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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
για τη ςϑναψη
ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΨΗ ΕΡΓΟΤ
για την υλοπούηςη τησ Πρϊξησ
«Δομό υποςτόριξησ δρϊςεων κοινωνικόσ ϋνταξησ - ΓΕΥΤΡΑ»
Σο Περιφερειακϐ Σαμεύο Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ
Ϊχοντασ υπϐψη:
1. Σισ διατϊξεισ του ν.4314/2014 (ΥΕΚ Α’ 265) «Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την
εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β)
Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου
τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικϐ δύκαιο, τροποπούηςη του ν.
3419/2005 (Α 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει και ιδύωσ
απϐ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 14 παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΥΕΚ 125/Α/2016),
2. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 6 του ν. 2527/1997, ϐπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχϑουν,
ιδύωσ των διατϊξεων τησ παρ. 4 ςτοιχ. δ) και τησ παρ. 8 ςτοιχ. β),
3. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 21 του ν. 2190/1994, ϐπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχϑουν,
4. Σισ διατϊξεισ του ν.3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ 87/A’/07.06.2010), ϐπωσ
ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει,
5. Σισ διατϊξεισ του ν.2218/1994 «ϑςταςη, κοπϐσ και Αρμοδιϐτητεσ του Περιφερειακοϑ
Σαμεύου Ανϊπτυξησ» (ΥΕΚ 90/Α’/13.06.1994), ϐπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχϑουν,
6. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 18 του ν.2946/2001, με το οπούο προςετϋθη ςτουσ ςκοποϑσ του
Περιφερειακοϑ Σαμεύου Ανϊπτυξησ η παροχό υπηρεςιών, η διεξαγωγό ερευνών και η
εκπϐνηςη αναπτυξιακών, τεχνοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώσ και η
επύβλεψη και υλοπούηςη προγραμμϊτων που αναθϋτουν ςτο Σαμεύο τα Τπουργεύα, οι
Ο.Σ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμοϑ και τα Ν.Π.Δ.Δ.,
7. Σην ΤΑ 2141/22-1-1998 (ΥΕΚ 74 Β/4-2-1998) «Κανονιςμϐσ Οικονομικόσ Διούκηςησ και
Διαχεύριςησ των Περιφερειακών Σαμεύων Ανϊπτυξησ», ϐπωσ τροποποιόθηκε με την ΤΑ
40608/19-10-2001 (ΥΕΚ 1428 Β/22-10-2001) και ιςχϑει,
8. Σην ΤΑ 4683/9-02-1998 (ΥΕΚ 140/13-2-1998) «Κανονιςμϐσ Προςωπικοϑ των
Περιφερειακών Σαμεύων Ανϊπτυξησ, και ειδικϐτερα το ϊρθρο 2.2 (ενϐτητεσ των
υπηρεςιών του Σαμεύου) και το ϊρθρο 6 (Αρμοδιϐτητεσ τμόματοσ Επιςτημονικοτεχνικόσ
Τποςτόριξησ και Τλοπούηςησ Προγραμμϊτων),
9. Σην υπ’ αριθμ. Πρωτ. Οικ. 3948/06.02.2017 εγκϑκλιο του Τπουργεύου Εςωτερικών,
10. Σην υπ’ αρύθμ. 4150/10.11.2016 απϐφαςη του Περιφερειϊρχη τερεϊσ Ελλϊδασ με θϋμα:
ϋνταξη τησ πρϊξησ «Δομό υποςτόριξησ δρϊςεων κοινωνικόσ ϋνταξησ – ΓΕΥΤΡΑ» με
Κωδικϐ ΟΠ 5001973 ςτο επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «τερεϊ Ελλϊδα 2014-2020» και
11. Σην υπ’ αρύθμ. 5/2017 απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Περιφερειακοϑ
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Σαμεύου Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ με θϋμα πρϐςκληςη εκδόλωςησ
ενδιαφϋροντοσ για τη διαμϐρφωςη πύνακα κατϊταξησ, με ςκοπϐ την υποβολό
προτϊςεων-αιτόςεων προσ ςϑναψη ςϑμβαςησ μύςθωςησ ϋργου για την παροχό των
ϋργων,α) τελϋχη Επιςτημονικόσ Τποςτόριξησ Υυςικοϑ Αντικειμϋνου, β) τϋλεχοσ
Διαχεύριςησ Οικονομικοϑ Αντικειμϋνου και γ) τελϋχη Διοικητικόσ Τποςτόριξησ Υυςικοϑ
Αντικειμϋνου, ςτο πλαύςιο τησ Πρϊξησ «Δομό υποςτόριξησ δρϊςεων κοινωνικόσ ϋνταξησΓΕΥΤΡΑ» με κωδικϐ ΟΠ 5001973 του ΕΠ «τερεϊ Ελλϊδα 2014-2020».
Και ενϐψει ϐτι:
1. Η παροϑςα Πρϐςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ, για τη ςϑναψη ςυμβϊςεων μύςθωςησ
ϋργου, ςυγχρηματοδοτοϑμενων απϐ πϐρουσ του Ευρωπαώκοϑ Κοινωνικοϑ Σαμεύου, δεν
εμπύπτει ςτο πεδύο εφαρμογόσ του ϊρθρου 6 του ν. 2527/1997, καθώσ και τησ Πρϊξησ
Τπουργικοϑ υμβουλύου 33/2006,
ΑΠΕΤΘΤΝΕΙ
Πρϐςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για ςϑναψη ςϑμβαςησ μύςθωςησ ϋργου οριςμϋνου
χρϐνου, ςτο πλαύςιο τησ Πρϊξησ με κωδικϐ MIS 5001973 και τύτλο «Δομό υποςτόριξησ
δρϊςεων κοινωνικόσ ϋνταξησ - ΓΕΥΤΡΑ», του ϊξονα προτεραιϐτητασ «Προώθηςη τησ
κοινωνικόσ ϋνταξησ και καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ - ΕΚΣ» του Επιχειρηςιακοϑ
Προγρϊμματοσ «τερεϊ Ελλϊδα» που ςυγχρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη
(Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο) και απϐ εθνικοϑσ και ενωςιακοϑσ πϐρουσ, προερχϐμενουσ
απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, για την κϊλυψη των κϊτωθι θϋςεων απαςχϐληςησ, ωσ
αυτϋσ αναλυτικώσ περιγρϊφονται ανϊ υπηρεςύα, ϋδρα, ειδικϐτητα, αρμοδιϐτητα και διϊρκεια
ςϑμβαςησ ςτον ςυνημμϋνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ
παροϑςασ, και ειδικϐτερα:
1. Ϊξι (6) θϋςεων τελεχών Επιςτημονικόσ Τποςτόριξησ Υυςικοϑ Αντικειμϋνου,
2. Μύασ (1) θϋςησ ςτελϋχουσ Διαχεύριςησ Οικονομικοϑ Αντικειμϋνου και
3. Πϋντε (5) θϋςεων τελεχών Διοικητικόσ Τποςτόριξησ Υυςικοϑ Αντικειμϋνου.
Σα επιλεγϋντα ςτελϋχη θα ϋχουν ενδεικτικώσ τισ αρμοδιϐτητεσ που περιγρϊφονται
ανϊ κατηγορύα θϋςησ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, και ϊπτονται τησ οργϊνωςησ, τησ
παρακολοϑθηςησ, του ςυντονιςμοϑ και τησ τεχνικόσ υποςτόριξησ τησ υλοπούηςησ του
φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου τησ Πρϊξησ καθώσ και τησ υποβολό Εκθϋςεων
αποτύμηςησ δρϊςεων, ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτο αντικεύμενο του προγρϊμματοσ.
Ειδικϐτερα, τα επιλεγϋντα ςτελϋχη θα παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ που θα τουσ
ανατύθενται απϐ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο του Περιφερειακϐ Σαμεύου Ανϊπτυξησ
Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ, επύ καθημερινόσ βϊςεωσ, εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ, κατϊ
κανϐνα, και ςτο πλαύςιο τησ ϊςκηςησ των καθηκϐντων τουσ, ςτην ϋδρα του Περιφερειακoϑ
Σαμεύου Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ, επύ τησ Λ. Καλυβύων 2, ςτη Λαμύα καθώσ
και ςτισ ϋδρεσ των Περιφερειακών Ενοτότων.
Η χρονικό διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ϋργου ορύζεται ςε τριϊντα-ϋξι (36) μόνεσ, η οπούα
ϊρχεται απϐ την ημερομηνύα υπογραφόσ των ςχετικών ςυμβϊςεων μύςθωςησ ϋργου. Ρητώσ
ορύζεται ϐτι οι υπϐ ανϊθεςη ςυμβϊςεισ μύςθωςησ ϋργου αποςκοποϑν αποκλειςτικϊ ςτην
κϊλυψη ςυγκεκριμϋνων ειδικών αναγκών που προκϑπτουν απϐ το παρϐν
ςυγχρηματοδοτοϑμενο πρϐγραμμα και επ’ ουδενύ ςχετύζονται με πϊγιεσ και διαρκεύσ ανϊγκεσ
του Περιφερειακοϑ Σαμεύου Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ.
Σα επιλεγϋντα ςτελϋχη ςτο πλαύςιο τησ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ μύςθωςησ ϋργου θα
λϊβουν την προβλεπϐμενη αμοιβό, ωσ αυτό προςδιορύζεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τησ
παροϑςασ, υπαγϐμενοι,κατϊ περύπτωςη, ςτον Ενιαύο Υορϋα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ (ΕΥΚΑ),
εύτε ςτην αςφαλιςτικό κατηγορύα των ελευθϋρων επαγγελματιών, εύτε ςτην αςφαλιςτικό
κατηγορύα των μιςθωτών, ςϑμφωνα με τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ διατϊξεισ.
1.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Η Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ, ςτο πλαύςιο του ςτρατηγικοϑ τησ ςχεδιαςμοϑ για την
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κοινωνικό ϋνταξη των πολιτών δημιουργεύ μια δομό ςυντονιςμοϑ των πολιτικών κοινωνικόσ
ϋνταξησ, προκειμϋνου:
Α) να παρακολουθεύ και αξιολογεύ την εφαρμογό τουσ και να προςδιορύζει τισ
προτεραιϐτητεσ, µε βϊςη τισ εκϊςτοτε ανϊγκεσ,
Β) ναςυνειςφϋρει ϊμεςα ςτην υποςτόριξη του Εθνικοϑ Μηχανιςμοϑ που δρομολογεύ η
Ελληνικό πολιτεύα για την παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη των κοινωνικών δρϊςεων, ςε
εθνικϐ επύπεδο.
Βαςικϐσ ςτϐχοσ τησ Δομόσ, εύναι η ανϊπτυξη ενϐσ περιφερειακοϑ ςημεύου αναφορϊσ
για το ςυντονιςμϐ, την παρϋμβαςη-υποςτόριξη, τη δικτϑωςη-διαςϑνδεςη και την
ευαιςθητοπούηςη των πολιτών για ϐλεσ τισ κοινωνικϋσ δρϊςεισ και υπηρεςύεσ που
υλοποιοϑνται ςτην Περιφϋρεια. Ειδικϐτεροι ςτϐχοι τησ Δομόσ εύναι οι ακϐλουθοι:
Α) Ο ςυντονιςμϐσ διαδικαςιών ςχεδιαςμοϑ τησ Περιφερειακόσ τρατηγικόσ Κοινωνικόσ
Ϊνταξησ.
Β) Η δημιουργύα μηχανιςμοϑ δικτϑωςησ και διαβοϑλευςησ με ϐλουσ τουσ φορεύσ που
ςυμμετϋχουν ςτην υλοπούηςη των κοινωνικών πολιτικών.
Γ) Η κϊλυψη του κενοϑ πρϐςβαςησ ςτην αναγκαύα πληροφϐρηςη και υποςτόριξη προσ ϐλουσ
τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ και δικαιοϑχουσ.
Δ) Η επικαιροπούηςη ςτοιχεύων ομϊδων ςτϐχου και αναγκών που διαμορφώνονται ςε
περιφερειακϐ επύπεδο.
Ε) Ο ςχεδιαςμϐσ πλαιςύου ςυλλογόσ ςτοιχεύων και πληροφοριών για την παρακολοϑθηςη τησ
πορεύασ υλοπούηςησ δρϊςεων και πολιτικών, η αποτύμηςη και αξιολϐγηςη τουσ καθώσ και η
εκτύμηςη του αντύκτυποϑ τουσ.
Σ) Η δημιουργύα μηχανιςμών, εργαλεύων και μεθοδολογιών παρακολοϑθηςησ μϋτρων και
πολιτικών κοινωνικόσ ϋνταξησ, απαςχϐληςησ και καταπολϋμηςησ τησ φτώχειασ.
Ζ) Η αξιοπούηςη δεδομϋνων, μελετών και ερευνών για την ανατροφοδϐτηςη, τον
αναςχεδιαςμϐ και την προςαρμογό των προγραμματιζϐμενων δρϊςεων ςτισ ιδιαιτερϐτητεσ
των τοπικών δεδομϋνων.
Η) Η εφαρμογό πιλοτικών (ςε χωρικϐ ό θεματικϐ πεδύο) καινοτομικών παρεμβϊςεων
καταπολϋμηςησ τησ φτώχειασ κι εμβϊθυνςησ τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ.
Θ) Ο ςχεδιαςμϐσ και η υλοπούηςη δρϊςεων κοινωνικοϑ προςανατολιςμοϑ, ταχεύασ
παρϋμβαςησ, που καλϑπτονται μερικώσ ό καθϐλου απϐ τουσ κοινωνικοϑσ φορεύσ καθώσ και η
παρακολοϑθηςη των ωφελοϑμενων μετϊ την ολοκλόρωςη του ϋργου ό των υπηρεςιών προσ
αυτοϑσ.
2.
ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ
Για την υποβολό αύτηςησ ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ οι υποψόφιοι
πρϋπει να ςυγκεντρώνουν υποχρεωτικώσ τα ακϐλουθα προςϐντα:
Α. Να εύναι Ϊλληνεσ πολύτεσ ό πολύτεσ κρϊτουσ μϋλουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, υπϐ
τον ϐρο ϐμωσ ϐτι γνωρύζουν ϊριςτα την Ελληνικό γλώςςα.
Β. Να ϋχουν ςυμπληρώςει το 18ο και να μην ξεπερνοϑν το 65ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ,
κατϊ το χρϐνο δημοςύευςησ τησ παροϑςασ πρϐςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ
καθώσ και κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ αύτηςησ.
Γ. Να ϋχουν την υγεύα και την φυςικό καταλληλϐτητα που τουσ επιτρϋπει την
εκτϋλεςη των καθηκϐντων τησ θϋςησ που επιλϋγουν.
Δ. Να μην ϋχουν κώλυμα κατϊ το ϊρθρο κατϊ το ϊρθρο 8 του Κώδικα Κατϊςταςησ
Δημοςύων Πολιτικών Διοικητικών Τπαλλόλων και Τπαλλόλων Ν.Π.Δ.Δ (ν. 3528/2007,
ΥΕΚ Α 26/9.02.2007), δηλαδό να μην ϋχουν καταδικαςτεύ για τα προβλεπϐμενα ςτο
ωσ ϊνω ϊρθρο αδικόματα, να μην τελοϑν ςε υποδικύα για τα ωσ ϊνω αδικόματα, να
μην ϋχουν ςτερηθεύ των πολιτικών δικαιωμϊτων τουσ ςυνεπεύα καταδύκησ και να μην
τελοϑν υπϐ δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη.
Ε. Να ϋχουν εκπληρώςει οι ϊρρενεσ υποψόφιοι τισ ςτρατιωτικϋσ τουσ υποχρεώςεισ ό
να ϋχουν νϐμιμα απαλλαγεύ απϐ αυτϋσ, να μην εύναι ανυπϐτακτοι και να μη ϋχουν
καταδικαςτεύ για λιποταξύα με τελεςύδικη δικαςτικό απϐφαςη.
Σ. Να διαθϋτουν εύτε απολυτόριο λυκεύου εύτε τύτλο ςπουδών Ανωτϊτου
Εκπαιδευτικοϑ Ιδρϑματοσ (Α.Ε.Ι.) καθώσ και Σεχνολογικοϑ Επαγγελματικοϑ
Ιδρϑματοσ (Σ.Ε.Ι.), επύ ςυναφών γνωςτικών αντικειμϋνων, ϐπωσ ορύζεται ωσ
προαπαιτοϑμενο, ανϊ κατηγορύα θϋςησ, ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ καθώσ και ςτο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ, τα οπούα αποτελοϑν αναπϐςπαςτο τμόμα τησ παροϑςησ.
3.

ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ/ΤΝΕΚΣΙΜΨΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ
Για την αξιολϐγηςη των υποψηφύων και την διαμϐρφωςη του πύνακα κατϊταξησ,
ςϑμφωνα με τη διαδικαςύα που περιγρϊφεται κατωτϋρω, θα ςυνεκτιμηθοϑν, επιπροςθϋτωσ,
τα κϊτωθι προςϐντα και οι ιδιϐτητεσ, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται για τον τρϐπο απϐδειξησ
τουσ ςτα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑTAII-VI, τα οπούα αποτελοϑν αναπϐςπαςτο τμόμα τησ παροϑςασ:
Α) Ο βαθμϐσ απολυτηρύου λυκεύου και η κατοχό τύτλου ςπουδών επιπϋδου 5 του
Εθνικοϑ Πλαιςύου Προςϐντων, για τισ θϋςεισ, για τισ οπούεσ ορύζεται ωσ
προαπαιτοϑμενο η κατοχό απολυτηρύου Λυκεύου, εύτε ο βαθμϐσ πτυχύου, η κατοχό
δεϑτερου πτυχύου, η κατοχό μεταπτυχιακοϑ τύτλου ςπουδών καθώσ και
διδακτορικοϑ διπλώματοσ ςε ςυναφό γνωςτικϊ αντικεύμενα, ςϑμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ για τισ θϋςεισ, για τισ οπούεσ ορύζεται ωσ προαπαιτοϑμενο η κατοχό
τύτλου ςπουδών Ανωτϊτου Εκπαιδευτικοϑ Ιδρϑματοσ (Α.Ε.Ι.) καθώσ και
Σεχνολογικοϑ Επαγγελματικοϑ Ιδρϑματοσ (Σ.Ε.Ι.),
Β) η ςυνϊφεια των ωσ ϊνω τύτλων ςπουδών με το αντικεύμενο τησ επιλεγϐμενησ
θϋςησ,
Γ) η γνώςη ξϋνων γλωςςών,
Δ) οι δεξιϐτητεσ ςτουσ H/Y,
Ε) η επαγγελματικό εμπειρύα, ςε ςυναφόσ κλϊδουσ εργαςύασ και
Σ) η ςυνδρομό κοινωνικών κριτηρύων (ανεργύα, μϋλη πολϑτεκνων και μονογονεώκών
οικογενειών).
Ζ) η πρϐταςητων υποψηφύων επύ ζητημϊτων που ϊπτονται των ειδικϐτερων
απαιτόςεων και αναγκών τησ επιλεγϐμενησ θϋςησ.

4.

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ
α) Οι υποψόφιοι δεν δϑνανται να ϋχουν παρϊλληλη ςϑμβαςη ϋργου με το ΠΣΑ ωσ
μϋλοσ ομϊδασ ϋργου ςτο ύδιο ό ςε ϊλλο ϋργο του ΠΣΑ.
β) Οι ςυμμετϋχοντεσ που επιλεγοϑν θα εκτελοϑν το ϋργο τουσ, ςε χώρο που θα του
παραχωρόςει το ΠΣΑ, κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.
γ) Όςοι υποψόφιοι ϋχουν ςυνεργαςτεύ κατϊ το παρελθϐν με το ΠΣΑ και το
παραδοτϋο τουσ δεν ϋχει παραληφθεύ μερικώσ ό ολικώσ επειδό κρύθηκε ανεπαρκϋσ,
αποκλεύονται απϐ την διαδικαςύα επιλογόσ.
δ) Σο ύδιο πρϐςωπο δεν δϑναται να υποβϊλλει αύτηςη ςε περιςςϐτερεσ απϐ μια
θϋςεισ ςτο πλαύςιο τησ Πρϐςκληςησ. Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει να υποβϊλουν αύτηςη για
μύα μϐνο θϋςη. Η υποβολό ςε περιςςϐτερεσ απϐ μύα, θϋςεισ αποτελεύ λϐγο αποκλειςμοϑ απϐ
τη διαδικαςύα επιλογόσ.
ϑμφωνα με το ΠΔ164/2004, το ΠΣΑ διατηρεύ το δικαύωμα υπογραφόσ νϋασ
ςϑμβαςησ με το ύδιο πρϐςωπο, για τισ ανϊγκεσ του ϋργου, εφϐςον εγκριθεύ η παρϊταςη τησ
λειτουργύασ τησ πρϊξησ (απϐ την αρμϐδια Διαχειριςτικό Αρχό), εϊν η νϋα ςϑμβαςη αφορϊ
ςτην εκτϋλεςη των ύδιων καθηκϐντων που ςυνιςτοϑν και το αντικεύμενο τησ πρώτησ
ςϑμβαςησ, εφϐςον τοϑτο δεν προςκροϑει ςτη νομικό φϑςη των υπϐ κρύςη θϋςεων και ςτην
κεύμενη νομοθεςύα.

5.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Η Πρϐςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ μαζύ με τα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ αυτόσ θα
αναρτηθεύ ςτο διαδικτυακϐ τϐπο «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ςτο διαδικτυακϐ τϐπο του Περιφερειακοϑ
Σαμεύου Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ.
Οι ενδιαφερϐμενοι καλοϑνται να υποβϊλουν την αύτηςη, ϐπωσ αυτό περιλαμβϊνεται
ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙΙ τησ παροϑςασ, ςυνοδευϐμενη απϐ τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ,
εντϐσ ςφραγιςμϋνου φακϋλου διϊςταςησ Α4, εύτε ςτο πρωτϐκολλο τησ υπηρεςύασ του
Σαμεύου Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ τερεϊσ Ελλϊδασ, εύτε με ςυςτημϋνη ταχυδρομικό
επιςτολό ό με ταχυμεταφορϊ ςτην ακϐλουθη διεϑθυνςη:
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Περιφερειακϐ Σαμεύο Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ
Λ. Καλυβύων 2, Λαμύα
Σ.Κ.: 35132
Σηλϋφωνο: 2231354721
Υαξ: 2231354720
Για την υπ. αριθμ. 1333/19-5-2017 Πρϐςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για ςϑναψη ςϑμβαςησ
μύςθωςησ ϋργου, για την θϋςη με κωδικϐ ......................, ςτο πλαύςιο τησ Πρϊξησ με κωδικϐ MIS
5001973 και τύτλο «Δομό υποςτόριξησ δρϊςεων κοινωνικόσ ϋνταξησ - ΓΕΥΤΡΑ»,
Προθεςμύα υποβολόσ ταχυδρομικών αιτόςεων: 19/5/2017 ϋωσ 29/5/2017
(ημερομηνύα λόξησ με ςφραγύδα ταχυδρομεύου).
Η προθεςμύα υποβολόσ των αιτόςεων εύναι δϋκα (10) ημϋρεσ (υπολογιζϐμενεσ
ημερολογιακϊ), αρχύζει απϐ την επϐμενη ημϋρα τησ ανϊρτηςησ ςτησ παροϑςασ ςτο
διαδικτυακϐ τϐπο «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», και, ωσ εκ τοϑτου, καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των
αιτόςεων εύναι η Δευτϋρα 29 ΜαϏου 2017. Ψσ τελικό ημερομηνύα λόψησ απϐ το Περιφερειακϐ
Σαμεύο Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ των αιτόςεων ςε περύπτωςη αποςτολόσ
τουσ μϋςω ςυςτημϋνησ επιςτολόσ ό υπηρεςιών ταχυμεταφορϊσ, λογύζεται η ημερομηνύα που
αναγρϊφεται επύ του φακϋλου απϐ το φορϋα αποςτολόσ, ο οπούοσ, μετϊ την αποςφρϊγιςό
του επιςυνϊπτεται ςτην αύτηςη του υποψηφύου.
Η ωσ ϊνω αύτηςη επϋχει θϋςη υπεϑθυνησ δόλωςησ. Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που
αναφϋρονται ςτην αύτηςη – δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων υπηρεςιών
(ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).
Κϊθε υποψόφιοσ δικαιοϑται να υποβϊλει μύα μϐνο αύτηςη και για μύα μϐνο κατηγορύα
θϋςησ. Η ςώρευςη θϋςεων διαφορετικών κατηγοριών ςε μύα ό περιςςϐτερεσ αιτόςεισ
ςυνεπϊγεται αυτοδικαύωσ ςε κϊθε περύπτωςη ακϑρωςη ϐλων των αιτόςεων και αποκλειςμϐ
του υποψηφύου απϐ την περαιτϋρω διαδικαςύα.
Με την κατϊθεςη τησ αύτηςησ οι ενδιαφερϐμενοι/εσ θα υποβϊλλουν επύ ποινό
αποκλειςμοϑ φϊκελο δικαιολογητικών, ο οπούοσ θα φϋρει απαραύτητα υπογεγραμμϋνη την
αύτηςη, και επιπροςθϋτωσ, τα ςτοιχεύα-ϋγγραφα, ςτα οπούα ςτηρύζουν την υποψηφιϐτητα
τουσ, ςϑμφωνα με τα κριτόρια τησ παροϑςασ, και ειδικϐτερα:
Α.Υωτοαντύγραφο Αςτυνομικοϑ Δελτύου Σαυτϐτητασ και των δϑο ϐψεων
Β. Τπεϑθυνη δόλωςη του Ν.1599/1986 με θεωρημϋνο το γνόςιο τησ υπογραφόσ
δηλώνοντασ ϐτι: α) Δεν ϋχω κώλυμα κατϊ το ϊρθρο 8 του Κώδικα Κατϊςταςησ
Δημοςύων Πολιτικών Διοικητικών Τπαλλόλων και Τπαλλόλων Ν.Π.Δ.Δ, ςϑμφωνα με
τα οριζϐμενα ανωτϋρω υπϐ 2.δ. (ν. 3528/2007, ΥΕΚ Α 26/9.02.2007), και β) το
ςϑνολο των υποβληθϋντων φωτοαντιγρϊφων εύναι πιςτϊ αντύγραφα εκ των
πρωτοτϑπων που βρύςκονται ςτην κατοχό μου..
Γ. Αναλυτικϐ Βιογραφικϐ ςημεύωμα.
Δ. υμπληρωμϋνη «Αύτηςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για ςϑναψη ςϑμβαςησ
μύςθωςησ ϋργου» (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII).
Ε.Υωτοαντύγραφα των απαιτοϑμενων ανϊ θϋςη, τύτλων ςπουδών ό αναγνώριςησ
απϐ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π ςε περύπτωςη τύτλου αλλοδαποϑ εκπαιδευτικοϑ ιδρϑματοσ, καθώσ
και φωτοαντύγραφο τησ ϊδειασ αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ ό βεβαύωςησ τόρηςησ των
προϒποθϋςεων για την ϊςκηςό του, ϐπου αυτό απαιτεύται.(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II).
Σ. Ϊγγραφα που πιςτοποιοϑν την προηγοϑμενη επαγγελματικό εμπειρύα
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III).
Ζ.Υωτοαντύγραφα Πιςτοποιητικών γνώςησ ξϋνησ γλώςςασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV).
Η.Υωτοαντύγραφα Πιςτοποιητικών γνώςησ H/Τ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V).
Θ.Πιςτοποιητικϊ ανεργύασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI).
Ι.Πιςτοποιητικϊ πολυτεκνύασ, τριτεκνύασ, μονογονεώκόσ οικογενεύασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
VΙ).
Ια. Πρϐταςη τουσ επύ των ζητημϊτων που ϊπτονται των ειδικϐτερων απαιτόςεων και
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αναγκών τησ επιλεγϐμενησ θϋςησ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII).
Ιβ. Οποιοδόποτε ϊλλο πρϐςθετο ςτοιχεύο, το οπούο τεκμηριώνει την πρϐταςό τουσ.
Προςϐντα που αναφϋρονται ςτην αύτηςη αλλϊ δεν τεκμηριώνονται με την υποβολό
των αντύςτοιχων πιςτοποιητικών δεν θα ληφθοϑν υπϐψη και δεν θα μοριοδοτηθοϑν για την
τελικό κατϊταξη των υποψηφύων.
Με την υποβολό των αιτόςεών τουσ, οι ενδιαφερϐμενοι/εσ αποδϋχονται πλόρωσ και
ανεπιφϑλακτα τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ και των
Παραρτημϊτων τησ, καθώσ και ϐτι η διαδικαςύα δϑναται με απϐφαςη του Περιφερειακοϑ
Σαμεύου Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασνα διακοπεύ, αναβληθεύ ό επαναληφθεύ με
το ύδιο ό και ϊλλο περιεχϐμενο. Η ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα επιλογόσ ςυνιςτϊ αμϊχητο
τεκμόριο ϐτι ο υποψόφιοσ ϋχει λϊβει πλόρη γνώςη τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ καθώσ και τησ
εφαρμοςτϋασ νομοθεςύασ. Η ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα επιλογόσ ςυνιςτϊ, επύςησ, αμϊχητο
τεκμόριο ϐτι ο ενδιαφερϐμενοσ ϋχει αποδεχθεύ πλόρωσ και ανεπιφυλϊκτωσ τη νομιμϐτητα
του ςυνϐλου των ϐρων τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ καθώσ και την αποκλειςτικό αρμοδιϐτητα
τησ Επιτροπόσ Αξιολϐγηςησ των αιτόςεων ςυμμετοχόσ και κατϊρτιςησ των πινϊκων
κατϊταξησ για την βαθμολϐγηςη των κριτηρύων τησ Ομϊδασ Β’.
Η υποβολό αύτηςησ δεν ςυνεπϊγεται καθ’ οιοδόποτε τρϐπο υποχρϋωςη του
Περιφερειακοϑ Σαμεύου Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ να καταρτύςει ςϑμβαςη με
τον/την ενδιαφερϐμενο/η.
ε περύπτωςη που κατϊ τον ϋλεγχο διαπιςτωθοϑν ψευδό ό ανακριβό ςτοιχεύα η
αύτηςη απορρύπτεται ςυνολικϊ. Επιπροςθϋτωσ η ανακρύβεια των ςτοιχεύων που δηλώνονται
απϐ τον υποψόφιο ςτην αύτηςη του, η οπούα επϋχει θϋςη Τπεϑθυνησ Δόλωςησ, επιςϑρει τισ
προβλεπϐμενεσ ποινικϋσ και διοικητικϋσ κυρώςεισ. ε κϊθε περύπτωςη ο υποψόφιοσ φϋρει
την αποκλειςτικό ευθϑνη για την ακρύβεια και την ορθϐτητα των ςτοιχεύων και
δικαιολογητικών που επιςυνϊπτει. Η ανακρύβεια των δηλουμϋνων, κατϐπιν ελϋγχου
γνηςιϐτητασ, επιφϋρει τον αποκλειςμϐ του και ςε περύπτωςη επιλογόσ του, αυτό
ανακαλεύται.
6.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Η αξιολϐγηςη και επιλογό των υποψηφύων θα διεξαχθεύ επύ τη βϊςει των κριτηρύων
τησ παροϑςασ πρϐςκληςησ και ςϑμφωνα με τον τρϐπο υπολογιςμοϑ που αναλυτικϊ
εκτύθεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ, το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο τμόμα τησ παροϑςασ.
Σα μϐρια θα υπολογιςτοϑν με βϊςη τα ςτοιχεύα που θα αναφϋρονται ςτην
αύτηςη/δόλωςη των ςτοιχεύων των υποψόφιων. Θα ακολουθόςει αντιπαραβολό (διοικητικό
επαλόθευςη) και μοριοδϐτηςη των υποβαλλϐμενων ςτοιχεύων, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα
ςτην παροϑςα. Προςϐντα που αναφϋρονται ςτην αύτηςη, αλλϊ δεν τεκμηριώνονται με την
υποβολό των αντύςτοιχων πιςτοποιητικών δεν θα ληφθοϑν υπϐψη και δεν θα
μοριοδοτηθοϑν για την τελικό κατϊταξη των υποψηφύων.
Ειδικϐτερα, η κατϊταξη των υποψηφύων, βϊςει τησ οπούασ θα γύνει η τελικό επιλογό
για την πρϐςληψη με ςϑμβαςη εργαςύασ οριςμϋνου χρϐνου, πραγματοποιεύται ωσ εξόσ:
Α. Η κατϊταξη μεταξϑ των υποψηφύων γύνεται κατϊ φθύνουςα ςειρϊ με βϊςη τη
ςυνολικό βαθμολογύα που ςυγκεντρώνουν απϐ τα βαθμολογοϑμενα κριτόρια
κατϊταξησ.
Β. Για τισ θϋςεισ, για τισ οπούεσ προβλϋπεται ωσ προαπαιτοϑμενο τύτλοσ ςπουδών
τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςε περύπτωςη ιςοβαθμύασ υποψηφύων, προηγοϑνται
αυτού που ϋχουν διδακτορικϐ τύτλο ςπουδών, ϋπονται οι κϊτοχοι μεταπτυχιακοϑ
τύτλου και, τϋλοσ, οι κϊτοχοι πτυχύου.
Γ. Για τισ θϋςεισ, για τισ οπούεσ προβλϋπεται ωσ προαπαιτοϑμενο απολυτόριο
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςε περύπτωςη ιςοβαθμύασ προηγοϑνται αυτού που
ϋχουν τύτλο ςπουδών επιπϋδου 5 του Εθνικοϑ Πλαιςύου Προςϐντων και ϋπονται οι
κϊτοχοι απολυτηρύου λυκεύου.
Δ. ε περύπτωςη ιςοψηφύασ επύ τη βϊςει των ανωτϋρω, προηγεύται ο ϋχων τα
περιςςϐτερα μϐρια ςτο πεδύο τησ εργαςιακόσ εμπειρύασ, και ϋπεται ο ϋχων τα
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περιςςϐτερα μϐρια επύ τη βϊςει των κοινωνικών κριτηρύων.
Κρύςιμοσ χρϐνοσ για τον ϋλεγχο τησ ςυνδρομόσ των τυπικών προςϐντων εύναι ο
χρϐνοσ λόξησ τησ προθεςμύασ για την υποβολό των αιτόςεων.
7.

ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΣΑΣΑΞΗ - ΕΝΣΑΕΙ
Μετϊ την κατϊρτιςη των πινϊκων, η υπηρεςύα μασ θα αναρτόςει, το αργϐτερο μϋςα
ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ απϐ τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων ςυμμετοχόσ, τουσ
πύνακεσ κατϊταξησ των υποψηφύων ςτο διαδικτυακϐ τϐπο του Περιφερειακοϑ Σαμεύου
Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ.
Οι πύνακεσ αυτού θεωροϑνται προςωρινού. Κατϊ αυτών επιτρϋπεται ςτουσ
ενδιαφερϐμενουσ η ϊςκηςη ϋνςταςησ μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα δϋκα (10) ημερών
(υπολογιζϐμενεσ ημερολογιακϊ), η οπούα αρχύζει απϐ την επϐμενη τησ ανϊρτηςησ των
πινϊκων κατϊταξησ ςτην ιςτοςελύδα του Περιφερειακοϑ Σαμεύου Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ
τερεϊσ Ελλϊδασ.
Εϊν η τελευταύα ημϋρα των ανωτϋρω προθεςμιών υποβολόσ των ενςτϊςεων εύναι
ϊββατο ό ημϋρα αργύασ των Δημοςύων Τπηρεςιών, τϐτε η προθεςμύα παρατεύνεται
αυτοδικαύωσ μϋχρι και την πρώτη εργϊςιμη ημϋρα μετϊ την αργύα. Ενςτϊςεισ που
περιϋρχονται ςτην υπηρεςύα μετϊ την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ θεωροϑνται εκπρϐθεςμεσ
και δεν εξετϊζονται.
Η ϋνςταςη κατατύθεται ςτα γραφεύα τησ υπηρεςύασ ό αποςτϋλλεται με ςυςτημϋνη
επιςτολό ό μϋςω υπηρεςιών ταχυμεταφορών, εντϐσ ςφραγιςμϋνου φακϋλου διϊςταςησ Α4,
υπϐψη τησ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων, ςτη διεϑθυνςη:

Περιφερειακϐ Σαμεύο Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ
Λ. Καλυβύων 2, Λαμύα
Σ.Κ.: 35132
Σηλϋφωνο: 2231354721
Υαξ: 2231354720
Τπϐψη τησ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων για την υπ’ αριθμ. Πρωτ.1333/19-5-2017
Πρϐςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για ςϑναψη ςϑμβαςησ μύςθωςησ ϋργουγια την θϋςη
με κωδικϐ …............... ςτο πλαύςιο τησ Πρϊξησ με κωδικϐ MIS 5001973 και τύτλο «Δομό υποςτόριξησ
δρϊςεων κοινωνικόσ ϋνταξησ - ΓΕΥΤΡΑ»,
την περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ενςτϊςεων, ωσ ημερομηνύα υποβολόσ
λογύζεται η ημερομηνύα που αναγρϊφεται επύ του φακϋλου απϐ το φορϋα αποςτολόσ.
Οι ενςτϊςεισ κατϊ των προςωρινών πινϊκων θα πρϋπει να εύναι ςυγκεκριμϋνεσ.
Ενςτϊςεισ κατϊ του πύνακα ςυνολικϊ, ό κατϊ του ςυνϐλου των υποψηφύων που προηγοϑνται
του ενιςτϊμενου, κ.λπ. απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
Ενημερώνονται οι υποψόφιοι ϐτι, ςϑμφωνα με την υπ. αριθμ. 17/2002 Απϐφαςη τησ
Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Φαρακτόρα, το Περιφερειακϐ Σαμεύο Ανϊπτυξησ
Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ, παρϋχει τη δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςε ςτοιχεύα που αφοροϑν
τουσ λοιποϑσ υποψηφύουσ, προκειμϋνου να αςκόςουν τα δικαιώματϊ τουσ, ςϑμφωνα με τη
νϐμιμη διαδικαςύα υποβολόσ ενςτϊςεων.
8.

ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σο Περιφερειακϐ Σαμεύο Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ προβαύνει ςτη
ςϑναψη ςϑμβαςησ μύςθωςησ ϋργου οριςμϋνου χρϐνου με τον επιλεγϋνταυποψόφιο αμϋςωσ μετϊ
την κατϊρτιςη των πινϊκων κατϊταξησ και τον ϋλεγχο τυχϐν ενςτϊςεων. Σα επιλεγϋντα ςτελϋχη
θα λαμβϊνουν την προβλεπϐμενη, ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι αμοιβό ϋωσ την ημϋρα τησ λϑςησ τησ
ςϑμβαςησ οριςμϋνου χρϐνου. Με την παρϋλευςη τησ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ μύςθωςησ ϋργου
αυτό θεωρεύται ϐτι λϑεται αυτοδικαύωσ χωρύσ οιαδόποτε προειδοπούηςη και αζημύωσ για το
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Περιφερειακϐ Σαμεύο Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ. ε κϊθε περύπτωςη το
Περιφερειακϐ Σαμεύο Ανϊπτυξησ διατηρεύ το δικαύωμα διακοπόσ τησ ςϑμβαςησ μύςθωςησ ϋργου
νωρύτερα απϐ τουσ 36 μόνεσ ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ υλοπούηςησ τησ πρϊξησ.
υμβαλλϐμενοι που αποχωροϑν πριν απϐ τη λόξη τησ ςϑμβαςόσ τουσ, αντικαθύςτανταιμε
ϊλλουσ απϐ τουσ εγγεγραμμϋνουσ και διαθϋςιμουσ ςτον πύνακα τησ οικεύασ ειδικϐτητασ,κατϊ
τη ςειρϊ εγγραφόσ τουσ ςε αυτϐν.ε κϊθε περύπτωςη, οι υποψόφιοι που επιλϋγονται λϐγω
αντικατϊςταςησ αποχωροϑντων, φϋρουν τα αντύςτοιχα καθόκοντα για το υπολειπϐμενο,
κατϊ περύπτωςη, χρονικϐ διϊςτημακαι μϋχρι ςυμπληρώςεωσ τησ εγκεκριμϋνησ διϊρκειασ τησ
ςϑμβαςησ μύςθωςησ ϋργου.
9.

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
Πληροφορύεσ παρϋχονται απϐ το τμόμα Επιςτημονικοτεχνικόσ Τποςτόριξησ &
Τλοπούηςησ Προγραμμϊτων του Περιφερειακοϑ Σαμεύου Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ τερεϊσ
Ελλϊδασ, ςτο τηλϋφωνο 2231354721,ςε εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ (9.00-15.00), μϋχρι και
την καταληκτικό προθεςμύα υποβολόσ των υποψηφιοτότων.
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΣΑ ΠΕ

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΕΠΙΛΟΓΕ ΘΕΕΨΝ ΜΙΘΨΗ ΕΡΓΟΤ
Κωδικϐσ
ϋργου

Ϊδρα(1)

101

ΠΣΑ
τερεϊσ
Ελλϊδασ

Προϒπολο
γιςμϐσ(2)

Ειδικϐτητα - Περιγραφό αρμοδιοτότων

Διϊρκεια
ςϑμβαςησ(3)

Αριθμϐσ
ατϐμων

ΠΕ Κοινωνικών Επιςτημών ό
36 μόνεσ
6
ΠΕ Χυχολϐγων ό
απϐ την
ΣΕ Κοινωνικών Λειτουργών
υπογραφό
τϋλεχοσ Επιςτημονικόσ Τποςτόριξησ
τησ
Υυςικοϑ Αντικειμϋνου.
ςϑμβαςησ
Παρακολοϑθηςη και τεχνικό
υποςτόριξη τησ υλοπούηςησ του
φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου
τησ Πρϊξησ και, ενδεικτικώσ,
παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη του
αντικειμϋνου των δρϊςεων, ϐπωσ
περιγρϊφεται ςτο πρϐγραμμα, καθώσ
και ςυγγραφό και υποβολό Εκθϋςεων
αποτύμηςησ δρϊςεων, ϐπωσ αυτϋσ
περιγρϊφονται ςτο αντικεύμενο του
προγρϊμματοσ.
102
ΠΣΑ
ΠΕ Οικονομικοϑ
36 μόνεσ
1
τερεϊσ
τϋλεχοσ Διαχεύριςησ Οικονομικοϑ
απϐ την
Ελλϊδασ
Αντικειμϋνου.
υπογραφό
Παρακολοϑθηςη και τεχνικό
τησ
495.200,00
υποςτόριξη
τησ
υλοπούηςησ
του
ςϑμβαςησ
ευρώ
φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου
τησ Πρϊξησ και, ενδεικτικώσ,
παρακολοϑθηςη του οικονομικοϑ
αντικειμϋνου τησ πρϊξησ και υποβολό
Εκθϋςεων αποτύμηςησ δρϊςεων, ϐπωσ
αυτϋσ περιγρϊφονται ςτο αντικεύμενο
του προγρϊμματοσ.
103
ΠΣΑ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματϋων
36 μόνεσ
5
τερεϊσ
τϋλεχοσ Διοικητικόσ Τποςτόριξησ
απϐ την
Ελλϊδασ
Υυςικοϑ Αντικειμϋνου.
υπογραφό
Παρακολοϑθηςη και τεχνικό
τησ
υποςτόριξη τησ υλοπούηςησ του
ςϑμβαςησ
φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου
τησ Πρϊξησ και, ενδεικτικώσ, διοικητικό
υποςτόριξη και παρακολοϑθηςη των
αντικειμϋνων τησ πρϊξησ και
ςυγγραφό και υποβολό Εκθϋςεων
αποτύμηςησ δρϊςεων, ϐπωσ αυτϋσ
περιγρϊφονται ςτο αντικεύμενο του
προγρϊμματοσ.
(1).Ο φορϋασ διατηρεύ το δικαύωμα να κατανεύμει τα επιλεγϋντα ςτελϋχη ςε ϐλεσ τισ
Περιφερειακϋσ Ενϐτητεσ ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ υλοπούηςησ τησ πρϊξησ.
(2).Σο ανωτϋρω ποςϐ αποτελεύ το ςυνολικϐ εγκεκριμϋνο κϐςτοσ του ϋργου βϊςει τησ πρϊξησ
ϋνταξησ και περιλαμβϊνει αμοιβϋσ και πϊςησ φϑςεωσ ειςφορϋσ και φϐρουσ για χρονικό
διϊρκεια μύςθωςησ ϋργου 36 μηνών και με την επιφϑλαξη τησ τυχϐν τροποπούηςησ του
προϒπολογιςμοϑ τησ πρϊξησ με κωδικϐ MIS5001973 και τύτλο «Δομό υποςτόριξησ δρϊςεων
κοινωνικόσ ϋνταξησ - ΓΕΥΤΡΑ».
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(3).Ο

φορϋασ διατηρεύ το δικαύωμα διακοπόσ τησ ςϑμβαςησ μύςθωςησ ϋργου νωρύτερα απϐ
τουσ 36 μόνεσ ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ υλοπούηςησ τησ πρϊξησ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΨΝ
Κωδικϐσ
ϋργου
101

