδευτικοί φορείσ 

κ.α.) ςχετικά με κζματα κοινωνικισ ζνταξθσ και ενδυνάμωςθσ των ομά. 

ια) θ διαμόρφωςθ πλαιςίου αξιολόγθςθσ, το οποίο κα επιτρζπει τθν τεκμθρίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ ενόσ προγράμματοσ ι μιασ δράςθσ, τθσ 

ςυνάφειασ ωσ προσ τισ ανάγκεσ που καλείται να αντιμετωπίςει, τθσ ςυνζπειασ ωσ προσ τουσ 

ςτόχουσ που ζχει κζςει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επικαιρότθτάσ τουσ, τθσ ςυνζργειασ 

με άλλεσ πολιτικζσ ι παρεμβάςεισ και τζλοσ του αντίκτυπου και τθσ προςτικζμενθσ αξίασ 

τουσ, 

ιβ) θ υποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν κατθγοριοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που κα 

περιλαμβάνει το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ και 

ιγ)  θ εν γζνει τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ 

παροφςθσ 

Θ επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.  

 

5.1.9 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ  Β05, Β10, Β15, Β20 - Ειδικοί Συνεργάτεσ 

Διαμεςολαβθτζσ ομά και Ρεριφερειακϊν Ομάδων 

 

Στόχοσ του ζργου είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ ςτο πλαίςιο 

τθσ διαχείριςθσ υποκζςεων και άλλων ηθτθμάτων που προκφπτουν τόςο από τουσ 

ωφελοφμενουσ όςο και από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςχετικά με τθν εφαρμογι 

πολιτικϊν και δράςεων κοινωνικισ  ζνταξθσ και ενδυνάμωςθσ των ομά ςε περιφερειακό 

επίπεδο κακϊσ και θ δθμιουργία ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ και ανοικτισ επικοινωνίασ  μεταξφ 

δθμόςιων φορζων και μελϊν τθσ κοινότθτασ των ομά, ιδιαίτερα των νζων και των 

γυναικϊν. 

Στο αντικείμενο των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ανά Κωδικό Θζςθσ  εμπεριζχονται:  

 

α) θ κακθμερινι διαχείριςθ υποκζςεων και άλλων ηθτθμάτων που προκφπτουν τόςο από 

τουσ ωφελοφμενουσ όςο και από τουσ φορείσ υλοποίθςθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι 

πολιτικϊν και δράςεων κοινωνικισ  ζνταξθσ και ενδυνάμωςθσ των ομά ςε περιφερειακό 

επίπεδο, 
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β)   θ δθμιουργία ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ και ανοικτισ επικοινωνίασ  μεταξφ δθμόςιων 

φορζων, ιδιαίτερα τθσ αςτυνομίασ και των ςχολικϊν μονάδων και μελϊν τθσ κοινότθτασ των 

ομά, ιδιαίτερα νζων και γυναικϊν,  

γ) θ υποςτιριξθ φορζων  ςτθ διαδικαςία παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ ομά με τον 

κατάλλθλο τρόπο, 

δ)   θ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ και θ άρςθ ςχετικϊν εμποδίων μεταξφ δθμόςιων 

φορζων, ιδιαίτερα τθσ   τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των ομά, κακϊσ και θ διευκόλυνςθ τθσ 

πρόςβαςθσ των ομά ςε αρμόδιεσ υπθρεςίεσ μζςω δράςεων ενδυνάμωςθσ,  

ε) θ υποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ των ομά ϊςτε να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δράςεισ του 

ζργου και θ διευκόλυνςθ τθσ δικτφωςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ όλων των 

εμπλεκόμενων φορζων και ατόμων, και θ μεςολάβθςθ για τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων, 

ςτ) θ δθμιουργία τοπικϊν ομάδων υποςτιριξθσ εντόσ των κοινοτιτων ομά με ςτόχο τθν 

ενδυνάμωςθ και τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν 

δράςεων, 

η) θ διευκόλυνςθ και υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ των πολιτικϊν και ςχεδίων δράςθσ και 

αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων αυτϊν με ςυμμετοχικό τρόπο, προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί  θ ουςιαςτικι βελτίωςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ των ομά, τθσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των κοινοτιτων και των δθμόςιων κεςμϊν, και θ βελτίωςθ των αμοιβαίων ςτάςεων και 

αντιλιψεων,  

θ) θ ςυνεχισ και ςτακερι επικοινωνία με τισ κοινότθτεσ ομά και θ υποςτιριξθ ςτθ 

διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων/αυτοψιϊν ςτουσ υφιςτάμενουσ καταυλιςμοφσ, 

κ) θ εκπόνθςθ τεκμθριωμζνων ειςθγιςεων καινοτόμων παρεμβάςεων κοινωνικισ ζνταξθσ 

ωσ προσ τισ ανάγκεσ που αντιμετωπίηουν οι κοινότθτεσ ομά, 

ι) θ ςυνειςφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ  προκαταλιψεων και ςτερεοτφπων ςτο προςωπικό των  

δθμόςιων φορζων, δθμόςιων φορζων, ιδιαίτερα τθσ αςτυνομίασ και των ςχολικϊν μονάδων 

και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, 

ια) θ ςυνδρομι ςτο ζργο των Ραραρτθμάτων ομά/Κζντρων Κοινότθτασ, ςυνδζοντασ τθν 

Κεντρικι Διοίκθςθ, τθν Ρεριφερειακι και Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και τθν κοινωνία των 

πολιτϊν με τθν υλοποίθςθ των κατά τόπουσ δράςεων για τθν κοινωνικι ζνταξθ των ομά, 

ιβ) θ κινθτοποίθςθ των φορζων κεντρικισ, περιφερειακισ  και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ για 

τθν  ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ζργου τουσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ 

τθσ κατάςταςθσ των ομά, 

ιγ) θ ςυνδρομι ςτθ διοργάνωςθ δράςεων εκπαίδευςθσ, διαβοφλευςθσ, ενδυνάμωςθσ, 

ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ και 

ιδ) θ εν γζνει τιρθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ 

παροφςθσ 

Θ επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.  
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5.2 ΡΑΑΔΟΤΕΑ  

 

Ραραδοτζα για ΟΛΟΥΣ  του Κωδικοφσ Θζςεων αποτελοφν:  

 

Α. Σφντομθ Ζκκεςθ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και ςχζδιο προτάςεων ςε 

κεντρικό ι περιφερειακό επίπεδο ςε ςχζςθ με το πεδίο αρμοδιότθτασ του ειδικοφ 

ςυνεργάτθ. 

 

Το Ραραδοτζο υποβάλλεται εντόσ 10 (δζκα) εργάςιμων θμερϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

πρϊτου μινα ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ, και κα ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ άρτιασ 

υλοποίθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ. 

B. Τριμθνιαίεσ εκκζςεισ. Οι εκκζςεισ αυτζσ κα περιλαμβάνουν: 

B.1 Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν ςτθ διάρκεια του τριμινου αναφοράσ  

B.2 Ρρογραμματιςμό των κάκε είδουσ υπθρεςιϊν που πρόκειται να παραςχεκοφν κατά το 

επόμενο τρίμθνο (με εξαίρεςθ τθν τελευταία ζκκεςθ). 

Συνθμμζνθ των εκκζςεων κα υπάρχει οποιαδιποτε ειςιγθςθ/ζκκεςθ/αναφορά/μελζτθ/ 

εκπαιδευτικό υλικό/εργαλεία/μεκοδολογίεσ ζχει εκπονιςει ο ειδικόσ ςυνεργάτθσ κατά το 

τρίμθνο αναφοράσ. 

Ζκαςτο Ραραδοτζο υποβάλλεται εντόσ 10 (δζκα) εργάςιμων θμερϊν από τθν παρζλευςθ 

του τριμινου αναφοράσ ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ, και κα ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ 

άρτιασ υλοποίθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

 

Γ.        Τελικι Απολογιςτικι Ζκκεςθ.  

Θ ζκκεςθ κα περιλαμβάνει απολογιςμό του ζργου για όλο το διάςτθμα παροχισ του ζργου. 

 

Το Ραραδοτζο υποβάλλεται εντόσ 20 (είκοςι) εργάςιμων θμερϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

ςυνολικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ, και κα ςυνοδεφεται από 

βεβαίωςθ άρτιασ υλοποίθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ. 