102

Αποδεκτού τύτλοι ςπουδών
ΠΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ό ΠΕ ΧΤΦΟΛΟΓΨΝ
ό ΠΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΨΝ ό ΣΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΨΝ
 ΠΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ
Πτυχύο ό δύπλωμα Κοινωνιολογύασ ό Κοινωνικόσ Πολιτικόσ και Κοινωνικόσ
Ανθρωπολογύασ ό Εκπαιδευτικόσ και Κοινωνικόσ Πολιτικόσ ό Κοινωνικόσ
Ανθρωπολογύασ ό Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ με κατεϑθυνςη Κοινωνικόσ
Ανθρωπολογύασ ό Κοινωνικόσ Διούκηςησ ό Ιςτορύασ – Αρχαιολογύασ – Κοινωνικόσ
Ανθρωπολογύασ με κατεϑθυνςη Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ ΑΕΙ ό το ομώνυμο πτυχύο ό
δύπλωμα Ελληνικοϑ Ανοικτοϑ Πανεπιςτημύου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ό Προγραμμϊτων πουδών
Επιλογόσ (Π..Ε) ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό ιςϐτιμοσ τύτλοσ ςχολών τησ ημεδαπόσ ό
αλλοδαπόσ, αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ ό α)Πτυχύο ό δύπλωμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ ό
Κοινωνικόσ Διούκηςησ με κατεϑθυνςη Κοινωνικόσ Εργαςύασ ΑΕΙ ό ομώνυμο πτυχύο ό
δύπλωμα Ελληνικοϑ Ανοικτοϑ Πανεπιςτημύου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ό Προγραμμϊτων πουδών
Επιλογόσ (ΠΕ) ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό ιςϐτιμοσ τύτλοσ ςχολών τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ,
αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ.
 ΠΕ ΧΤΦΟΛΟΓΨΝ
Πτυχύο ό δύπλωμα Χυχολογύασ ό Υιλοςοφύασ Παιδαγωγικόσ και Χυχολογύασ με ειδύκευςη
ςτην Χυχολογύα ΑΕΙ ό το ομώνυμο πτυχύο ό δύπλωμα Ελληνικοϑ Ανοικτοϑ
Πανεπιςτημύου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ό Προγραμμϊτων πουδών Επιλογόσ (Π..Ε) ΑΕΙ τησ
ημεδαπόσ ό ιςϐτιμοσ τύτλοσ ςχολών τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ, αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ.
 ΠΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΨΝ
Πτυχύο ό δύπλωμα Κοινωνικόσ Εργαςύασ ό Κοινωνικόσ Διούκηςησ με κατεϑθυνςη
Κοινωνικόσ Εργαςύασ ΑΕΙ ό ομώνυμο πτυχύο ό δύπλωμα Ελληνικοϑ Ανοικτοϑ
Πανεπιςτημύου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ό Προγραμμϊτων πουδών Επιλογόσ (ΠΕ) ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ
ό ιςϐτιμοσ τύτλοσ ςχολών τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ, αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ.
 ΣΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΨΝ
Πτυχύο ό δύπλωμα τμόματοσ Κοινωνικόσ Εργαςύασ ΣΕΙ ό το ομώνυμο πτυχύο ό δύπλωμα
Προγραμμϊτων πουδών Επιλογόσ (Π..Ε.) ΣΕΙ ό αντύςτοιχο κατϊ ειδικϐτητα πτυχύο ό
δύπλωμα ΣΕΙ ό Προγραμμϊτων πουδών Επιλογόσ (Π..Ε.) ΣΕΙ τησ ημεδαπόσ ό ιςϐτιμοσ
τύτλοσ ςχολών τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ, αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ ό το ομώνυμο ό
αντύςτοιχο κατϊ ειδικϐτητα πτυχύο ΚΑΣΕΕ ό ιςϐτιμοσ τύτλοσ τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ,
αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ.
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
Πτυχύο ό δύπλωμα Αςτικόσ και Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (απϐ 1998 μετονομϊςτηκε ςε
Οικονομικόσ και Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ) ό Βιομηχανικόσ Διούκηςησ και Σεχνολογύασ
(πρώην Σεχνολογύασ και υςτημϊτων Παραγωγόσ) ό Δημϐςιασ Διούκηςησ με
κατεϑθυνςη Δημϐςιασ Οικονομικόσ ό Δημϐςιασ Διούκηςησ (το οπούο ύςχυε μϋχρι το
ακαδημαώκϐ ϋτοσ 1996-1997) ό Διεθνών και Ευρωπαώκών Οικονομικών και Πολιτικών
πουδών (απϐ Μϊιο 2008 μετονομϊςτηκε ςε Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών) με
κατεϑθυνςη Διεθνών και Ευρωπαώκών Οικονομικών πουδών ό Διεθνών και
Ευρωπαώκών Οικονομικών πουδών ό Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών με
κατεϑθυνςη Διεθνών και Ευρωπαώκών Οικονομικών χϋςεων ό Διεθνών και
Ευρωπαώκών πουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαώκών Οικονομικών και Πολιτικών
πουδών ) με κατεϑθυνςη Διεθνών και Ευρωπαώκών Οικονομικών πουδών ό Διεθνών
Οικονομικών χϋςεων και Ανϊπτυξησ ό Διούκηςησ Επιχειρόςεων ό Διούκηςησ
Επιχειρόςεων και Οργανιςμών ό Διούκηςησ Επιχειρόςεων Αγροτικών Προώϐντων και
Σροφύμων ό Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ και Μϊρκετινγκ ό Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ και
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103

τρατηγικόσ Πωλόςεων (Marketing) ό Λογιςτικόσ και Φρηματοοικονομικόσ ό
Λογιςτικόσ Φρηματοοικονομικόσ και Ποςοτικόσ Ανϊλυςησ ό Μϊρκετινγκ και
Επικοινωνύασ ό Μϊρκετινγκ και Διούκηςησ Λειτουργιών ό Μϊρκετινγκ Αγροτικών
Προώϐντων ό Ναυτιλιακών πουδών ό Ναυτιλύασ και Επιχειρηματικών Τπηρεςιών ό
Οικονομικόσ Επιςτόμησ ό Οικονομικόσ και Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ ό Οικονομικών
Επιςτημών ό Οικονομικόσ και Διούκηςησ Σουριςμοϑ ό Οργϊνωςησ και Διαχεύριςησ
Αγροτικών Εκμεταλλεϑςεων (απϐ 2006 μετονομϊςτηκε ςε Διούκηςησ Επιχειρόςεων
Αγροτικών Προώϐντων και Σροφύμων) ό Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων ό
Οργϊνωςησ και Διαχεύριςησ Αθλητιςμοϑ ό Περιφερειακόσ και Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ ό
τατιςτικόσ ό τατιςτικόσ και Αναλογιςτικόσ Επιςτόμησ ό τατιςτικόσ και
Αςφαλιςτικόσ Επιςτόμησ ό τατιςτικόσ και Αναλογιςτικών – Φρηματοοικονομικών
Μαθηματικών ό Σεχνολογύασ και υςτημϊτων Παραγωγόσ ό Φρηματοοικονομικόσ και
Σραπεζικόσ Διοικητικόσ ΑΕΙ ό το ομώνυμο πτυχύο ό δύπλωμα Ελληνικοϑ Ανοικτοϑ
Πανεπιςτημύου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ό Προγραμμϊτων πουδών Επιλογόσ (ΠΕ) ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ
η ιςϐτιμοσ τύτλοσ ςχολών τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ, αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ.
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΨΝ
Δύπλωμα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (Ι.Ε.Κ) οποιαςδόποτε ειδικϐτητασ του τομϋα
Φρηματοπιςτωτικών και Διοικητικών Τπηρεςιών (πρώην Οικονομύασ και Διούκηςησ) ό
Πτυχύο Β΄ κϑκλου πουδών Σεχνικοϑ Επαγγελματικοϑ Εκπαιδευτηρύου (ΣΕΕ),
ανεξϊρτητα απϐ ειδικϐτητα , ό Πτυχύο Α΄ κϑκλου πουδών Σεχνικοϑ Επαγγελματικοϑ
Εκπαιδευτηρύου (ΣΕΕ) οποιαςδόποτε ειδικϐτητασ του τομϋα Οικονομύασ και Διούκηςησ ό
– Απολυτόριοσ τύτλοσ:
– Ενιαύου Λυκεύου ό
– Ενιαύου Πολυκλαδικοϑ Λυκεύου, ανεξϊρτητα απϐ κλϊδο ό ειδικϐτητα ό
-Σεχνικοϑ Επαγγελματικοϑ Λυκεύου, ανεξϊρτητα απϐ ειδικϐτητα ό
– Λυκεύου Γενικόσ Κατεϑθυνςησ ό ϊλλοσ ιςϐτιμοσ και αντύςτοιχοσ τύτλοσ ςχολικόσ
μονϊδασ τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Κωδικϐσ ϋργου
101,102,
103

101
102,103

Ψσ βαθμολογοϑμενη εμπειρύα ςτα κϑρια προςϐντα νοεύται η απαςχϐληςη με ςχϋςη
εργαςύασ ό ςϑμβαςη ϋργου ςτο δημϐςιο ό ιδιωτικϐ τομϋα ό ϊςκηςη επαγγϋλματοσ ςε
καθόκοντα ςυναφό με το αντικεύμενο τησ ειδικϐτητασ που ζητεύται για την εκτϋλεςη
του ϋργου.
 Για τουσ μιςθωτοϑσ του Δημοςύου και Ιδιωτικοϑ τομϋα:
Βεβαύωςη προϒπηρεςύασ απϐ τον εργοδϐτη, απϐ την οπούα να προκϑπτει το εύδοσ και
η χρονικό διϊρκεια τησ εργαςύασ.
ό
Βεβαύωςη του οικεύου αςφαλιςτικοϑ φορϋα, απϐ την οπούα να προκϑπτει η διϊρκεια
αςφϊλιςησ.
 Για τουσ ελεϑθερουσ επαγγελματύεσ:
Βεβαύωςη προϒπηρεςύασ απϐ τον εργοδϐτη ό εναλλακτικϊ αντύγραφο τησ ςϑμβαςησ
ςυνοδευϐμενη με τα αντύςτοιχα παραςτατικϊ πληρωμόσ.
ό
Βεβαύωςη του οικεύου αςφαλιςτικοϑ φορϋα, ςτην οπούα να αναγρϊφεται η διϊρκεια
αςφϊλιςησ ό/και ςτην περύπτωςη που η Βεβαύωςη προϒπηρεςύασ δεν αναφϋρει με
ςαφόνεια το εύδοσ και τη διϊρκεια των παρεχϐμενων υπηρεςιών, υποβολό
αντιγρϊφων ςυμβϊςεων ό δελτύων παροχόσ υπηρεςιών, που καλϑπτουν ενδεικτικώσ
τη διϊρκεια και το εύδοσ τησ εμπειρύασ.
Προϒπηρεςύα ςε θϋςη εργαςύασ κοινωνικοϑ λειτουργοϑ, ψυχολϐγου, εκπαιδευτικοϑ
Λειτουργοϑ ςτα αντικεύμενα
Προϒπηρεςύα ςε ςυναφό θϋςη με το αντικεύμενο τησ ειδικϐτητασ που ζητεύται για την
εκτϋλεςη του ϋργου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
ΓΝΨΗ ΞΕΝΨΝ ΓΛΨΨΝ
Κωδικϐσ
ϋργου

101,102,
103

Ολοι οι τύτλοι ςπουδών ξϋνησ γλώςςασ πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό
τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα
Επύςησ:
α) Η ϊριςτη γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ αποδεικνϑεται και με τουσ εξόσ τρϐπουσ:
(i) Με Πτυχύο Ξϋνησ Γλώςςασ και Υιλολογύασ ό Πτυχύο Ξϋνων Γλωςςών
Μετϊφραςησ και Διερμηνεύασ ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό αντύςτοιχο και ιςϐτιμο
ςχολών τησ αλλοδαπόσ,
(ii) Με Πτυχύο, προπτυχιακϐ ό μεταπτυχιακϐ δύπλωμα ό διδακτορικϐ δύπλωμα
οποιουδόποτε αναγνωριςμϋνου ιδρϑματοσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ τησ
αλλοδαπόσ,
(iii)
Με Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ
επιπϋδου Γ2 ,
(iv)Με Απολυτόριο τύτλο ιςϐτιμο των ελληνικών ςχολεύων Δευτεροβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ, εφϐςον ϋχει αποκτηθεύ μετϊ απϐ κανονικό φούτηςη
τουλϊχιςτον ϋξι ετών ςτην αλλοδαπό.
β) Η πολϑ καλό γνώςη ό η καλό γνώςη ό η μϋτρια γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ
αποδεικνϑεται και με κρατικϐ πιςτοποιητικϐ γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1, Β2 και Β1
αντύςτοιχα, κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΥΕΚ 186
Α΄), ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του ϊρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΥΕΚ 141 Α΄). Η καλό γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ αποδεικνϑεται και με απολυτόριο ό
πτυχύο ςχολεύου τησ αλλοδαπόσ δευτεροβϊθμιασ ό μεταδευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ
τριετοϑσ τουλϊχιςτον φούτηςησ.
Οι υπϐ ςτοιχεύο α(iv) και β τύτλοι ςπουδών τησ αλλοδαπόσ πρϋπει να ςυνοδεϑονται
επιπλϋον και απϐ βεβαύωςη για το επύπεδο τησ εκπαιδευτικόσ βαθμύδασ ςτην οπούα
ανόκουν, η οπούα χορηγεύται απϐ τον Ο.Ε.Ε.Κ. ό Ε.Ο.Π.Π ό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ό απϐ την αρμϐδια
Διεϑθυνςη του Τπουργεύου Εθνικόσ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. Διευκρινύζεται ϐτι η
ενλϐγω βεβαύωςη χορηγεύται απϐ τον Ο.Ε.Ε.Κ ό Ε.Ο.Π.Π ό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μϐνο μετϊ την
ϋκδοςητησ αντύςτοιχησ ατομικόσ διοικητικόσ πρϊξησ ιςοτιμύασ.
ημεύωςη:
α) Δεν απαιτεύται η απϐδειξη τησ γνώςησ τησ ξϋνησ γλώςςασ εϊν οι επικαλοϑμενοι τύτλοι
ςπουδών ϋχουν αποκτηθεύ ςτο εξωτερικϐ, ϐπου τα μαθόματα διδϊςκονται ςτην ύδια
γλώςςα.
β) Εύναι αυτονϐητο ϐτι τύτλοι ςπουδών γνώςησ ξϋνησ γλώςςασ υπερκεύμενου επιπϋδου
αποδεικνϑουν και τη γνώςη κατώτερου (ζητοϑμενου) επιπϋδου τησ ξϋνησ γλώςςασ.
Η ϊδεια επϊρκειασ διδαςκαλύασ ξϋνησ γλώςςασ, δεν αποδεικνϑει την γνώςη ξϋνησ
γλώςςασ (π.δ 347/2003). Οι υποψόφιοι που εύναι κϊτοχοι τησ ςχετικόσ ϊδειασ πρϋπει
να προςκομύςουν επύςημη μετϊφραςη του τύτλου ςπουδών βϊςει του οπούου εκδϐθηκε
η ϊδεια επϊρκειασ διδαςκαλύασ ξϋνησ γλώςςασ) καθώσ και ευκρινϋσ φωτοαντύγραφο
απϐ αντύγραφο του τύτλου αυτοϑ που ϋχει επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο.
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώςη τησ Αγγλικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολϑ καλό Γ1/C1, καλό Β2)
αποδεικνϑεται με βϊςη το ϊρθρο 1 π.δ 146/2007 «Σροποπούηςη διατϊξεων του π.δ
50/2001 Καθοριςμϐσ προςϐντων διοριςμοϑ ςε θϋςεισ φορϋων του δημϐςιου τομϋα
ϐπωσ αυτϐ ιςχϑει» (ΥΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμϐ με το τελευταύο εδϊφιο τησ
παρ.1 του ϊρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Σροποπούηςη του ϊρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….»
(ΥΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ωσ εξόσ:

α) Με Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ γλωςςομϊθειασ αντύςτοιχου επιπϋδου του ν.2740/1999,
ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003.
ό

β) με πιςτοποιητικϊ αντύςτοιχου επιπϋδου των πανεπιςτημύων CAMBRIDGE ό
MICHIGAN
ό
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γ) με πιςτοποιητικϊ αντύςτοιχου επιπϋδου ϊλλων φορϋων (πανεπιςτημύων ό μη)
ανεξϊρτητα απϐ τη νομικό τουσ μορφό, εφϐςον εύναι πιςτοποιημϋνοι ό αναγνωριςμϋνοι
απϐ την αρμϐδια αρχό τησ οικεύασ χώρασ για να διενεργοϑν εξετϊςεισ και να χορηγοϑν
πιςτοποιητικϊ γνώςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ ςτο αντύςτοιχο επύπεδο. Εϊν δεν υπϊρχει
φορϋασ πιςτοπούηςησ ό αναγνώριςησ ςτην οικεύα χώρα, απαιτεύται βεβαύωςη του
αρμϐδιου Τπουργεύου ό τησ Πρεςβεύασ τησ χώρασ ςτην Ελλϊδα ϐτι τα πιςτοποιητικϊ
που χορηγοϑνται απϐ τουσ παραπϊνω φορεύσ ςε τρύτουσ, οι οπούοι δεν ϋχουν ωσ
μητρικό γλώςςα την Αγγλικό , εύναι αποδεκτϊ ςε δημϐςιεσ υπηρεςύεσ τησ αυτόσ χώρασ
ωσ ϋγκυρα αποδεικτικϊ γνώςησ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ ςτο αντύςτοιχο επύπεδο. Ψσ
οικεύα χώρα νοεύται η χώρα ςτην οπούα η μητρικό ό επύςημη γλώςςα εύναι η Αγγλικό
Βϊςει των ανωτϋρω καθώσ και των μϋχρι ςόμερα προςκομιςθϋντων ςτο ΑΕΠ, απϐ
τουσ οικεύουσ φορεύσ, βεβαιωτικών εγγρϊφων γύνονται δεκτϊ, πϋραν του Κρατικοϑ
Πιςτοποιητικοϑ γλωςςομϊθειασ, τα εξόσ πιςτοποιητικϊ:

(α) Ωριςτη γνώςη (Γ2/C2) :
 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) τουΠανεπιςτημύου
CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογύα 90-100, τουΠανεπιςτημύουτου
CAMBRIDGE.
• ΙNTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απϐτο
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British
Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογύααπϐ 7,5 καιϊνω.
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
τουΠανεπιςτημύου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του
EDEXCEL, ό PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT
COMMUNICATION- του EDEXCEL ό EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL
INTERNATIONAL
(Spoken)
-MASTERY(υνυποβϊλλονταιαθροιςτικϊγιατηναπϐδειξητησϊριςτησγνώςησ) ό CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS
CERTIFICATE
IN
INTERNATIONAL
SPOKEN
ESOL
MASTERY(υνυποβϊλλονταιαθροιςτικϊγιατηναπϐδειξητησϊριςτησγνώςησ).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ό PEARSON
EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενϐτητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking,
μεβαθμϐ «Distinction” ό “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European
Framework equivalent level C2) (μϋχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU –
CELP) : CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενϐτητεσ: Listening,
Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
(β) Πολϑ καλό γνώςη (Γ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAMBRIDGE.
BULATS English Language Test, βαθμολογύα 75-89, τουΠανεπιςτημύουτου
CAMBRIDGE.
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απϐτο
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British
Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογύααπϐ 6 ϋωσ 7.
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απϐτο University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του
EDEXCEL ό PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED
COMMUNICATION- του EDEXCEL ό EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL(CEF C1)
CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE
LONDON.
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN
ESOL
INTERNATIONAL
(Spoken)
EXPERT(υνυποβϊλλονταιαθροιςτικϊγιατηναπϐδειξητησπολϑκαλόσγνώςησ) ό CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT (υνυποβϊλλονταιαθροιςτικϊγιατηναπϐδειξητησπολϑκαλόσγνώςησ).
ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) καιτησΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΕΝΨΕΨ.
ΣΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC),
βαθμολογύααπϐ
785
ϋωσ
900
του
EDUCATIONAL
TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ό
PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενϐτητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking,
ςε περύπτωςη που η μύα εκ των ενοτότων εύναι με βαθμϐ “Pass”).
PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενϐτητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking,
μεβαθμϐ «Distinction” ό “Credit”).
OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European
Framework equivalent level C1) ) (μϋχρι 31/8/2009)
Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
C1).
Test of Interactive English, C1 + Level.
Test of Interactive English, C1 Level.
NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενϐτητεσ: Listening,
Reading, Writing, Speaking).
MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB)
βαθμολογύααπϐ 91 ϋωσ 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS
MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογύααπϐ 190 ϋωσ 240 του CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

(γ) Καλό γνώςη (Β2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) τουΠανεπιςτημύου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογύα 60-74, τουΠανεπιςτημύουτου
CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απϐτο
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British
Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογύααπϐ 4,5 ϋωσ 5,5.
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•

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) απϐτο
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH
τουΠανεπιςτημύου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE
COMMUNICATION-του EDEXCEL ό PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL
LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ό EDEXCEL
LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing andlistening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR(υνυποβϊλλονταιαθροιςτικϊγιατηναπϐδειξητησπολϑκαλόσγνώςησ) ό CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR (υνυποβϊλλονταιαθροιςτικϊγιατηναπϐδειξητησπολϑκαλόσγνώςησ).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)
βαθμολογύααπϐ
505
ϋωσ
780
του
EDUCATIONAL
TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ό
PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) .
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενϐτητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking,
ςε περύπτωςη που η μύα εκ των ενοτότων εύναι με βαθμϐ “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενϐτητεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking,
μεβαθμϐ «Distinction” ό “Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European
Framework equivalent level B2) ) (μϋχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU –
CELC) : CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενϐτητεσ: Listening,
Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB)
βαθμολογύααπϐ 80 ϋωσ 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογύααπϐ 157 ϋωσ 189 του CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
Πιςτοποιητικϊ ϊλλα, πλην των ανωτϋρω, προκειμϋνου να αξιολογηθοϑν για την απϐδειξη
τησ γνώςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ:
(i) βεβαύωςη του φορϋα που το εξϋδωςε, ϐτι τϐςο ο φορϋασ ϐςο και το ςυγκεκριμϋνο
πιςτοποιητικϐ γλωςςομϊθειασ εύναι πιςτοποιημϋνα απϐ την αρμϐδια προσ τοϑτο εθνικό
αρχό
ό
(ii) βεβαύωςη του αρμοδύου Τπουργεύου ό τησ Πρεςβεύασ τησ χώρασ ςτην Ελλϊδα (ςε
περύπτωςη μη υπϊρξεωσ φορϋα πιςτοπούηςησ ό αναγνώριςησ), ϐτι το προςκομιζϐμενο
πιςτοποιητικϐ εύναι αποδεκτϐ ςε δημϐςιεσ υπηρεςύεσ τησ οικεύασ χώρασ ωσ ϋγκυρο
αποδεικτικϐ γνώςησ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ ςε αντύςτοιχο επύπεδο.
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Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώςη τησ Γαλλικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολϑ καλό Γ1/C1, καλό Β2)
αποδεικνϑεται, ωσ εξόσ:
(α) Ωριςτη γνώςη (Γ2/C2) :
• Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Δύπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιςτοποιητικϐ D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ό DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II)
[Μϋχριτο 1999 οτύτλοστουδιπλώματοσόταν: DIPLOME D’ ETUDES
FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat
de
competences
linguistiquesτουInstitutSuperieur
des
LanguesVivantes
(ISLV),
Departement
de
francais,
τουΠανεπιςτημύουτησΛιϋγησ – Επύπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL τουΠανεπιςτημύουΓενεϑησ.
(β) Πολϑ καλό γνώςη(Γ1/C1) :
• Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγεύτομϋχριτο 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ό DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• Certificat
de
competences
linguistiquesτουInstitutSuperieur
des
LanguesVivantes
(ISLV),
Departement
de
francais,
τουΠανεπιςτημύουτησΛιϋγησ – Επύπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL τουΠανεπιςτημύουΓενεϑησ.
(γ) Καλό γνώςη (Β2) :
• Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ό DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οπούο χορηγεύτο μϋχρι το 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
• Certificat
de
competences
linguistiquesτουInstitutSuperieur
des
LanguesVivantes
(ISLV),
Departement
de
francais,
τουΠανεπιςτημύουτησΛιϋγησ – ΕπύπεδοΒ2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL τουΠανεπιςτημύουΓενεϑησ.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE τουΠανεπιςτημύουτησΓενεϑησ.
ημεύωςη: Για τα πιςτοποιητικϊ παλαιοτϋρων ετών τα οπούα δεν αναγρϊφονται ςτο
παρϐν, απαιτεύται βεβαύωςη, απϐ τον οικεύο φορϋα (Γαλλικϐ Ινςτιτοϑτο ΑθηνώνΤπηρεςύα Εξετϊςεων), για το επύπεδο του πιςτοποιητικοϑ .
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώςη τησ Γερμανικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολϑ καλό Γ1/C1, καλό Β2)
αποδεικνϑεται, ωσ εξόσ:
(α) Ωριςτη γνώςη (Γ2/C2) :
• Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Goethe-ZertifikatC2: GroßesDeutschesSprachdiplom (Ενϐτητεσ: Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen) τουΙνςτιτοϑτουGoethe.
• Πιςτοποιητικϐ GROSSESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιςτημύου
Ludwig-Maximilian του Μονϊχου και του Ινςτιτοϑτου Goethe(μϋχρι 31-122011)
• KLEINESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιςτημύου LudwigMaximilian του Μονϊχου και του Ινςτιτοϑτου Goethe(μϋχρι 31-12-2011)
• ZENTRALEOBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινςτιτοϑτου Goethe(μϋχρι 31-122011)
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•
•

ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενϐτητεσ:
Lesen,Hören, Schreiben, Sprechen)
ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN τουΠανεπιςτημύουΓενεϑησ.

(β) Πολϑ καλό γνώςη(Γ1/C1) :
•Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινςτιτοϑτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μϋχρι τον Μϊιο 2007) του
Ινςτιτοϑτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινςτιτοϑτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μϋχρι
31/12/2014) .Απϐ 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)
ZERTIFIKAT C1.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN τουΠανεπιςτημύουΓενεϑησ.
(γ) Καλό γνώςη (Β2) :
• Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινςτιτοϑτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) τουΙνςτιτοϑτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μϋχρι
31/12/2014) .Απϐ 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)
ZERTIFIKAT Β2.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιςτημύου Γενεϑησ.
Δ) ΙΣΑΛΙΚΑ
Η γνώςη τησ Ιταλικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολϑ καλό Γ1/C1, καλό Β2 και μϋτρια
Β1) αποδεικνϑεται, ωσ εξόσ:
(α) Αριςτη γνώςη (Γ2/C2) :
• Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
• DIPLOMA
DI
LINGUA
E
CULTURA
ITALIANA
(τουΙταλικοϑΜορφωτικοϑΙνςτιτοϑτουΑθηνών)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ό DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI
TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5)
τουΠανεπιςτημύουτησΠεροϑντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE τουΠανεπιςτημύουΓενεϑησ.
• Πιςτοπούηςη P.L.I.D.A. C2 ό P.L.I.D.A. D (ϋωσ το 2003)
(β) Πολϑ καλό γνώςη(Γ1/C1) :
• Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικοϑ Μορφωτικοϑ Ινςτιτοϑτου Αθόνασ
ϋωσ τον Ιοϑνιο 2014)
• DIPLOMAAVANZATODILINGUAITALIANA
• CERTIFICAΣODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANALIVELLO 4 (CELI 4) του
Πανεπιςτημύου τησ Περοϑντζια.
• CERTIFICATOV.B.L.T. LIVELLOOPERATIVO του Πανεπιςτημύου Γενεϑησ.
• Πιςτοπούηςη P.L.I.D.A. C1 ό P.L.I.D.A. C (ϋωσ το 2003) .
(γ) Καλό γνώςη (Β2) :
• Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3)
τουΠανεπιςτημύουτησΠεροϑντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA.
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•
•

CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE τουΠανεπιςτημύουΓενεϑησ.
Πιςτοπούηςη P.L.I.D.A. B2 ό P.L.I.D.A. Β (ϋωσ το 2003).