 

Είναι δυνατι θ παράταςθ του χρόνου υποβολισ των Ραραδοτζων, κατόπιν ζκδοςθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ τθσ ΕΔΚΑ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ ι για λόγουσ ανϊτερθσ βίασ, θ οποία ςε καμία περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει 

τθ διάρκεια τθσ Ρράξθσ.    

 

6.   ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Θ διάρκεια των ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου κα είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ  

ςφμβαςθσ και ζωσ τριάντα ζξι (36) μινεσ και όχι πζραν τθσ 31/12/2024.  

Για τα επιμζρουσ ςτάδια υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ 

ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 5.2 τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Σε 
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περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ είναι δυνατόν, κατόπιν ειδικισ 

αιτιολόγθςθσ και εφόςον από τθν φφςθ του ζργου δικαιολογείται και αποβαίνει προσ το 

ςυμφζρον τθσ πράξθσ, να παρατακεί θ διάρκεια των ςυμβάςεων ζργου.   

 

7. ΕΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Το εργολαβικό αντάλλαγμα ζχει  ωσ εξισ: 

7.1  Για το Συντονιςτι τθσ «Ομάδασ Δράςθσ» (για τθ κζςθ του Ειδικοφ Συνεργάτθ 

Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Κεντρικισ Ομάδασ με κωδικό κζςθσ Α01), το εργολαβικό 

αντάλλαγμα ανζρχεται ςτο ποςό των τεςςάρων χιλιάδων διακοςίων εξιντα ευρϊ 

(4.260,00€), ανά ανκρωπομινα,  ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ (24%), όλων των 

προβλεπόμενων  αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και κάκε είδουσ υπζρ τρίτου κράτθςθ και 

επιβάρυνςθ. 

7.2  Για ζκαςτον Ειδικό Συνεργάτθ,  το εργολαβικό αντάλλαγμα ανζρχεται ςτο ποςό των δφο 

χιλιάδων πεντακοςίων πενιντα ευρϊ (2.550,00€), ανά ανκρωπομινα, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ (24%), όλων των προβλεπόμενων  αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

και κάκε είδουσ υπζρ τρίτου κράτθςθ και επιβάρυνςθ.  

Επιπλζον, ςτισ παραπάνω αμοιβζσ περιλαμβάνεται κάκε δαπάνθ που απαιτείται για τθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, όπωσ π.χ 

οι απαιτοφμενεσ μετακινιςεισ  για τθν ορκι υλοποίθςθ του ζργου (με εξαίρεςθ τισ υπθρεςιακζσ 

μετακινιςεισ  που εγκρίνονται από τθν ΕΔΚΑ με τθ ςφμφωνθ  γνϊμθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ), για ςυναντιςεισ  κ.λπ.  

7.3 Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα 

πραγματοποιείται ωσ εξισ: 

7.3.1. Για το παραδοτζο «Α. Σφντομθ Ζκκεςθ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και 

ςχζδιο προτάςεων ςε κεντρικό ι περιφερειακό επίπεδο ςε ςχζςθ με το πεδίο αρμοδιότθτασ 

του ειδικοφ ςυνεργάτθ» θ πλθρωμι κα γίνει μετά τθν υποβολι του παραδοτζου και τθν 

ζγκριςι του από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Ρράξθσ και τθν ζκδοςθ ςχετικισ 

εγκριτικισ Απόφαςθσ και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ επιβολισ ρθτρϊν ι 

άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του Ειδικοφ Συνεργάτθ, ενϊ το ςυμβατικό τίμθμα 

κα ιςοφται με το εργολαβικό αντάλλαγμα ενόσ (1) ανκρωπομινα, όπωσ αυτό 

προςδιορίηεται ανωτζρω. 

7.3.2 Για τα υπόλοιπα παραδοτζα θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα 

πραγματοποιείται τμθματικά και ιςόποςα ανά τρίμθνο, μετά τθν υποβολι εκάςτου 

παραδοτζου και τθν ζγκριςι του από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Ρράξθσ και τθν 

ζκδοςθ ςχετικισ εγκριτικισ Απόφαςθσ και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ 

επιβολισ ρθτρϊν ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του Ειδικοφ Συνεργάτθ.   

Σθμειϊνεται πωσ ειδικά για τθν πρϊτθ τριμθνιαία ζκκεςθ, το ςυμβατικό τίμθμα κα 

ιςοφται με το εργολαβικό αντάλλαγμα δφο (2) ανκρωπομθνϊν, ενϊ για τισ υπόλοιπεσ 
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τριμθνιαίεσ εκκζςεισ, το ςυμβατικό τίμθμα κα ιςοφται με το εργολαβικό αντάλλαγμα τριϊν 

(3) ανκρωπομθνϊν, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ανωτζρω. 

7.3.3 Τα αναγκαία δικαιολογθτικά ζκαςτθσ τμθματικισ πλθρωμισ που υποβάλλονται από 

τουσ Αναδόχουσ για τθν εξόφλθςθ τθσ παραςχεκείςασ υπθρεςίασ είναι:  

α) Το προβλεπόμενο παραδοτζο (επί του οποίου εκδίδεται Ρρωτόκολλο ποςοτικισ και 

ποιοτικισ παραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςχετικι εγκριτικι Απόφαςθ) 

β)  Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν του Ειδικοφ Συνεργάτθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 

γ) Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ 

δ) Ριςτοποιθτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 

 

7.3.4 Οι πλθρωμζσ κα ακολουκοφν τθν ροι χρθματοδοτιςεων του ζργου ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ. Σε περίπτωςθ μθ ομαλισ ροισ των χρθματοδοτιςεων που 

επιφζρουν τθ μθ ζγκαιρθ καταβολι πλθρωμϊν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ειδικόσ 

Συνεργάτθσ υποχρεοφται να ςυνεχίςει να εκτελεί το ανατεκζν ζργο.  

7.3.5 Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει επιπρόςκετθ αποηθμίωςθ ι 

οποιαδιποτε υπαναχϊρθςθ από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, λόγω μθ ζγκαιρθσ 

καταβολισ τθσ ςυμφωνθμζνθσ αμοιβισ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

7.3.6 Θ πλθρωμι τθσ αξίασ κάκε παροχισ υπθρεςίασ κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του 

εκάςτοτε τιμολογίου αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ του 

Ραραδοτζου που αφορά θ πλθρωμι. 

7.3.7 Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα 

παραςτατικά/δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι 

νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά 

νόμουσ και ςχετικζσ εγκυκλίουσ. 

 

8. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα πραγματοποιείται 

από τθν Μονάδα Β’ - Υποςτιριξθσ Ζνταξθσ & Ραρακολοφκθςθσ Δράςεων, Εφαρμογισ 

Συςτθμικϊν Ραρεμβάςεων & Υλοποίθςθσ Ζργων τθσ ΕΔΚΑ που κα ζχει τθ ςυνολικι εποπτεία 

τθσ πορείασ εργαςιϊν του Αναδόχου. Θ ΕΔΚΑ κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο, ιτοι τον Υπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων για όλα τα ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ 

των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου 

και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016. 
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Ο Ανάδοχοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ΕΔΚΑ και κα 

παρζχει τα απαραίτθτα ςτοιχεία, διευκολφνοντασ το ζργο του ςυντονιςμοφ και ελζγχου. Για 

τθν απρόςκοπτθ εκτζλεςθ του φυςικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου, θ ΕΔΚΑ υποχρεοφται να 

απαντά εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτα ερωτιματα των Ειδικϊν Συνεργατϊν.  

 

Σε περίπτωςθ μθ τιρθςισ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των Ειδικϊν Συνεργατϊν   που 

αναγράφονται ςτθν παροφςα θ Ανακζτουςα, κατόπιν ζγγραφθσ ςφςταςθσ, ειςθγείται τθν 

κιρυξθ του Ειδικοφ Συνεργάτθ ωσ ζκπτωτου.   

 
9. ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ παραλαβι του ζργου κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Ρράξθσ. 

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ 
υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ, το ζργο τθσ οποίασ είναι: 

• Θ ειςιγθςθ για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

• H ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παραδοτζων και θ ςφνταξθ ςχετικϊν 

πρωτοκόλλων ανά παραδοτζο, προκειμζνου να καταβλθκεί ςτουσ Αναδόχουσ το 

ςυμφωνθκζν τίμθμα. 

• Θ γνωμοδότθςθ ςτο ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ για κάκε κζμα που ανακφπτει από τθ 

ςφμβαςθ και ιδίωσ επί τθσ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, κάκε άλλθσ τροποποίθςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ και τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου. 

Θ παραλαβι των Ραραδοτζων γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

α) Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ υποβάλλει ςτο πρωτόκολλο τθσ ΕΔΚΑ το Ραραδοτζο του ζργου ςε 

τρία (3) αντίτυπα, ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςε τυποποιθμζνο περιβάλλον- 

μορφοποίθςθ πλιρωσ επεξεργάςιμο και ελζγξιμο.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και 

ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου, θ Επιτροπι:  

α) είτε παραλαμβάνει το Ραραδοτζο, εφόςον κρίνει ότι αυτό δεν παρουςιάηει παρεκκλίςεισ 

από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και πιςτοποιεί τθν άρτια υλοποίθςι του με τθν ζκδοςθ 

πρωτοκόλλου παραλαβισ καλισ εκτζλεςθσ, 

β) είτε ειςθγείται για τθν προςωρινι παραλαβι του Ραραδοτζου με παρατθριςεισ ι τθν 

απόρριψι του   

Αν θ Επιτροπι κρίνει, ότι το Ραραδοτζο δεν ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτο ςυμβατικό φυςικό 

αντικείμενο, υποβάλει εγγράφωσ ςτον Ειδικό Συνεργάτθ τισ παρατθριςεισ τθσ εντόσ 

δεκαπζντε (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ του και ςυντάςςει πρωτόκολλο 
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προςωρινισ παραλαβισ. Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ οφείλει να ςυμμορφωκεί με τισ 

παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθ λιψθ των 

παρατθριςεων και να επανυποβάλει το Ραραδοτζο καταλλιλωσ διορκωμζνο και 

ςυμπλθρωμζνο. Θ διαδικαςία τθσ επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) 

φορζσ ανά Ραραδοτζο. 

Αν θ Επιτροπι κρίνει, ότι το Ραραδοτζο παρουςιάηει ςθμαντικότατεσ και ουςιαςτικζσ 

παρεκκλίςεισ από το ςυμβατικό φυςικό αντικείμενο που επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα 

του ζργου τθσ Ρράξθσ,  ι εάν δεν βεβαιϊνεται από τθ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ θ άρτια υλοποίθςθ των εργαςιϊν που 

ανατίκενται ςτον Ειδικό Συνεργάτθ ειςθγείται τθν απόρριψθ του Ραραδοτζου και τθν 

κιρυξθ του Ειδικοφ Συνεργάτθ ωσ ζκπτωτου.   

Θ μθ γνωςτοποίθςθ παρατθριςεων από τθν Επιτροπι εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν  

θμερϊν από τθν υποβολι του Ραραδοτζου, ςυνεπάγεται τθν αποδοχι του από τθν 

Επιτροπι. 

Σε περίπτωςθ ζκδοςθσ δφο (2) ςυνεχόμενων πρωτοκόλλων προςωρινισ παραλαβισ, 

τεκμαίρεται, ότι ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ εκτελεί πλθμμελϊσ τα κακικοντά του και κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ 

τθσ ΕΔΚΑ.  

Σε περίπτωςθ, που ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ υπερβεί, με αποκλειςτικι υπαιτιότθτά του, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτθν παροφςα και δεν υποβάλει ζγκαιρα το Ραραδοτζο, θ Επιτροπι προβαίνει ςτον ζλεγχο 

του Ραραδοτζου και ειςθγείται τθν επιβολι των ενδεδειγμζνων μζτρων, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 12 τθσ παροφςασ (ΚΘΥΞΘ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΓΑΤΘ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - 

ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ). 

Κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθν υποβολι των Ραραδοτζων και των τελικϊν 

Απολογιςτικϊν Εκκζςεων, θ Επιτροπι ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του 

ζργου. 

Μζςα ςτθν προκεςμία τθσ οριςτικισ παραλαβισ πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί από τον 

Ανάδοχο και τυχόν επιπλζον τροποποιιςεισ ςτα παραδοτζα που επιβάλλονται από ανάγκεσ 

που πικανόν ανακφψουν κατά τθν εξζλιξθ του Ζργου, εφόςον ηθτθκοφν τζτοιεσ 

τροποποιιςεισ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ ι/και τθν Ανακζτουςα ι/και τθ Γενικι 

Γραμματεία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ. 

Τα πρωτόκολλα προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ ςυντάςςονται εισ διπλοφν και 

υποβάλλονται ςτθν ΕΔΚΑ προσ ζκδοςθ ςχετικϊν αποφάςεων.  

 

10. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΓΑΤΩΝ  

Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ:  
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α)  Θα τθρεί απαρζγκλιτα τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,  

β) δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ,  

γ) κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ΕΔΚΑ, κακϊσ και με τθ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και κα λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε 

παρατθριςεισ ςχετικά με τθν ορκι εκτζλεςθ του ζργου, 

δ) κα παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυναντιςεισ, όποτε του ηθτθκεί παρουςιάηοντασ τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων εκ μζρουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ,  

ε) κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ κα 

λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 

που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ και οι οποίεσ του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά 

τθν εκτζλεςθ του ζργου, 

ςτ) κα επιδεικνφει πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ του με τισ εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ και φορείσ,  

η) κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, κα 

τθριςει εμπιςτευτικά και δεν κα γνωςτοποιιςει/κοινοποιιςει/παραδϊςει ςε τρίτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ΕΔΚΑ ι / και τθσ Γενικισ Γραμματείασ, 

οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ ζχουν περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ 

των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, 

θ) δεν κα ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ απορρζουν από τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,  

κ) δεν κα ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του και κα 

δεςμεφει κατ’ ουδζνα τρόπο τθν ΕΔΚΑ/τθν Γενικι Γραμματεία χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

γραπτι άδειά τθσ,  

ι) κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτον τόπο εκτζλεςθσ του ζργου, ιτοι ςτθν ζδρα τθσ 

αντίςτοιχθσ ομάδασ (Κεντρικι – Ρεριφερειακι) και ειδικότερα αφενόσ ςτα γραφεία που κα 

του παραχωρθκοφν από τθν Ανακζτουςα ςτο πλαίςιο του ζργου, και αφετζρου ςε 

οικιςμοφσ ομά αλλά και οπουδιποτε απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ 

ςτο πλαίςιο των υπθρεςιακϊν μετακινιςεων 

κ) κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του εντόσ του ςυνικουσ ςυμβατικοφ χρόνου πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ των 8 ωρϊν θμερθςίωσ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα αλλά και ςε 

ζκτακτεσ περιπτϊςεισ εφόςον απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ ςτο 

πλαίςιο των υπθρεςιακϊν μετακινιςεων 

λ) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει το ζργο, ςφμφωνα με τα 

κακοριηόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 
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11. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ (ΕΔΚΑ) 

 

Θ ανακζτουςα αρχι: 

α) αναλαμβάνει να παραδϊςει εγκαίρωσ ςτουσ Ειδικοφσ Συνεργάτεσ  τον απαραίτθτο 

πλθροφοριακό εξοπλιςμό, οποιονδιποτε λοιπό εξοπλιςμό κακϊσ και τθ χριςθ γραφείων 

και αυτοκινιτων ι - εφόςον απαιτθκεί - να προβεί άμεςα ςε αντικατάςταςι τουσ για τθν 

απρόςκοπτθ εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων,   

β) ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ των ςυμβάςεων: 

βα) κα ςυνεργάηεται με τουσ Ειδικοφσ Συνεργάτεσ και κα λαμβάνει υπόψθ τθσ  

οποιεςδιποτε απόψεισ ςχετικά με τθν τιρθςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων,  

ββ)  κα απαντά εγκαίρωσ και εγγράφωσ ςτα ερωτιματα των Ειδικϊν Συνεργατϊν ςχετικϊν 

με τθν τιρθςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ςυνάψει ιδιωτικά ςυμφωνθτικά παραχϊρθςθσ χριςεωσ κινθτϊν και 

ακίνθτων  (χρθςιδάνεια) με τουσ Ειδικοφσ Συνεργάτεσ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ και των 

ακινιτων που κα χρθςιμοποιιςουν (χριςθ μιςκωμζνων από τθν ανακζτουςα αρχι  

γραφείων και αυτοκινιτων, χριςθ Θ/Υ, πολυμθχανθμάτων, γραφείων και λοιποφ 

εξοπλιςμοφ κλπ). 