ημεύωςη: Για τα πιςτοποιητικϊ παλαιοτϋρων ετών τα οπούα δεν αναγρϊφονται
ςτοπαρϐν, απαιτεύται βεβαύωςη, απϐ τον οικεύο φορϋα (Ιταλικϐ Ινςτιτοϑτο ΑθηνώνΤπηρεςύα Εξετϊςεων), για το επύπεδο του πιςτοποιητικοϑ .
Ε) ΙΠΑΝΙΚΑ
Η γνώςη τησ Ιςπανικόσ γλώςςασ (ϊριςτη Γ2/C2, πολϑ καλό Γ1/C1, καλό Β2)
αποδεικνϑεται, ωσ εξόσ:
(α) Ωριςτη γνώςη (Γ2/C2) :
• Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ2 του ν.2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μϋχριτο 2002)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)(DELE) (μϋχριτο 2008)
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (απϐ το Ινςτιτοϑτο Cervantes εξ
ονϐματοσ του Τπουργεύου Παιδεύασ , Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ τησ Ιςπανύασ)
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (απϐ το
Τπουργεύο Παιδεύασ , Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ τησ Ιςπανύασ)
(β) Πολϑ καλό γνώςη(Γ1/C1) :
•Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Γ1 του ν. 2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (απϐ το Ινςτιτοϑτο Cervantes εξ
ονϐματοσ του Τπουργεύου Παιδεύασ , Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ τησ Ιςπανύασ)
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλό γνώςη (Β2) :
•Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2 του ν.2740/1999, ϐπωσ
αντικαταςτϊθηκε με την παρ.19 του ϊρθρου 13 του ν.3149/2003 .
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μϋχρι το
2002)(απϐ το Ινςτιτοϑτο Cervantes εξ ονϐματοσ του Τπουργεύου Παιδεύασ ,
Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ τησ Ιςπανύασ)
• DIPLOMADEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (NIVELINTERMEDIO)- (DELE)
(μϋχρι το 2008), (απϐ το Ινςτιτοϑτο Cervantes εξ ονϐματοσ του Τπουργεύου
Παιδεύασ, Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ τησ Ιςπανύασ)
DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (απϐ το Ινςτιτοϑτο Cervantes εξ ονϐματοσ
του Τπουργεύου Παιδεύασ , Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ τησ Ιςπανύασ)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V
Κωδικϐσ
ϋργου
101,102,
103

ΓΝΨΗ ΦΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ – ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Η γνώςη χειριςμοϑ Η/Τ ςτα αντικεύμενα: α) επεξεργαςύασ κειμϋνων, β) υπολογιςτικών
φϑλλων και γ) υπηρεςιών διαδικτϑου αποδεικνϑεται ωσ εξόσ:
1 Με πιςτοποιητικϊ Πληροφορικόσ ό γνώςησ χειριςμοϑ Η/Τ που εκδύδονται απϐ
φορεύσ οι οπούοι πιςτοποιοϑνται απϐ τον Εθνικϐ Οργανιςμϐ Πιςτοπούηςησ
Προςϐντων και Επαγγελματικοϑ Προςανατολιςμοϑ (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανιςμϐσ
Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ (Ο.Ε.Ε.Κ) ό ϋχουν εκδοθεύ απϐ τον
ύδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Παρακϊτω αναφϋρονται οι φορεύσ που ϋχουν πιςτοποιηθεύ απϐ τον Ο.Ε.Ε.Κ. ό τον
ΕΟΠΠΕΠ, με ςχετικϋσ πρϊξεισ, με την αναγραφϐμενη για κϊθε φορϋα ημερομηνύα
πιςτοπούηςησ, με την επιφϑλαξη των αρ. 28 και 40 τησ με αριθμϐ
121929/Η/31.07.2014 Κ.Τ.Α (Υ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014)
Α) ECDL Ελλϊσ Α.Ε. (1.2.2006 ϋωσ 30.11.2012 βϊςει τησ αριθ. Β/22578/30.11.2012
απϐφαςησ του ΕΟΠΠΕΠ) ό PeopleCert Ελλϊσ ΑΕ (30.11.2012 με την
αριθ.Β/22579/30.11.2012 απϐφαςη του ΕΟΠΠΕΠ)
Β) VellumGlobal Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΤΜ ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΠΗΡΕΙΕ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗΑ.Ε) (22.2.2006),
Γ) Infotest(ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΕ ΚΑΣΑΡΣΙΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ Α.Ε & ΙΑ
Ε.Ε.)(22.2.2006)
Δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ό ICT Europe (18.7.2007 αλλαγό ονομαςύασ τησ ΙCT
Hellas Α.Ε.)
Ε) ΚΕΤ-CERT (ΤΓΦΡΟΝΕ ΕΤΡΨΠΑΙΚΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
Σ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΕ ΚΑΣΑΡΣΙΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ Α.Ε)
(17.5.2006)
Ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΨΝ)
(14.9.2007)
Θ) ΣΕΛΕΥΨ ΣΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ό ΣΕΛΕΥΨ ΕΡΣ TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πρϊξη μετονομαςύασ τησ
ΣΕΛΕΥΨ ΣΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ό
ΙΝΥΟΕΡΣ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ ΓΝΨΕΨΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΗΣΨΝΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απϐφαςη του ΕΟΠΠΕΠ
περύ μετονομαςύασ τησ ΣΕΛΕΥΨ ΕΡΣ - TELEFOS CERT ΕΠΕ)
Ι) DIPLOMA (ΥΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ) (30-9-2009)
ΙΑ) GLOBAL CERT (ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ)
(10-4-2014).
ΙΒ)
UNICERT
(UNIVERSAL
CERTIFICATION
SOLUTIONS
ΥΟΡΕΑΠΙΣΟΠΟΙΗΗΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤΔΤΝΑΜΙΚΟΤ) (21-01-2015)
Σα πιςτοποιητικϊ που εκδύδουν οι ανωτϋρω φορεύσ εύναι τα εξόσ:
α) ECDL Ελλϊσ Α.Ε. ό PeopleCert Ελλϊσ ΑΕ
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
• ECDL Profile Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
• Vellum Diploma in IT Skills
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU)
• Infotest Microsoft Certified Application Specialist δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ό ICT
Europe
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• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΤ-CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
ςτ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
η) ΣΕΛΕΥΨΣΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕόΣΕΛΕΥΨΕΡΣ - TELEFOS CERT
ΕΠΕόΙΝΥΟΕΡΣ-INFOCERT ΕΠΕ
• Basic Skills όInfocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγό ονομαςύασ τύτλου)
• Basic ό InfocertBasic (25. 6.2008 αλλαγό ονομαςύασ τύτλου)
• Integration Skills όInfocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγό ονομαςύασ
τύτλου)
• InfocertUnities
θ) DIPLOMA-ΥΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
• Basic Office
• Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ <<
GLOBAL CERT>>
• Global Intermediate
• Global Intermediate A
• Global Intermediate B
• Global Intermediate C
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS –
ΥΟΡΕΑΠΙΣΟΠΟΙΗΗΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
• UnicertPrimary
Απϐ τα ανωτϋρω πιςτοποιητικϊ πρϋπει να αποδεικνϑεται η γνώςη και των τριών
γνωςτικών αντικειμϋνων: α) επεξεργαςύασ κειμϋνων, β) υπολογιςτικών φϑλλων και γ)
υπηρεςιών διαδικτϑου.
ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ ϋχει ολοκληρώςει με επιτυχύα τισ εξετϊςεισ ςτισ
οριζϐμενεσ απϐ την προκόρυξη ενϐτητεσ αλλϊ το ςχετικϐ πιςτοποιητικϐ δεν ϋχει ακϐμη
εκδοθεύ , μπορεύ να γύνει αποδεκτό ςχετικό περύ τοϑτου βεβαύωςη του κατϊ τα
ανωτϋρω πιςτοποιημϋνου φορϋα ϋκδοςησ αυτοϑ. Ο υποψόφιοσ, ϐμωσ, εφϐςον, εύναι
διοριςτϋοσ πρϋπει να προςκομύςει το πιςτοποιητικϐ ςτο φορϋα που διορύζεται.
Λοιπϊ παραςτατικϊ (βεβαιώςεισ εξεταςτικών κϋντρων, κϊρτεσ δεξιοτότων κλπ) δεν
γύνονται δεκτϊ.
Γύνονται επύςησ δεκτϊ πιςτοποιητικϊ γνώςησ Η/Τ τα οπούα χορηγόθηκαν απϐ τουσ
παραπϊνω φορεύσ (α ϋωσ δ) μϋχρι και την ημερομηνύα πιςτοπούηςόσ τουσ απϐ τον
Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξόσ ονομαςύα:
α) ECDL απϐ την εταιρεύα ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Τ.
β) Cambridge International Examinations απϐ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεύα
Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ό MOS απϐ CERTIPORT (Microsoft),εταιρεύαInfotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ό Online Award in ICT απϐ LONDON LEARNING (εταιρεύαΙCT Hellas Α.Ε.).
Γύνονται επύςησ δεκτϊ, εφϐςον περιλαμβϊνουν τισ ανωτϋρω ενϐτητεσ, πιςτοποιητικϊ
Γνώςεων Φειριςμοϑ Η/Τ που ϋχουν εκδοθεύ απϐ τον ΟΕΕΚ, κατϐπιν επιτυχοϑσ
ςυμμετοχόσ του υποψηφύου ςε εξετϊςεισ πιςτοπούηςησ Γνώςεων Φειριςμοϑ Η/Τ
φυςικών προςώπων που διοργϊνωςε ο Οργανιςμϐσ.
«Η ιςχϑσ των πιςτοποιητικών γνώςησ χειριςμοϑ Η/Τ που εκδϐθηκαν απϐ τον Ο.Ε.Ε.Κ.,
απϐ φορεύσ πιςτοποιημϋνουσ απϐ τον καταργηθϋντα Ο.Ε.Ε.Κ. μϋχρι και την ημερομηνύα
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πιςτοπούηςόσ τουσ και απϐ φορεύσ πιςτοποιημϋνουσ απϐ τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετϊ την ημερομηνύα πιςτοπούηςόσ τουσ εύναι αϐριςτησ διϊρκειασ. (παρ. 6
του ϊρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΥΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) ϐπου αναφϋρεται ϐτι προςτύθεται
παρ. 5 ςτο ϊρ. 38 του Ν.4186/2013).
2 Mετύτλουσ ςπουδών, τριτοβϊθμιασ, μεταδευτεροβϊθμιασ ό δευτεροβϊθμιασ
εκπαύδευςησ, ειδικϐτητασ Πληροφορικόσ ό γνώςησ χειριςμοϑ Η/Τ, ϐπωσ αυτού
προςδιορύζονται ςτα ϊρθρα 6,14 και 19 του Π. 50/2001 ϐπωσ ιςχϑει, και ειδικϐτερα:
Α) ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
• ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Πληροφορικόσ
Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολϐγου Μηχανικοϑ & Μηχανικοϑ Τπολογιςτών
Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ
Ηλεκτρολϐγου Μηχανικοϑ & Σεχνολογύασ Τπολογιςτών
Μηχανικοϑ Η/Τ και Πληροφορικόσ
Επιςτόμησ Τπολογιςτών
Ηλεκτρονικοϑ και Μηχανικοϑ Τπολογιςτών
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών υςτημϊτων
Μηχανικών Η/Τ Σηλεπικοινωνιών και Δικτϑων
Επιςτόμησ και Σεχνολογύασ Τπολογιςτών
Επιςτόμησ και Σεχνολογύασ Σηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονικοϑ Μηχανικοϑ και Μηχανικοϑ Τπολογιςτών
Ηλεκτρονικόσ και Μηχανικοϑ Τπολογιςτών
Πληροφορικόσ με εφαρμογϋσ ςτη Βιοιατρικό
Μηχανικών Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Τ
Πληροφορικόσ (Ε.Α.Π.)
Διδακτικόσ τησ Σεχνολογύασ και Χηφιακών υςτημϊτων
Επιςτημών και Πολιτιςμοϑ – Κατεϑθυνςη Η/Τ (Π..Ε.)
ό ϊλλοσ ιςϐτιμοσ τύτλοσ αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ ςχολών τησ αλλοδαπόσ.
• ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Πληροφορικόσ
Ηλεκτρονικών Τπολογιςτικών υςτημϊτων
Σεχνολογύασ Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών
Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων
Βιομηχανικόσ Πληροφορικόσ
Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών
Γεωπληροφορικόσ και Σοπογραφύασ
Πληροφορικόσ και Σεχνολογύασ Τπολογιςτών
Σηλεπληροφορικόσ και Διούκηςησ
Σηλεπικοινωνιών και Δικτϑων Η/Τ (Π..Ε.)
Επιχειρηματικοϑ χεδιαςμοϑ και Πληροφοριακών υςτημϊτων
Εφαρμογών Πληροφορικόσ ςτη Διούκηςη και ςτην Οικονομύα
Διαχεύριςησ Πληροφοριών
ό ϊλλοσ ιςϐτιμοσ τύτλοσ ςπουδών αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ, ςχολών τησ
ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ.
ό
Β)ΜΕΣΑΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
- Δύπλωμα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ Ι.Ε.Κ. οποιαςδόποτε ειδικϐτητασ του
τομϋα Πληροφορικόσ, ό
Πτυχύο Α’ ό Β’ κϑκλου ςπουδών Σεχνικοϑ Επαγγελματικοϑ
Εκπαιδευτηρύου :
i)
Οποιαςδόποτε ειδικϐτητασ του τομϋα Πληροφορικόσ - Δικτϑων
Η/Τ,
ii) Ειδικϐτητασ Ηλεκτρονικών Τπολογιςτικών υςτημϊτων ό
Ηλεκτρονικών Τπολογιςτικών υςτημϊτων και Δικτϑων του
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Ηλεκτρονικοϑ Σομϋα,
- Απολυτόριοσ τύτλοσ :
i. κλϊδου Πληροφορικόσ Ενιαύου Πολυκλαδικοϑ Λυκεύου,
ii. τμόματοσ Προγραμματιςτών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών, Σεχνικοϑ
Επαγγελματικοϑ Λυκεύου, ό
iii. ειδικϐτητασ Τπαλλόλων Φειριςτών Η/Τ, Σεχνικόσ Επαγγελματικόσ
χολόσ όϊλλοσ ιςϐτιμοσ και αντύςτοιχοσ τύτλοσ, ςχολικών μονϊδων τησ
ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ.
Με τύτλουσ ςπουδών, βαςικοϑσ ό /και μεταπτυχιακοϑσ, Πανεπιςτημιακόσ ό/και
Σεχνολογικόσ εκπαύδευςησ, απϐ την αναλυτικό βαθμολογύα των οπούων προκϑπτει
ϐτι οι υποψόφιοι ϋχουν παρακολουθόςει τϋςςερα τουλϊχιςτον μαθόματα,
υποχρεωτικϊ ό κατ’ επιλογό, Πληροφορικόσ ό γνώςησ χειριςμοϑ Η/Τ. Καθϋνα απϐ τα
τϋςςερα αυτϊ μαθόματα μπορεύ να ϋχει πραγματοποιηθεύ ςτο πλαύςιο τησ απϐκτηςησ
τύτλου ςπουδών εύτε Πανεπιςτημιακόσ (Π.Ε), εύτε Σεχνολογικόσ (ΣΕ) Εκπαύδευςησ
εύτε μεταπτυχιακοϑ τύτλου εύτε διδακτορικοϑ διπλώματοσ και υπολογύζονται
αθροιςτικϊ.