 

12.  ΚΘΥΞΘ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΓΑΤΘ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να κθρφξει τον Ειδικό Συνεργάτθ ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ και 

από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, ςε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα 

διαπιςτϊςει  αδυναμία ι πλθμμελι εκτζλεςθ των κακθκόντων του ι μθ τιρθςθ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.   

Σε περίπτωςθ, που ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ υπερβεί, με αποκλειςτικι υπαιτιότθτά του, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, όπωσ αυτό αναφζρεται ςτθν 

παράγραφο 4 τθσ παροφςθσ, θ Ανακζτουςα δφναται να επιβάλλει μετά από ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ Ραραλαβισ   ποινικζσ ριτρεσ, ωσ ακολοφκωσ: 

α) Ζωσ 5% του ςυμβατικοφ τμθματικοφ τιμιματοσ, για υπζρβαςθ μζχρι δζκα πζντε (15) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ αρχομζνθσ από τθν θμερομθνία λιξθσ του Ραραδοτζου,  

β) Ζωσ 10% του ςυμβατικοφ τμθματικοφ τιμιματοσ, για υπζρβαςθ μζχρι τριάντα (30) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ αρχομζνθσ από τθν θμερομθνία λιξθσ του Ραραδοτζου  

Για υπζρβαςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ του Ραραδοτζου μεγαλφτερθ των τριάντα (30) 

θμερολογιακϊν θμερϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ 

Ραραλαβισ: 

α) Απευκφνει ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςτον Ειδικό Συνεργάτθ να εκπλθρϊςει τθ ςυμβατικι του 

υποχρζωςθ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν και ςε περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ τον κθρφςςει ζκπτωτο.  
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β) Επιβάλλει ποινικζσ ριτρεσ, που δφνανται να ανζλκουν μζχρι και 5% του  ςυνολικοφ 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ.   

Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν ενότθτα 13 (ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

– ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) τθσ παροφςασ, επιβάλλονται ποινικζσ ριτρεσ, 

που δφνανται να ανζλκουν μζχρι και 5% του  ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ.   

Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ Ραραλαβισ, εφόςον το Ραραδοτζο παρουςιάηει ςθμαντικότατεσ και ουςιαςτικζσ 

παρεκκλίςεισ από το ςυμβατικό φυςικό αντικείμενο που επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα 

του ζργου τθσ Ρράξθσ.   

Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ Ραραλαβισ, ςε περίπτωςθ  ςφνταξθσ δφο (2) ςυνεχόμενων πρωτοκόλλων 

προςωρινισ παραλαβισ.   

Οι προαναφερόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ ειςπράττονται με παρακράτθςθ από τθν αμοιβι του 

Αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ που ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ κθρυχκεί ζκπτωτοσ ι παραιτθκεί από τα κακικοντά 

του, θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςε αντικατάςταςι του με τον επόμενο κατά ςειρά 

κατάταξθσ υποψιφιο, χωρίσ δθμοςίευςθ νζασ πρόςκλθςθσ.  

Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ οφτε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ 

ριτρεσ, όταν: 

α) θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ανάγεται είτε ςε λόγουσ ανϊτερθσ 

βίασ  

β) θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ανάγεται ςε ευκφνθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 

13.  ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Οι Ειδικοί Συνεργάτεσ αποδζχονται ρθτά και μεταβιβάηουν το ςφνολο του περιουςιακοφ 

δικαιϊματοσ, ςε κάκε ζκφανςι του, όλεσ τισ εξουςίεσ που απορρζουν από αυτό ανεξάρτθτα 

από τρόπο εκμετάλλευςθσ ι μζςο αποκικευςθσ (ενδεικτικά θλεκτρονικό ι ζντυπο) για όςο 

χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ προςταςία των δικαιωμάτων αυτϊν απεκδυόμενοι/εσ κάκε 

ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Επίςθσ, ο/θ Ειδικόσ Συνεργάτθσ δεςμεφεται ότι δε κα εγείρει 

ηθτιματα ςυναρτϊμενα με το θκικό δικαίωμα του/τθσ δθμιουργοφ ςε περίπτωςθ νζασ 

ζκδοςθσ του ζργου, ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίεσ αλλαγζσ ι προςκικεσ 

ςτο ζργο, κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ τθσ ΕΔΚΑ και ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ τθσ με τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ 

Φτϊχειασ. 
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Το ςφνολο του υλικοφ που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ειδικό 

Συνεργάτθ ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι 

εμπιςτευτικό και ανικει ςτθν ιδιοκτθςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ 

μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ, μπορεί κατά περίπτωςθ και μετά από 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να διατθρεί αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και 

ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τουσ ςκοποφσ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου να εφαρμόςει διαδικαςίεσ 

που κα διαςφαλίςουν τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων και να ςυμμορφϊνεται 

πλιρωσ με τισ απαιτιςεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (ΕΕ) 

2016/679, κακϊσ και με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί προςωπικϊν δεδομζνων. 

Οι πλθροφορίεσ, οι οποίεσ κα τφχουν οποιαςδιποτε μορφισ επεξεργαςία από τουσ Ειδικοφσ 

Συνεργάτεσ και ενδζχεται να περιζχουν και δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα (απλά ι 

ευαίςκθτα) κα περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν ζκταςθ και τον ςκοπό που 

επιβάλλει το αντικείμενο τθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ, και 

οφείλει να παράςχει ο Ανάδοχοσ.  

Κάκε μορφι επεξεργαςίασ κα εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τθσ 

παροφςασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τισ τυχόν Αποφάςεισ ι Γνωμοδοτιςεισ 

τθσ Αρμόδιασ Εποπτικισ Αρχισ (Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα - 

ΑΡΔΡΧ) θ οποία ζχει ςυςτακεί ςφμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, και τισ οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Τα αρχεία που δθμιουργοφνται από τον Ειδικό Συνεργάτθ με τθν ςυλλογι, επεξεργαςία και 

αποκικευςθ των πλθροφοριϊν που ενδζχεται να περιζχουν και προςωπικά δεδομζνα 

ανικουν κατ' αποκλειςτικότθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ βεβαιϊνει και εγγυάται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κα λαμβάνει όλα 

τα απαραίτθτα οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν αςφάλεια των πλθροφοριϊν που 

ενδζχεται να περιζχουν και προςωπικά δεδομζνα,  και τθν προςταςία τουσ από τυχαία ι 

ακζμιτθ καταςτροφι, απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ και κάκε άλλθ μορφι 

ακζμιτθσ επεξεργαςίασ, ςτο πλαίςιο των κακθκόντων του που πθγάηουν από τθν παροφςα.  

Ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ δεςμεφεται ότι δεν κα διαβιβάςει ι/και κοινολογιςει τισ 

πλθροφορίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι/και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ (που ενδζχεται να περιζχουν και δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα)  που τεκοφν υπόψθ του κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του ςε 

οποιονδιποτε τρίτο  και δεν κα διαςυνδζςει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ και γενικότερα όλα τα 

ανάλογα μορφϊν αρχεία και πλθροφορίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ι/και τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ  με αρχεία άλλων 

εταιριϊν.  
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Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υπογράψει με τον Ειδικό Συνεργάτθ 

«Συμφωνθτικό για τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», όπου κα 

εξειδικεφονται αναλυτικά οι ρόλοι και οι ευκφνεσ των ςυμβαλλόμενων μερϊν κακϊσ και οι 

ευκφνεσ και οι ειδικότεροι όροι ςχετικά με τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα, ςφμφωνα με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. 

 

14. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΙΤΘΣΕΩΝ 

Οι αιτιςεισ των υποψθφίων κα εξεταςτοφν και κα αξιολογθκοφν από τθν Επιτροπι 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Αιτιςεων ςτο πλαίςιο του ΡΕ 2 τθσ Ενταγμζνθσ 

Ρράξθσ με τίτλο: «ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ».  

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αιτιςεων, θ Επιτροπι μπορεί να ηθτεί από τουσ 
υποψιφιουσ να διευκρινίςουν ι να  ςυμπλθρϊνουν τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει. 
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ υποβάλλεται από  τουσ υποψθφίουσ, χωρίσ να 
ζχει ηθτθκεί από τθν Επιτροπι, δεν  λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ 

αντικατάςταςθ ι υποβολι  δικαιολογθτικϊν ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ 

Ρρόςκλθςθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι  ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, 

εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ 

μεταχείριςθ των  υποψθφίων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου 

υποψθφίου κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ.  

Θ Επιτροπι κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κα προβεί ςτισ κάτωκι ενζργειεσ: 

α) Αξιολόγθςθ των υποχρεωτικϊν προςόντων των υποψθφίων βάςει των δικαιολογθτικϊν 
που ζχουν υποβάλει οι υποψιφιοι  

β) Μοριοδότθςθ των επιπλζον προςόντων των υποψθφίων που πλθροφν τα υποχρεωτικά 
προςόντα βάςει των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβάλει οι υποψιφιοι  

γ) Δομθμζνθ ςυνζντευξθ (κα κλθκοφν μόνοι οι υποψιφιοι/εσ οι οποίοι πλθροφν τα 
υποχρεωτικά κριτιρια) 

Θ ενθμζρωςθ προσ τουσ υποψθφίουσ για τον κακοριςμό τθσ θμερομθνίασ και ϊρασ τθσ 

διενζργειασ τθσ ςυνζντευξθσ κα γίνεται τθλεφωνικϊσ ι/και με αποςτολι μθνφματοσ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςτο τθλζφωνο ι/και ςτο e-mail που ζχουν δθλϊςει ωσ 

ςτοιχεία επικοινωνίασ τουλάχιςτον δφο (2) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ.  
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Θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ ςυνζντευξθσ κακορίηεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ, είναι υποχρεωτικι για τουσ υποψθφίουσ και δεν δφναται να μεταβλθκεί, 

παρά μόνο για λόγουσ ανϊτερθσ βίασ.   

Στθν περίπτωςθ, που ο υποψιφιοσ δεν προςζλκει ςτθ ςυνζντευξθ, απορρίπτεται.   

Θ διαδικαςία ςυνζντευξθσ μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα (π.χ. skype). 

δ) Σφνταξθ Ρρακτικοφ, Κατάρτιςθ προςωρινοφ πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων κατά 

φκίνουςα ςειρά κατάταξθσ ανά Κωδικό Θζςθσ και υποβολι τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

προσ ζγκριςθ.  

Οι προςωρινοί πίνακεσ κα αναρτθκοφν: 

 ςτον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων: 
https://ypergasias.gov.gr/ 

 ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων - Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  - ΕΔΚΑ: www.edka.gov.gr  και 

 ςτο Ρρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr   

 

15.  ΥΡΟΒΟΛΘ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

Οι ενςτάςεισ κα εξεταςκοφν από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων. 

Οι υποψιφιοι ζχουν το δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ κατά των  προςωρινϊν  πινάκων 

εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ 

θμερομθνίασ  ανάρτθςισ τουσ  ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ 

Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων - Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  - ΕΔΚΑ: 

www.edka.gov.gr και ςτο Ρρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr . 

Οι ενςτάςεισ κα υποβλθκοφν ταχυδρομικά, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει 

ευκρινϊσ  τθν ακόλουκθ ζνδειξθ: 

http://www.edka.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.edka.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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Θ Επιτροπι ενςτάςεων ςυντάςςει πρακτικό, καταρτίηει Ρίνακεσ εγκρικειςϊν και 

απορριφκειςϊν Ενςτάςεων τουσ οποίουσ υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ. 

Στθ ςυνζχεια, θ  Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Αιτιςεων Συμμετοχισ καταρτίηει 

τουσ Οριςτικοφσ Ρίνακεσ κατάταξθσ και τουσ υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα για ζγκριςθ και 

ζκδοςθ. Ακολοφκωσ, οι Οριςτικοί Ρίνακεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΔΚΑ, ςτο 

διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργαςίασ και τθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία υποβολισ ενςτάςεων, οι προςωρινοί πίνακεσ 

κακίςτανται οριςτικοί και αναρτϊνται.  

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ  

Ο υποψιφιοσ υποβάλει αποκλειςτικά και μόνο ΜΙΑ (1) ΕΝΣΤΑΣΘ για τον/τουσ Κωδικό/ουσ 

Θζςθσ που είχε αιτθκεί.  

Σε περίπτωςθ που υποψιφιοσ υποβάλει ζνςταςθ για Κωδικό Θζςθσ που δεν είχε αιτθκεί, θ 

ζνςταςθ δεν εξετάηεται.  

Θ υποβολι τθσ ζνςταςθσ γίνεται αποκλειςτικά και μόνο ταχυδρομικά και κα φζρει τθν 

υπογραφι του ενιςτάμενου.  

Θ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ ζνςταςθσ αποδεικνφεται αποκλειςτικά και μόνο από τθ 

ςφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Αντικατάςταςθ ι διόρκωςθ τθσ ζνςταςθσ δεν επιτρζπεται.  

Θ ζνςταςθ κα πρζπει να είναι ςαφισ, να αναφζρει αναλυτικά τουσ λόγουσ,  τουσ οποίουσ θ 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ (ΕΡΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ/ΑΙΘΜΟΣ ΤΘΛ./E-MAIL»  

ΡΟΣ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ -  ΕΔΚΑ, Σολωμοφ 60, ΤΚ 10432 Ακινα 

9οσ όροφοσ - Γραφείο Ρρωτοκόλλου 

ΕΝΣΤΑΣΘ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΡΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΘΣ /ΑΡΟΙΨΘΣ 

για τθν Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ 

«ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ 
ΟΜΑ» 
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Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Αιτιςεων δεν ζλαβε υπόψθ τθσ- βάςει των υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν – για τθν επιλογι του.  

Ζνςταςθ είτε κατά του προςωρινοφ πίνακα κατάταξθσ ςυνολικά είτε κατά του ςυνόλου των 

υποψθφίων που προθγοφνται απορρίπτεται.  

 

Δεν λαμβάνονται υπόψθ:  

α) Ενςτάςεισ που αποςτζλλονται με FAX ι θλεκτρονικά.  

 β) Ενςτάςεισ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα. 

 

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΘΣ 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για ςυμμετοχι ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ ζχουν τα φυςικά 

πρόςωπα, Ζλλθνεσ πολίτεσ. Δικαιοφνται να είναι υποψιφιοι και πολίτεσ των Κρατϊν-μελϊν 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ (ν. 2431/1996) με τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 1 παρ.1 αυτοφ. 

Στθν περίπτωςθ υποψθφίων από κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται θ γνϊςθ 

τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςε Επίπεδο Γ2 (Άριςτθ γνϊςθ) για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει:  

16.1 Οι άρρενεσ υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ, ι, εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ 

αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ, να ζχουν εκπλθρϊςει, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ 

ςτρατολογικισ νομοκεςίασ, άοπλθ κθτεία ι εναλλακτικι πολιτικι κοινωνικι υπθρεςία.  

16.2 Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, 

υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, δωροδοκία, 

καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ' υποτροπι ςυκοφαντικι 

δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι 

ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. 

16.3 Να μθν ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για 

πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί. 

16.4 Λόγω καταδίκθσ, να μθν ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο 

χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι. 

16.5 Να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό 

επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) ι και υπό τισ δφο αυτζσ 

καταςτάςεισ. 

16.6 Να μθν ζχουν απολυκεί, εξαιτίασ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ. 

16.7 Εφόςον είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι, να πλθροφν τισ προχποκζςεισ  του άρκρου 31 

του 3528/2007, όπωσ ιςχφει, ςχετικά με τθν άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι. 
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17. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ   

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να προςκομίςουν:  

17.1 Τθν επιςυναπτόμενθ ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ ΑΙΤΘΣΘ, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ΔΥΟ 

(2) ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΘΣ τθσ επιλογισ τουσ με ςειρά προτίμθςθσ, πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ και 

υπογεγραμμζνθ και κα  αναφζρουν όλα τα ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά.  

17.2 Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ παροφςασ, 

17.3  Ευανάγνωςτο Φωτοαντίγραφο του αςτυνομικοφ δελτίου  ταυτότθτασ και των δφο (2) 
όψεων,   

17.4  Ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο πιςτοποιθτικοφ απόδειξθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, εφόςον 
απαιτείται, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. 

17.5   Ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν ανάλογα τθσ αιτοφμενθσ κζςθσ. 