Οι υποψόφιοι τησ Πανεπιςτημιακόσ, Σεχνολογικόσ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
αποδεικνϑουν επαρκώσ τη γνώςη χειριςμοϑ Η/Τ ακϐμη και με μϐνη την υποβολό
βεβαιώςεων τμημϊτων ΑΕΙ και ΣΕΙ με τισ οπούεσ πιςτοποιεύται ϐτι παρακολοϑθηςαν
επιτυχώσ, ςε προπτυχιακϐ ό μεταπτυχιακϐ επύπεδο, τϋςςερα (4) εξαμηνιαύα μαθόματα τα
οπούα κατϊ την εκτύμηςη του τμόματοσ εμπύπτουν ςτην περιοχό τησ Πληροφορικόσ ό του
χειριςμοϑ Η/Τ.
Διευκρινύζεται ϐτι τύτλοι ςπουδών ανώτερησ αλλϊ και κατώτερησ κατηγορύασ απϐ την
κατηγορύα για την οπούα υποβϊλλει αύτηςη ο υποψόφιοσ , εφϐςον πληροϑν και τισ λοιπϋσ
προϒποθϋςεισ εγκυρϐτητασ, γύνονται δεκτού , δεδομϋνου ϐτι αφενϐσ οι εν λϐγω τρϐποι
απϐδειξησ προβλϋπονται απϐ το προςοντολϐγιο, αφετϋρου οι ςχετικού τύτλοι και
βεβαιώςεισ υποβϊλλονται για την απϐδειξη τησ γνώςησ Η/Τ και ϐχι για τη διεκδύκηςη
θϋςησ ανώτερησ ό κατώτερησ κατηγορύασ τησ προκηρυςςϐμενησ.
Γύνονται επύςησ δεκτϊ, πιςτοποιητικϊ γνώςησ πληροφορικόσ ό χειριςμοϑ Η/Τ που
χορηγοϑνται απϐ φορεύσ τησ αλλοδαπόσ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ςυνοδεϑονται απϐ
ςχετικό απϐφαςη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περύ τησ αντιςτούχιςησ τουσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ
ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Κωδικϐσ
ϋργου
101,102,
103

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

101,102,
103
101,102,
103

ΑΜΕΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ

Πρϐςφατη βεβαύωςη του ΟΑΕΔ, η ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ οπούασ δεν
πρϋπει να απϋχει περιςςϐτερο απϐ πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ απϐ
την ημερομηνύα ϋναρξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων.
Αποκλεύεται η απϐδειξη με υποβολό υπεϑθυνησ δόλωςησ και κϊρτασ
ανεργύασ.
Βεβαύωςη ό Πιςτοποιητικϐ ςε ιςχϑ Τγειονομικόσ Επιτροπόσ απϐ το
οπούο να προκϑπτει η πϊθηςη και το ποςοςτϐ αναπηρύασ.
Ψσ πολϑτεκνοι ορύζονται οι γονεύσ με τϋςςερα (4) τουλϊχιςτον τϋκνα,
ανεξαρτότωσ των προβλεπομϋνων απϐ την οικεύα νομοθεςύα περύ
πολυτϋκνων, ηλικύασ και λοιπών ιδιοτότων (ϊρθρ. 1 παρ. 21
ν.2247/1994/ΥΕΚ.182/31.10.1994/τ.Α’ – 2771/2006 απϐφαςητΕ).
Εξακολουθοϑν να ιςχϑουν οι κϊτωθι ρυθμύςεισ ςϑμφωνα με τισ οπούεσ
πολϑτεκνοι εύναι επύςησ:
Ι. ϑμφωνα με το Ν.860/5-1-1979:
α) Η μητϋρα χόρα με τρύα (3) τϋκνα εφϐςον εύναι υπϐχρεη για τη
διατροφό τουσ απϐ οποιοδόποτε λϐγο.
β) Ο πατϋρασ με τρύα (3) τϋκνα εφϐςον απϐ οποιοδόποτε λϐγο
κατϋςτη τελεύωσ ανύκανο για κϊθε εργαςύα και δεν εργϊζεται ό εύναι
ανϊπηροσ πολϋμου με αναπηρύα τουλϊχιςτον 70% και δεν εργϊζεται.
γ) Ο ςϑζυγοσ με τρύα (3) τϋκνα ςε περύπτωςη θανϊτου τησ μητϋρασ
των τϋκνων ό εφϐςον αυτό κατϋςτη τελεύωσ ανύκανη για κϊθε
εργαςύα απϐ οποιοδόποτε λϐγο.
δ) Σα ορφανϊ απϐ πατϋρα και μητϋρα, εϊν εύναι τουλϊχιςτον τρύα (3),
αποτελοϑν ύδια οικογϋνεια και απολαμβϊνουν αυτοδύκαια των
ευεργετημϊτων των Πολυτϋκνων και τϋκνων Πολυτϋκνων και εφϐςον
τα θόλεα δεν ϋχουν ύδιουσ πϐρουσ ζωόσ.
Επιςημϊνςεισ:
Α. ε ϐλεσ τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ (α - δ) πρϋπει επιπλϋον να εύναι:
i) τα θόλεα ϊγαμα ό ςε διϊζευξη ό ςε χηρεύα και να τα ςυντηρεύ ϋνασ
απϐ τουσ γονεύσ τουσ
ii) τα ϊρρενα ανόλικα
iii) ςπουδαςτϋσ μϋχρι περατώςεωσ των ςπουδών τουσ ό μαθητϋσ
τεχνών και
επαγγελμϊτων
iv) ανύκανα προσ εργαςύα απϐ οποιοδόποτε λϐγο ό ανϊπηρα πολϋμου,
ανεξαρτότωσ ηλικύασ και ςτισ δϑο περιπτώςεισ.
Β. Απϐ 1/1/1983 τϐςο τα ϊρρενα ϐςο και τα θόλεα πρϋπει να εύναι
ανόλικα (ϊρθρο 4 παρ.2 και 116 παρ.1 του υντϊγματοσ).
Γ. Μϋχρι 17/2/1983 το ϐριο ανηλικϐτητασ όταν το 21ο ϋτοσ. Απϐ
18/2/1983 το ϐριο ανηλικϐτητασ εύναι το 18ο ϋτοσ (ϊρθρο 3
ν.1329/1983).
ΙΙ. ϑμφωνα με το Ν.3454/7-4-2006
α) Ο γονϋασ χωρύσ ςϑζυγο με τρύα (3) τϋκνα ο οπούοσ ϋχει τη γονικό
μϋριμνα και επιμϋλεια των τϋκνων του και εύναι μϐνοσ υπϐχρεοσ για
τη διατροφό τουσ, εφϐςον εύναι ϊγαμα και
δεν ϋχουν ςυμπληρώςει το 23ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ ό ςπουδϊζουν
ςε αναγνωριςμϋνεσ τριτοβϊθμιεσ ςχολϋσ Πανεπιςτημιακόσ και
Σεχνολογικόσ εκπαύδευςησ και αναγνωριςμϋνα εκπαιδευτικϊ
ιδρϑματα τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ ό εκπληρώνουν τισ
ςτρατιωτικϋσ τουσ υποχρεώςεισ και δεν ϋχουν ςυμπληρώςει το 25ο

24

ΑΔΑ: 6ΠΙΛΚ2Π-Λ1Τ

ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ. τα τϋκνα αυτϊ ςυνυπολογύζονται και ϐςα
ϋχουν οποιαδόποτε αναπηρύα ςε ποςοςτϐ 67% και ϊνω ιςοβύωσ
ανεξαρτότωσ ηλικύασ.
β) Ο ϋνασ απϐ τουσ γονεύσ ο οπούοσ κατϋςτη ανϊπηροσ απϐ
οποιαδόποτε αιτύα ό εύναι ανϊπηροσ πολϋμου ςε ποςοςτϐ 67% και
ϊνω ιςοβύωσ, εφϐςον ϋχει τρύα (3) τϋκνα και ςυντρϋχουν και οι λοιπϋσ
προϒποθϋςεισ τησ ανωτϋρω (α) περύπτωςησ.
γ) Σα ορφανϊ απϐ πατϋρα και μητϋρα τϋκνα εφϐςον εύναι
τουλϊχιςτον δϑο (2), αποτελοϑν ύδια οικογϋνεια και απολαμβϊνουν
ϐλα τα ευεργετόματα των πολυτϋκνων και των τϋκνων πολυτϋκνων,
εφϐςον ςυντρϋχουν και οι λοιπϋσ προϒποθϋςεισ τησ ανωτϋρω (α)
περύπτωςησ.

Οι γονεύσ που απϋκτηςαν την πολυτεκνικό ιδιϐτητα τη διατηροϑν
ιςοβύωσ και απολαμβϊνουν ιςοβύωσ τα δικαιώματα που απορρϋουν
απϐ αυτό, τα τϋκνα τουσ ϐμωσ προςτατεϑονται και απολαμβϊνουν τα
ςχετικϊ δικαιώματα για ϐςο διϊςτημα διαρκεύ η
πολυτεκνικό ιδιϐτητα ϋςτω και του ενϐσ γονϋα.

Για την απϐδειξη τησ ιδιϐτητασ του πολϑτεκνου προςκομύζονται:
Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014)-, πρϐςφατησ
ϋκδοςησ (ϐχι παλαιϐτερησ των δϑο μηνών απϐ την ημερομηνύα
ϋναρξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων) που περιϋχει ϐλα
τα γεγονϐτα των οπούων η ςυνδρομό αποτελεύ προϒπϐθεςη για την
κτόςη τησ ιδιϐτητασ του πολυτϋκνου ό αντύςτοιχο πιςτοποιητικϐ
αρμϐδιασ αλλοδαπόσ αρχόσ ό πιςτοποιητικϐ τησ Ανώτατησ
υνομοςπονδύασ Πολυτϋκνων Ελλϊδοσ (ΑΠΕ). Προκειμϋνου για
αλλοδαπϐ υποψόφιο, πϋραν του προαναφερϐμενου τρϐπου απϐδειξησ
(αντύςτοιχο πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αλλοδαπόσ αρχόσ), η
πολυτεκνικό ιδιϐτητα αποδεικνϑεται και με το ανωτϋρω
πιςτοποιητικϐ τησ Ανώτατησ υνομοςπονδύασ Πολυτϋκνων Ελλϊδοσ
(ΑΠΕ), εφϐςον κατϊ την εν λϐγω αρμϐδια αρχό ςυντρϋχουν οι
προϒποθϋςεισ ϋκδοςησ αυτοϑ.
Α) Αν ο υποψόφιοσ απϋκτηςε ιςοβύωσ την Πολυτεκνικό ιδιϐτητα λϐγω
τεςςϊρων (4) τουλϊχιςτον τϋκνων, ανεξαρτότωσ ηλικύασ και λοιπών
ιδιοτότων και προςκομύζει, για τηναπϐδειξη τησ ιδιϐτητϊσ του αυτόσ,
μϐνο πιςτοποιητικϐ ό βεβαύωςη οικογενειακόσκατϊςταςησ, αυτϐ
πρϋπει να περιλαμβϊνει:
1) Όταν πρϐκειται να αποδεύξει την ιδιϐτητα του πολυτϋκνου:
Ονοματεπώνυμο του ιδύου και
τησ ςυζϑγου του.
Ημερομηνύα τελϋςεωσ του
γϊμου τουσ.
Σα απϐ το γϊμο αυτϐ
γεννηθϋντα τϋκνα.
Σα απϐ ϊλλο ό ϊλλουσ γϊμουσ
του ιδύου ό τησ ςυζϑγου του γεννηθϋντα τϋκνα, τα
οπούα πρϋπει να αναφϋρονται αναλυτικϊ.
Σα εκτϐσ γϊμου γεννηθϋντα
τϋκνα για τη μητϋρα.
Σα
εκτϐσ
γϊμου
τϋκνα
γεννηθϋντα για τον πατϋρα, αλλϊ νομιμοποιηθϋντα
ό νομύμωσ αναγνωριςθϋντα απϐ αυτϐν.
Ημερομηνύα γεννόςεωσ ϐλων
των ανωτϋρω.
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2) Όταν πρϐκειται να αποδεύξει την ιδιϐτητα του μϋλουσ πολϑτεκνησ
οικογϋνειασ:
Ονοματεπώνυμο των γονϋων
και ημερομηνύα του γϊμου τουσ.
Ονοματεπώνυμο του ιδύου και
των απϐ το γϊμο αυτϐ αδελφών του.
Σα απϐ ϊλλο ό ϊλλουσ γϊμουσ
των γονϋων του γεννηθϋντα τϋκνα τα οπούα
πρϋπει να αναφϋρονται αναλυτικϊ.
Σα εκτϐσ γϊμου γεννηθϋντα
τϋκνα τησ μητϋρασ του.
Σα εκτϐσ γϊμου γεννηθϋντα
τϋκνα του πατϋρα του, αλλϊ νομιμοποιηθϋντα ό
νομύμωσ αναγνωριςθϋντα απϐ αυτϐν.
Ημερομηνύα γεννόςεωσ ϐλων
των ανωτϋρω.
Β) Αν ο υποψόφιοσ απϋκτηςε ιςοβύωσ την Πολυτεκνικό ιδιϐτητα
βϊςει του Ν.860/1979 και προςκομύζει, για την απϐδειξη τησ
ιδιϐτητϊσ του αυτόσ, μϐνο πιςτοποιητικϐ ό βεβαύωςη οικογενειακόσ
κατϊςταςησ, αυτϐ πρϋπει να περιλαμβϊνει:
1) Όταν πρϐκειται να αποδεύξει την ιδιϐτητα του πολυτϋκνου:
Ονοματεπώνυμο του ιδύου και
τησ ςυζϑγου του.
Ημερομηνύα τελϋςεωσ του
γϊμου τουσ.
Σα απϐ το γϊμο αυτϐ
γεννηθϋντα τϋκνα.
Σα απϐ ϊλλο ό ϊλλουσ γϊμουσ
του ιδύου ό τησ ςυζϑγου του γεννηθϋντα τϋκνα, τα
οπούα πρϋπει να αναφϋρονται αναλυτικϊ.
Σα εκτϐσ γϊμου γεννηθϋντα
τϋκνα για τη μητϋρα.
Σα
εκτϐσ
γϊμου
τϋκνα
γεννηθϋντα για τον πατϋρα, αλλϊ νομιμοποιηθϋντα
ό νομύμωσ αναγνωριςθϋντα απϐ αυτϐν.
Ημερομηνύα γεννόςεωσ ϐλων
των ανωτϋρω.
Ημερομηνύα θανϊτου ϐλων των
μη επιζώντων απϐ τουσ ανωτϋρω.
Ημερομηνύα γϊμου, διϊζευξησ ό
χηρεύασ ϐλων των θηλϋων τϋκνων (αν εύναι ϊγαμα
να γύνει μνεύα).
2) Όταν πρϐκειται να αποδεύξει την ιδιϐτητα του μϋλουσ πολϑτεκνησ
οικογϋνειασ:
Ονοματεπώνυμο των γονϋων
και ημερομηνύα του γϊμου τουσ.
Ονοματεπώνυμο του ιδύου και
των απϐ το γϊμο αυτϐ αδελφών του.
Σα απϐ ϊλλο ό ϊλλουσ γϊμουσ
των γονϋων του γεννηθϋντα τϋκνα τα οπούα πρϋπει να
αναφϋρονται αναλυτικϊ.
Σα εκτϐσ γϊμου γεννηθϋντα
τϋκνα τησ μητϋρασ του.
Σα εκτϐσ γϊμου γεννηθϋντα
τϋκνα του πατϋρα του, αλλϊ νομιμοποιηθϋντα ό
νομύμωσ αναγνωριςθϋντα απϐ αυτϐν.
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-

των ανωτϋρω.