Σε περίπτωςθ που οι τίτλοι ςπουδϊν (προπτυχιακοί ι/και μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν) 

ζχουν χορθγθκεί ςτθν αλλοδαπι, κα πρζπει οι ενδιαφερόμενοι να προςκομίςουν μαηί με 

τουσ τίτλουσ τουσ, απλό αντίγραφο τθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. για τθν 

ιςοτιμία ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία του τίτλου κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ 

κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι Ριςτοποιθτικό 

αναγνϊριςθσ από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και 

Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ) περί ιςοτιμίασ ι ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ και 

αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτϊν ςτθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν 

τίτλων, επί ποινι απαραδζκτου. Σε περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό 

αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται αντίγραφο βεβαίωςθ από 

το Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει το γνωςτικό 

αντικείμενο, κακϊσ απλό αντίγραφο τθσ επίςθμθσ μετάφραςι τθσ. 

17.6    Ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των τίτλων ξζνθσ γλϊςςασ, όπωσ ορίηεται από τον 

ΑΣΕΡ5, Ειδικά για τουσ τίτλουσ γλωςςομάκειασ ςτισ γλϊςςεσ αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι, 

ιταλικι και ιςπανικι που πλθροφν τουσ όρουσ του άρκρου 28 του Ν 4674/2020 (ΦΕΚ Α' 

53/11-03-2020), «Στρατθγικι αναπτυξιακι προοπτικι των Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ 

διατάξεισ» γίνονται δεκτοί χωρίσ να απαιτείται μετάφραςι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 58 
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του ιδίου νόμου. Το επίπεδο τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται όπωσ ορίηεται από το ΑΣΕΡ. 

17.7  Ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα αποδεικτικϊν τθσ αιτοφμενθσ εμπειρίασ. Πλοι οι τίτλοι, 

πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που επικαλοφνται οι υποψιφιοι/εσ, πρζπει να 

είναι επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από αρμόδια κατά νόμο αρχι του 

Υπουργείου Εξωτερικϊν ι από πτυχιοφχο μεταφραςτι του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου ι τθν 

Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από διοριςμζνο 

άμιςκο διερμθνζα για τθ γλϊςςα για τθν οποία ζχει διοριςτεί. Επίςθσ, τα ανωτζρω ζγγραφα 

(τίτλοι - άδειεσ - πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε 

ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί και επικυρωκεί από 

τισ αρμόδιεσ αλλοδαπζσ αρχζσ και, επιπλζον, φζρουν είτε επικφρωςθ των Ελλθνικϊν 

προξενικϊν αρχϊν ςτθν αλλοδαπι (ι του Ελλθνικοφ Υπουργείου Εξωτερικϊν) είτε 

επιςθμείωςθ με τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (apostille). 

17.8  Ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία 

κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν διαδικτφου), όπωσ ορίηεται από τον ΑΣΕΡ6 

17.9. Ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο τθσ Άδειασ οδιγθςθσ κατθγορίασ Β  (εφόςον υπάρχει) 

17.10  Ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ςτρατολογικισ κατάςταςθσ για τουσ 

άρρενεσ πολίτεσ  

17.11 Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 προσ απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ διαλζκτου ομανί  

17.12 Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 προσ απόδειξθ τθσ γνϊςθσ των κοινωνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των κοινοτιτων ομά 

17.13 Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ότι δεν τελοφν ςτισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτισ υποπαραγράφουσ 16.2 ζωσ 16.6 τθσ παροφςθσ Ρρόςκλθςθσ 

17.14 Βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ εμπειρίασ. 

17.14.1 Ωσ εμπειρία που λαμβάνεται υπόψθ, νοείται θ απαςχόλθςθ που ζχει αποκτθκεί  

δυνάμει ςφμβαςθσ εργαςίασ ι δυνάμει ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό 

τομζα ςε κακικοντα ι ζργα, ταυτόςθμα ι ςυναφι με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα 

πρόςκλθςθ, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, μετά τθν απόκτθςθ του 

βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν και μετά τθν απόκτθςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ όπου 

αυτι απαιτείται,  με τθν οποία μετζχει ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και υπό τισ 

προχποκζςεισ που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παροφςα. 

17.14.2. Ωσ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ του αντικειμζνου και τθσ 

χρονικισ διάρκειασ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ λαμβάνονται υπόψθ: 

17.14.2.1 Πταν τυχόν Επαγγελματικι Εμπειρία ζχει παραςχεκεί ςε υπθρεςίεσ του δθμοςίου, 

ςε Ν.Ρ.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρϊτου ι δεφτερου βακμοφ, ςε Ν.Ρ.Ι.Δ. του δθμόςιου τομζα τθσ παρ. 1 
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του άρκρου 14 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, ι ςε φορείσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 1 του ν. 

2527/1997, απαιτείται βεβαίωςθ του αντίςτοιχου φορζα και αντίγραφα των ςχετικϊν 

ςυμβάςεων που ζχουν υπογραφεί. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να προκφπτει με 

ςαφινεια και να βεβαιϊνεται, το είδοσ και το αντικείμενο τθσ εργαςίασ που παραςχζκθκε 

και θ χρονικι διάρκεια τθσ εκτελεςκείςασ υπθρεςίασ. 

17.14.2.2 Πταν τυχόν Επαγγελματικι Εμπειρία ζχει παραςχεκεί ςτον ιδιωτικό τομζα, 

ςωρευτικά: 

1. Βεβαίωςθ του ιδιωτικοφ φορζα ι/και αντίγραφα ςυμβάςεων εργαςίασ (όπου να 

αναφζρονται τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ 

επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο), από τα οποία να προκφπτει με ςαφινεια, το 

είδοσ τθσ εργαςίασ που παραςχζκθκε και θ χρονικι διάρκεια τθσ παροχισ ι Υπεφκυνθ 

διλωςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ, κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία να 

δθλϊνεται επακριβϊσ ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του, τα ςτοιχεία του εργοδότθ, 

φυςικοφ προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο.  

2. Επιπλζον βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει θ 

διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ. 

• Πταν θ Επαγγελματικι Εμπειρία αφορά τθν άςκθςθ ελεφκερου επαγγελματία, 

ςωρευτικά: 

1. Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια 

τθσ αςφάλιςισ του/τθσ. 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ, κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνεται 

επακριβϊσ ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του/τθσ. 

3. Υποβολι μιασ τουλάχιςτον ςχετικισ ςφμβαςθσ ι άλλου αποδεικτικοφ εγγράφου και 

δελτίων παροχισ υπθρεςιϊν που καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια τθσ ηθτοφμενθσ 

επαγγελματικισ εμπειρίασ. 

17.14.2.3 Σε περίπτωςθ εμπειρίασ του υποψθφίου ςε ερευνθτικά ζργα ι προγράμματα, θ 

εμπειρία αυτι αποδεικνφεται με τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: α) Βεβαίωςθ του 

Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου του ζργου, ςτθν οποία κα αναφζρεται το ερευνθτικό ζργο που 

ςυμμετείχε, το αντικείμενο τθσ ζρευνασ και ο χρόνοσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου και β) 

Βεβαίωςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Μονάδασ Οικονομικισ και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ του 

ΕΛΚΕ ι του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν ςτθν οποία κα αναφζρεται ο τίτλοσ και θ 

διάρκεια του ερευνθτικοφ ζργου ι προγράμματοσ, ο χρόνοσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου κι 

θ ςυμβατικι ςχζςθ με τθν οποία ςυνδεόταν ο υποψιφιοσ με Φορζα (ςφμβαςθ εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου ι ζργου) ι εναλλακτικά ςφμβαςθ απαςχόλθςθσ και Υπεφκυνθ Διλωςθ 

για τθν καλι εκτζλεςι τθσ από τον  δικαιοφχο. 

17.14.2.4 Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψιφιοσ και δεν προκφπτει από τα 

απαιτοφμενα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά ορίςτθκαν ανωτζρω, δεν κα 

μπορεί να λαμβάνεται υπόψθ. 
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17.15 Τθ μοριοδότθςθ τθσ αναπθρίασ μποροφν να λαμβάνουν υποψιφιοι με ποςοςτό 

αναπθρίασ πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον. Σε κάκε περίπτωςθ, ο υποψιφιοσ 

οφείλει να προςκομίςει ςχετικό Ριςτοποιθτικό Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.) 

ςε ιςχφ, με το οποίο προςδιορίηεται ι πάκθςθ ι βλάβθ και το ποςοςτό αναπθρίασ του 

ατόμου.  Επίςθσ, γίνονται δεκτά και Ριςτοποιθτικά τα οποία είναι ςε ιςχφ και ζχουν εκδοκεί 

από τισ κάτωκι υγειονομικζσ αρχζσ: 

1. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι Στρατοφ (Α.Σ.Υ.Ε.) 

2. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι Ναυτικοφ (Α.Ν.Υ.Ε.) 

3. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι Αεροπορίασ (Α.Α.Υ.Ε.) 

4. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

5. Ανϊτατθ Υγειονομικι Επιτροπι του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ 

17.16. Οι υποψιφιοι πρζπει να κατζχουν τα απαραίτθτα προςόντα – ιδιότθτεσ και τίτλουσ 

ςπουδϊν, όπωσ και τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ των πτυχίων 

τουσ, εφόςον αυτά αποκτικθκαν ςτθν αλλοδαπι, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.  

17.17. Σε περίπτωςθ υποψθφίων δθμοςίων υπαλλιλων, ςχετικι άδεια του υπθρεςιακοφ 

ςυμβουλίου περί άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι που κα αφορά το υπό προκιρυξθ 

ζργο.  

   

18. ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΕΩΝ 
 

Οι υποψιφιοι κα υποβάλουν ταχυδρομικά τθν ΑΙΤΘΣΘ και όλα τα απαιτοφμενα για τον 

Κωδικό Θζςθσ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει ευκρινϊσ  τθν 

ακόλουκθ ζνδειξθ: 
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Θ προκεςμία υποβολισ τθσ αίτθςθσ αρχίηει από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ 

Ρρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα www.edka.gov.gr και ςτο Ρρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ιτοι από        

τθν 28-04-2021 θμζρα Τετάρτθ ζωσ και τθν  28-05-2021  θμζρα  Ραραςκευι  και ϊρα 

13:30. 

 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ  

Ο υποψιφιοσ υποβάλει αποκλειςτικά και μόνο ΜΙΑ (1) ΑΙΤΘΣΘ ΓΙΑ ΚΑΤ’ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΥΟ (2) 

ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΘΣ τθσ επιλογισ τουσ με ςειρά προτίμθςθσ. 

Σε περίπτωςθ που υποψιφιοσ υποβάλει αίτθςθ για περιςςότερο από δφο (2) Κωδικοφσ 

Θζςθσ αποκλείεται από τθν διαδικαςία και δεν αξιολογείται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. 

Θ υποβολι τθσ αίτθςθσ γίνεται αποκλειςτικά και μόνο ταχυδρομικά.  

Θ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ αίτθςθσ αποδεικνφεται αποκλειςτικά και μόνο από τθ 

ςφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Αντικατάςταςθ ι διόρκωςθ τθσ αίτθςθσ, κακϊσ και ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογθτικϊν από μζρουσ του υποψθφίου επιτρζπεται, μόνο μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων, όπωσ αυτι ορίηεται ανωτζρω. 

Θ αίτθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον υποψιφιο. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ, ο υποψιφιοσ αποκλείεται από τθν διαδικαςία και δεν αξιολογείται 

από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Θ ευκφνθ για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ είναι 

αποκλειςτικά του υποψθφίου. 

Δεν λαμβάνονται υπόψθ:  

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ (ΕΡΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ/ΑΙΘΜΟΣ ΤΘΛ./E-MAIL»  

ΡΟΣ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ -  ΕΔΚΑ, Σολωμοφ 60, ΤΚ 10432 Ακινα 

9οσ όροφοσ - Γραφείο Ρρωτοκόλλου 

       Υποβολι αίτθςθσ για τθν Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο τθσ 
Ρράξθσ  

«ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ 
ΤΩΝ ΟΜΑ» 

 

 

http://www.edka.gov.gr/
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α) Αιτιςεισ  που αποςτζλλονται με FAX ι θλεκτρονικά.  

 β) Αιτιςεισ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα. 

 

19.  ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ  

Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί: 

ςτον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων: 

https://ypergasias.gov.gr/ 

ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Υποκζςεων - Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  - ΕΔΚΑ: www.edka.gov.gr , και 

ςτο Ρρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr   

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να 

απευκφνονται ςτα τθλζφωνα 2105281135 και 2105281143 και ςτο e-mail: 

vmoutselakis@ypakp.gr (κοσ Ευάγγελοσ Μουτςελάκθσ). 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΔΚΑ www.edka.gov.gr, ςτο 

διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργαςίασ https://ypergasias.gov.gr/,  και ςτο 

https://diavgeia.gov.gr δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4727/2020 περί τθσ εφαρμογισ του 

προγράμματοσ «Διαφγεια», όπωσ ιςχφει. 

 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΗΘΔΑΚΘΣ 

 

 

http://www.edka.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΘΣ 

 

Για τθν υπ’ αρ. 396/28-04-2021 Ρρόςκλθςθ  Εκδιλωςθσ  Ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο του ΡΕ2 τθσ Ρράξθσ « ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΘΣ ΤΩΝ ΟΜΑ » με κωδικό ΟΡΣ  ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από τον Χρθματοδοτικό 
Μθχανιςμό του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021. 

 

 

 ΑΙΤΘΣΘ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΘΣ (Κ.Θ.) 

 

 Να ςυμπλθρωκοφν κατ’ ανϊτερο  δφο Κωδικοί 
Θζςθσ. 

 

 Κωδικόσ Θζςθσ (1θ προτεραιότθτα):   

Κωδικόσ Θζςθσ (2θ προτεραιότθτα):   

 

 

 

 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επϊνυμο  Πνομα  

Πνομα Ρατρόσ  Θμερομθνία Γζννθςθσ  

Φφλο  Άνδρασ  Γυναίκα ΑΦΜ  
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Α.Δ.Τ.  ΔΟΥ  

ΑΜΚΑ  

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ (ολογράφωσ)  

Διεφκυνςθ ζδρασ: 
Οδόσ/Αρικμόσ 

 Ρόλθ  

Τ.Κ.  Ρεριφερειακι Ενότθτα  

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οδόσ/Αρικμόσ  Ρόλθ  

Τ.Κ.   Ρεριφερειακι Ενότθτα  

Τθλζφωνα Κινθτό:    

 

Στακερό:    

Ρεριφζρεια  

Fax  e-mail  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΘΣ/ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (για τισ κζςεισ που απαιτείται) 

 Επιςυνάψτε αντίγραφα των ςχετικϊν τίτλων ςπουδϊν 

ΑΔΑ: 66ΓΓ46ΜΤΛΚ-73Υ



53 

 

Εκπαιδευτικό Κδρυμα 

 

 Ρόλθ/Χϊρα  

Θμερομθνία 
απόκτθςθσ 

 

 

 

 ΡΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ 

 Επιςυνάψτε αντίγραφα των ςχετικϊν τίτλων ςπουδϊν 

Εκπαιδευτικό Κδρυμα  Ρόλθ/Χϊρα  

Τμιμα Σχολισ  Θμερομθνία 
απόκτθςθσ 

 

Ακριβισ Τίτλοσ Σπουδϊν  

 

 ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 Επιςυνάψτε αντίγραφα των ςχετικϊν τίτλων ςπουδϊν 

Εκπαιδευτικό Κδρυμα  Ρόλθ/Χϊρα  

Τμιμα Σχολισ  Θμερομθνία 
απόκτθςθσ 
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Ακριβισ Τίτλοσ Σπουδϊν  

Τίτλοσ Μεταπτυχιακισ 
Εργαςίασ 

 

 

 ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 Επιςυνάψτε αντίγραφα των ςχετικϊν τίτλων ςπουδϊν 

Εκπαιδευτικό Κδρυμα  Ρόλθ/Χϊρα  

Τμιμα Σχολισ  Θμερομθνία 
απόκτθςθσ 

 

Ακριβισ Τίτλοσ Σπουδϊν  

Τίτλοσ Διδακτορικισ 
Ζρευνασ 

 

 

 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 Επιςυνάψτε το ςχετικό πιςτοποιητικό 

Γλϊςςα Ρτυχίο / Ριςτοποιθτικό / Φορζασ Επίπεδο Ζτοσ 

ΑΓΓΛΙΚΘ    

Άλλθ    
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 ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΓΝΩΣΘΣ Θ/Υ 

 Επιςυνάψτε τα ςχετικά πιςτοποιητικά 

Ριςτοποιθτικό / Φορζασ Ζτοσ 

  

 

 ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ (ςφμφωνα με τα προςόντα τθσ Ρρόςκλθςθσ) 

 Επιςυνάψτε αντίγραφα των δικαιολογητικϊν που τεκμηριϊνουν την εμπειρία που δηλϊνεται. 

Φορζασ  

Θζςθ  

Αντικείμενο  

Διάρκεια Μινεσ:  Θμζρεσ:  

 

Φορζασ  

Θζςθ  

Αντικείμενο  
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Διάρκεια Μινεσ:  Θμζρεσ:  

Φορζασ  

Θζςθ  

Αντικείμενο  

Διάρκεια Μινεσ:  Θμζρεσ:  

 

ΡΟΣΚΟΜΙΗΟΝΤΑΙ: 

 

Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο το ζντυπο υποβολισ Αίτθςθσ  

Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν  

Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ παροφςασ 
 

Βεβαιϊςεισ/Ριςτοποίθςθ Ξζνων Γλωςςϊν 
 

Βεβαιϊςεισ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ 
 

Ριςτοποιθτικό Γνϊςθσ Θ/Υ  
 

Αντίγραφο του αςτυνομικοφ δελτίου τθσ ταυτότθτασ 
 

Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ απόδειξθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, εφόςον απαιτείται, 
ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ 
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Αντίγραφο τθσ άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου (Β’ Κατθγορία) (εφόςον υπάρχει) 
 

Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ ςτρατολογικισ κατάςταςθσ (για τουσ άνδρεσ 
υποψιφιουσ) 

 

Υπεφκυνθ Διλωςθ (αρκρο 8 Ν.1599/1986) ςχετικά με τθ γνϊςθ τθσ διαλζκτου 
τθσ ομανί ι/και των κοινωνικϊν χαρακτθριςτικϊν των κοινοτιτων ομά  

 

Υπεφκυνθ Διλωςθ (αρκρο 8 Ν.1599/1986) ότι δεν τελοφν ςτισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ υποπαραγράφουσ 16.2 ζωσ 16.6 τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ 

 

Αντίγραφο Ριςτοποιθτικοφ Κζντρου Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Ρ.Α.) ςε ιςχφ  
 

Άδεια του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου για άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου (για 
δθμόςιουσ υπαλλιλουσ) 

 

ΑΛΛΟ (Διευκρινίςτε) 
 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986 όπωσ ιςχφει, δθλϊνω ότι 
α) πλθρϊ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ 

β) όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτον φάκελο είναι ακριβι και αλθκι  

γ) Αποδζχομαι τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 

 δ) Συναινϊ ςτθ ςυλλογι και επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων μου, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και ςτα 
ςυνυποβαλλόμενα με αυτιν δικαιολογθτικά αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων αυτισ ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Θμερομθνία ….../…./……. 

Ο ΔΘΛΩΝ / Θ ΔΘΛΟΥΣΑ(υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  ΙΙ 

ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΓΝΩΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Οι υποψιφιοι πρζπει:  

1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ. Δικαιοφνται να είναι υποψιφιοι και πολίτεσ των 

Κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ (ν. 2431/1996) με τουσ περιοριςμοφσ του 

άρκρου 1 παρ.1 αυτοφ. Για τουσ ανωτζρω πολίτεσ απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ 

γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του οικείου κλάδου, θ 

οποία αποδεικνφεται με Ριςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ (Ν. 4027/2011, άρκρο 9), που 

χορθγείται από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ: α) ΥΡ.Ρ.Ε.Θ Ανδρζα Ραπανδρζου 37, 

Τ.Κ 151 80 Ακινα, τθλ. 210-3442322 και β) Καραμαοφνα 1, Ρλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 

Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2313331540 των κατωτζρω επιπζδων τα οποία αντιςτοιχίηονται 

με επίπεδα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ:  

Αϋ ΕΡΙΡΕΔΟ/ Α2 ΕΡΙΡΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τθν Κατθγορία Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (Υ.Ε.) 

Βϋ ΕΡΙΡΕΔΟ/ Β1 ΕΡΙΡΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τθν Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Δ.Ε.) μθ Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ ι και Εργατοτεχνικοφ Ρροςωπικοφ.  

Γϋ ΕΡΙΡΕΔΟ/ Β2 ΕΡΙΡΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τθν Κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε.) και 

Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.), μθ Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ και για τθν Κατθγορία 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.) Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ.  

Δϋ ΕΡΙΡΕΔΟ/ Γ1 ΕΡΙΡΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τθν Κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε.) και 

Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.) Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ. Επίςθσ αποδεικνφεται με 

αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό του Σχολείου τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου 

Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Ρανεπιςτθμιοφπολθ, Θεςςαλονίκθ, Τ.Κ. 54006, τθλ. 

2310/997571-72-76) το οποίο χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ του 

υποψθφίου ι από άλλθ ςχολι ι ςχολείο Ελλθνικισ Γλϊςςασ. Γίνονται επίςθσ δεκτοί, 

για πλιρωςθ των προκθρυςςομζνων κζςεων, Βορειοθπειρϊτεσ, Κφπριοι Ομογενείσ 

και Ομογενείσ αλλοδαποί, που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ και από τα 

νθςιά Κμβρο και Τζνεδο και ομογενείσ εξ Αιγφπτου, χωρίσ να απαιτείται 

πιςτοποιθτικό ελλθνικισ ικαγζνειασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ιδιότθτά τουσ ωσ 

Ελλινων κατά το γζνοσ και τθ ςυνείδθςθ αποδεικνφεται με άλλουσ τρόπουσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν.δ. 3832/1958, όπωσ ιςχφει. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  ΙΙΙ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  

 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ  

1. Επϊνυμο:  

2. Πνομα:  

3. Ρατρϊνυμο:  

4. Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 

5. Email: 

1. ΤΥΡΙΚΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ 

Τίτλοσ Σπουδϊν Βαςικισ Εκπαίδευςθσ (Υποχρεωτικι, Δευτεροβάκμια ι Τριτοβάκμια): 

Τίτλοσ Εκπαιδευτικό Κδρυμα /Τμιμα Ζτοσ Κτιςθσ 

   

Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ: 

Τίτλοσ Εκπαιδευτικό Κδρυμα /Τμιμα Ζτοσ Κτιςθσ 

   

Διδακτορικό Δίπλωμα: 

Τίτλοσ Εκπαιδευτικό Κδρυμα / Τμιμα Ζτοσ Κτιςθσ 

   

Ξζνθ γλϊςςα Επίπεδο Τίτλοσ πιςτοποιθτικοφ/Φορζασ ζκδοςθσ 
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2. ΕΓΑΣΙΑΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ (προςθζςτε όςεσ ςελίδεσ απαιτούνται)  

 

Διάρκεια (ζτθ/μινεσ):  

 

Φορζασ απαςχόλθςθσ:  

 

Οργανικι μονάδα / Θζςθ 

εργαςίασ: 

 

 

Αντικείμενο 

εργαςίασ 
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3. ΛΟΙΡΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

3.α. ΕΡΙΜΟΦΩΣΘ (προςθζςτε γραμμζσ εφόςον απαιτούνται) 

Φορζασ επιμόρφωςθσ Ρρόγραμμα επιμόρφωςθσ 
Διάρκεια 

επιμόρφωςθσ 
Ζτοσ επιμόρφωςθσ 

 
   

 
   

3.β. Ειςθγιςεισ και Ανακοινϊςεισ ςε θμερίδεσ, ςεμινάρια, ςυνζδρια, κλπ (προςθζςτε γραμμζσ εφόςον 

απαιτούνται) 

Φορζασ διοργάνωςθσ Θζμα ειςιγθςθσ/ανακοίνωςθσ Ζτοσ διεξαγωγισ 

   

 

3.γ. ΓΝΩΣΘ ΧΕΙΙΣΜΟΥ Θ/Υ: (προςθζςτε γραμμζσ εφόςον απαιτούνται) 

Είδοσ γνϊςθσ 

(π.χ. επεξεργαςία κειμζνου) 
Τρόποσ κτιςθσ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ 

  

  

ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 

 

------------------------------  
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