-

Ημερομηνύα γεννόςεωσ ϐλων

Ημερομηνύα θανϊτου ϐλων των
μη επιζώντων απϐ τουσ ανωτϋρω.
Ημερομηνύα γϊμου, διϊζευξησ ό
χηρεύασ ϐλων των θηλϋων αδελφών του (αν εύναι
ϊγαμα να γύνει μνεύα).
τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ (1 και 2), εκτϐσ απϐ το πιςτοποιητικϐ ό τη
βεβαύωςη οικογενειακόσ κατϊςταςησ απαιτεύται επιπλϋον:
α) ε περύπτωςη ανικανϐτητασ προσ εργαςύα ενϐσ απϐ τουσ δϑο
γονεύσ, πιςτοποιητικϐ απϐ τον οικεύο φορϋα, με το οπούο να
βεβαιώνεται η κατϊ 100% αναπηρύα του γονϋα αυτοϑ για
οποιονδόποτε λϐγο ό κατϊ 70% για τουσ ανϊπηρουσ πολϋμου.
β) ε περύπτωςη ανικανϐτητασ προσ εργαςύα τϋκνων, ανεξαρτότωσ
ηλικύασ, απϐ
οποιοδόποτε λϐγο ό τϋκνα ανϊπηρα πολϋμου, πιςτοποιητικϐ απϐ τον
οικεύο φορϋα με το
οπούο να βεβαιώνεται η ανωτϋρω ανικανϐτητϊ τουσ.
γ) Για την απϐδειξη τησ ςπουδαςτικόσ ιδιϐτητασ του ύδιου του
υποψηφύου ό τϋκνου ό αδελφοϑ του, ανϊλογα με την περύπτωςη,
βεβαύωςη τησ οικεύασ ςχολόσ απϐ την οπούα να
προκϑπτει το χρονικϐ διϊςτημα των ςπουδών ό τησ μαθητεύασ για
τϋχνη ό επϊγγελμα.
Γ. Αν ο υποψόφιοσ απϋκτηςε ιςοβύωσ την Πολυτεκνικό ιδιϐτητα βϊςει
του Ν.3454/2006 και προςκομύζει, για την απϐδειξη τησ ιδιϐτητϊσ του
αυτόσ, μϐνο πιςτοποιητικϐ ό βεβαύωςη οικογενειακόσ κατϊςταςησ,
αυτϐ πρϋπει να περιλαμβϊνει:
1) Όταν πρϐκειται να αποδεύξει την ιδιϐτητα του πολυτϋκνου:
Ονοματεπώνυμο του ιδύου και
τησ ςυζϑγου του.
Ημερομηνύα τελϋςεωσ του
γϊμου τουσ.
Σα απϐ το γϊμο αυτϐ τϋκνα.
Σα απϐ ϊλλο ό ϊλλουσ γϊμουσ
του ιδύου ό τησ ςυζϑγου του τϋκνα, τα οπούα πρϋπει να
αναφϋρονται αναλυτικϊ.
Σα εκτϐσ γϊμου τϋκνα για την
μητϋρα.
Σα εκτϐσ γϊμου τϋκνα για τον
πατϋρα,
αλλϊ
νομιμοποιηθϋντα
ό
νομύμωσ
αναγνωριςθϋντα απϐ αυτϐν.
Ημερομηνύα γεννόςεωσ ϐλων
των ανωτϋρω.
Ημερομηνύα θανϊτου ϐλων των
μη επιζώντων απϐ τουσ ανωτϋρω.
2) Όταν πρϐκειται να αποδεύξει την ιδιϐτητϊ του ωσ μϋλοσ
πολϑτεκνησ οικογϋνειασ:
Ονοματεπώνυμο των γονϋων
και ημερομηνύα του γϊμου τουσ.
Ονοματεπώνυμο του ιδύου και
των απϐ το γϊμο αυτϐ αδελφών του.
Σα απϐ ϊλλο ό ϊλλουσ γϊμουσ
των γονϋων του τϋκνα τα οπούα πρϋπει να
αναφϋρονται αναλυτικϊ.
Σα εκτϐσ γϊμου τϋκνα τησ
μητϋρασ του.
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103

ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ

Σα εκτϐσ γϊμου τϋκνα για τον
πατϋρα,
αλλϊ
νομιμοποιηθϋντα
ό
νομύμωσ
αναγνωριςθϋντα απϐ αυτϐν.
Ημερομηνύα γεννόςεωσ ϐλων
των ανωτϋρω.
Ημερομηνύα θανϊτου ϐλων των
μη επιζώντων απϐ τουσ ανωτϋρω.
Ημερομηνύα γϊμου ϐλων των
αδελφών του (αν εύναι ϊγαμα να γύνει μνεύα).
τισ ανωτϋρω περιπτώςεισ (1 και 2), εκτϐσ απϐ το πιςτοποιητικϐ ό τη
βεβαύωςη οικογενειακόσ κατϊςταςησ απαιτεύται επιπλϋον:
α) ε περύπτωςη οποιαςδόποτε αναπηρύασ τϋκνου ό αδελφοϑ
υποψηφύου ςε ποςοςτϐ 67% και ϊνω ιςοβύωσ, ανεξαρτότωσ ηλικύασ,
πιςτοποιητικϐ απϐ τον οικεύο φορϋα με το οπούο να βεβαιώνεται η
ανωτϋρω αναπηρύα και η ιςοβιϐτητα αυτόσ.
β) ε περύπτωςη αναπηρύασ απϐ οιαδόποτε αιτύα ό αναπηρύασ
πολϋμου ςε ποςοςτϐ 67% και ϊνω ιςοβύωσ ενϐσ απϐ τουσ δϑο γονεύσ,
πιςτοποιητικϐ απϐ τον οικεύο φορϋα με το
οπούο να βεβαιώνεται η ανωτϋρω, κατϊ περύπτωςη, αναπηρύα και
ειδικώσ για την αναπηρύα
πολϋμου και η ιςοβιϐτητα αυτόσ.
γ) Για την απϐδειξη τησ ςπουδαςτικόσ ιδιϐτητασ του ύδιου του
υποψηφύου ό τϋκνου ό αδελφοϑ του, ανϊλογα με την περύπτωςη,
βεβαύωςη αναγνωριςμϋνησ τριτοβϊθμιασ ςχολόσ Πανεπιςτημιακόσ ό
Σεχνολογικόσ Εκπαύδευςησ ό αναγνωριςμϋνων εκπαιδευτικών
ιδρυμϊτων τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ, απϐ την οπούα να προκϑπτει
το χρονικϐ διϊςτημα
των ςπουδών.
δ) ε περύπτωςη που τϋκνο ό αδελφϐσ υποψηφύου, ανϊλογα με την
περύπτωςη, διανϑει τη ςτρατιωτικό του θητεύα, βεβαύωςη, περύ του
γεγονϐτοσ αυτοϑ, απϐ αρμϐδια αρχό.
ϑμφωνα με το αρθ. 3 του Ν3454/2006 ωσ τρύτεκνοι ορύζονται γονεύσ
ό ο γονϋασ που ϋχουν τη γονικό μϋριμνα και επιμϋλεια τριών παιδιών
απϐ τον ύδιο ό διαφορετικοϑσ γϊμουσ ό νομύμωσ αναγνωριςθϋντων ό
υιοθετημϋνων ό εκτϐσ γϊμου γεννηθϋντων, τα οπούα εύναι ϊγαμα και
δεν ϋχουν ςυμπληρώςει το εικοςτϐ τρύτο (23ο) ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ
ό φοιτοϑν ςε αναγνωριςμϋνεσ τριτοβϊθμιεσ ςχολϋσ πανεπιςτημιακόσ
και τεχνολογικόσ εκπαύδευςησ και αναγνωριςμϋνα εκπαιδευτικϊ
ιδρϑματα τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ ό εκπληρώνουν τισ
ςτρατιωτικϋσ τουσ υποχρεώςεισ και δεν ϋχουν ςυμπληρώςει το
εικοςτϐ πϋμπτο (25ο) ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ. τα τρύα παιδιϊ
περιλαμβϊνονται και τα τϋκνα με οποιαδόποτε αναπηρύα ςε ποςοςτϐ
εξόντα επτϊ τοισ εκατϐ (67%) και ϊνω ιςοβύωσ, ανεξαρτότωσ ηλικύασ
και οικογενειακόσ κατϊςταςησ.
ημεύωςη: . Η «γονικό μϋριμνα» δεν ταυτύζεται με την «επιμϋλεια»
τϋκνου, δεδομϋνου ϐτι ςϑμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αςτικϐσ
Κώδικασ) η γονικό μϋριμνα, ωσ υπερκεύμενη ϋννοια, περιλαμβϊνει και
την επιμϋλεια του τϋκνου και τη διούκηςη τησ περιουςύασ του και την
εκπροςώπηςό του ςε κϊθε υπϐθεςη ό δικαιοπραξύα ό δύκη που
αφοροϑν το πρϐςωπο ό την περιουςύα του.
Για την απϐδειξη τησ ιδιϐτητασ του τρύτεκνου προςκομύζουν:
Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του δόμου ό τησ
κοινϐτητασ ό βεβαύωςη οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται
απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ
Εθνικοϑ
Δημοτολογύου
*(ΟΠΕΔ)−ΚΤΑ
7228/2014
(ΥΕΚ
457/τ.Β΄/25−2−2014)+ που περιϋχει ϐλα τα γεγονϐτα των οπούων η
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ςυνδρομό αποτελεύ προϒπϐθεςη για την κατϊ νϐμο κτόςη τησ
ιδιϐτητασ του τρύτεκνου γονϋα αντύςτοιχο πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ.
Σο πιςτοποιητικϐ ό η βεβαύωςη οικογενειακόσ κατϊςταςησ του
υποψηφύου πρϋπει να περιλαμβϊνει, ϐταν πρϐκειται να αποδεύξει την
ιδιϐτητϊ του ωσ γονϋασ με τρύα τϋκνα:
Ονοματεπώνυμο του ιδύου και
τησ ςυζϑγου του.
Ημερομηνύα τελϋςεωσ του
γϊμου τουσ.
Σα απϐ το γϊμο αυτϐ τϋκνα.
Σα απϐ ϊλλο ό ϊλλουσ γϊμουσ
του ιδύου ό τησ ςυζϑγου του τϋκνα, τα οπούα πρϋπει να
αναφϋρονται αναλυτικϊ.
Σα εκτϐσ γϊμου τϋκνα για την
μητϋρα.
Σα εκτϐσ γϊμου τϋκνα για τον
πατϋρα,
αλλϊ
νομιμοποιηθϋντα
ό
νομύμωσ
αναγνωριςθϋντα απϐ αυτϐν.
Ημερομηνύα γεννόςεωσ ϐλων
των ανωτϋρω.
Ημερομηνύα γϊμου ϐλων των
αδελφών του (αν εύναι ϊγαμα να γύνει μνεύα)
Εκτϐσ απϐ το πιςτοποιητικϐ ό βεβαύωςη οικογενειακόσ κατϊςταςησ
απαιτεύται επιπλϋον:
α) ε περύπτωςη αναπηρύασ τϋκνου ςε ποςοςτϐ εξόντα επτϊ (67%)
και ϊνω ιςοβύωσ, ανεξαρτότωσ ηλικύασ και οικογενειακόσ
κατϊςταςησ, πιςτοποιητικϐ απϐ τον οικεύο φορϋα με το οπούο να
βεβαιώνεται η ανωτϋρω αναπηρύα.
β) Για την απϐδειξη τησ ςπουδαςτικόσ ιδιϐτητασ του τϋκνου, ανϊλογα
με την περύπτωςη, βεβαύωςη αναγνωριςμϋνησ τριτοβϊθμιασ ςχολόσ
πανεπιςτημιακόσ ό τεχνολογικόσ εκπαύδευςησ ό αναγνωριςμϋνου
εκπαιδευτικοϑ ιδρϑματοσ τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ απϐ την οπούα
να προκϑπτει το χρονικϐ διϊςτημα ςπουδών
γ) ε περύπτωςη που τϋκνο, διανϑει τη ςτρατιωτικό του θητεύα,
βεβαύωςη των αρμϐδιων αρχών.
δ)τισ περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ ϋχει επϋλθει ακϑρωςη του γϊμου
των γονϋων υποψηφύων ό διαζϑγιο ό διακοπό τησ ϋγγαμησ
ςυμβύωςησ ό ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα τϋκνα ϋχουν γεννηθεύ χωρύσ
γϊμο των γονϋων τουσ, ο γονϋασ που ςυμμετϋχει ςτη διαγωνιςτικό
διαδικαςύα πρϋπει να προςκομύςει αποδεικτικϊ ςτοιχεύα
(επικυρωμϋνα αντύγραφα δικαςτικών αποφϊςεων ό ϊλλων πρϊξεων)
απϐ τα οπούα να αποδεικνϑεται ϐτι ϋχει αποκτόςει ό διατηρεύ τη
γονικό μϋριμνα και επιμϋλεια των ωσ ϊνω τϋκνων.
101,102,
103

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕ Προϒποθϋςεισ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ
α)Γονϋασ μονογονεώκόσ οικογϋνειασ νοεύται ο γονϋασ εκεύνοσ ο οπούοσ,
κατϊ την ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ πρϐςληψησ, αςκεύ εν τοισ
πρϊγμαςι και κατ’ αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ ςχετικό ανϊθεςη τη
γονικό μϋριμνα ενϐσ ό περιςςϐτερων ανόλικων τϋκνων. Σο δικαύωμα
αυτϐ αςκεύται απϐ τον γονϋα και μετϊ την ενηλικύωςη των τϋκνων και
μϋχρι τη ςυμπλόρωςη του 25ου ϋτουσ τησ ηλικύασ τουσ.
β)Σϋκνα μονογονεώκόσ οικογϋνειασ εύναι εκεύνα τα οπούα μϋχρι την
ενηλικύωςό τουσ εύχαν τον ϋνα μϐνο γονϋα τουσ. την περύπτωςη
αυτό υπϊγονται και τα τϋκνα τα οπούα ςτερόθηκαν και τουσ δϑο

29

ΑΔΑ: 6ΠΙΛΚ2Π-Λ1Τ

γονεύσ πριν την ενηλικύωςό τουσ. Σο δικαύωμα αυτϐ αςκεύται απϐ το
τϋκνο μϋχρι και τη ςυμπλόρωςη του 30οϑ ϋτουσ τησ ηλικύασ του.
ημεύωςη: . Η «γονικό μϋριμνα» δεν ταυτύζεται με την «επιμϋλεια»
τϋκνου, δεδομϋνου ϐτι ςϑμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αςτικϐσ
Κώδικασ) η γονικό μϋριμνα, ωσ υπερκεύμενη ϋννοια, περιλαμβϊνει και
την επιμϋλεια του τϋκνου και τη διούκηςη τησ περιουςύασ του και την
εκπροςώπηςό του ςε κϊθε υπϐθεςη ό δικαιοπραξύα ό δύκη που
αφοροϑν το πρϐςωπο ό την περιουςύα του.
Ο γονϋασ μονογονεώκόσ οικογϋνειασ:
1.
την περύπτωςη χηρεύασ του
μονογονϋα ό κηρϑξεωσ αφϊνειασ κατϊ νϐμον του ϊλλου γονϋα,
απαιτοϑνται αθροιςτικϊ:
α. Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ό αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ, που να ϋχει εκδοθεύ εντϐσ τησ προθεςμύασ
υποβολόσ των αιτόςεων, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ϋχει ϋνα (1)
τουλϊχιςτον ανόλικο τϋκνο κατϐπιν χηρεύασ ό κηρϑξεωσ αφϊνειασ
κατϊ νϐμον του ϊλλου γονϋα. Σο τϋκνο αυτϐ δεν πρϋπει να ϋχει
υιοθετηθεύ απϐ επϐμενο ςϑζυγο του μονογονϋα. Εϊν απϐ το ανωτϋρω
πιςτοποιητικϐ δεν προκϑπτει η κατϊςταςη χηρεύασ του μονογονϋα,
τϐτε πρϋπει να ςυνυποβληθεύ η ςχετικό ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου.
Για την περύπτωςη τησ κηρϑξεωσ αφϊνειασ κατϊ νϐμον, το ανωτϋρω
πιςτοποιητικϐ πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ αντύγραφο δικαςτικόσ
απϐφαςησ ςε
ςυνδυαςμϐ με το κατϊ νϐμο πιςτοποιητικϐ τελεςιδικύασ τησ. Αν κατϊ
την ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ πρϐςληψησ το τϋκνο εύναι
ενόλικο και ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών, πρϋπει απϐ τα ανωτϋρω
ϋγγραφα να προκϑπτει η κατϊςταςη χηρεύασ του μονογονϋα ό
αφϊνειασ του ϊλλου γονϋα μϋχρι την ενηλικύωςη του τϋκνου.
β. Τπεϑθυνη δόλωςη ϐτι αςκεύ εν τοισ πρϊγμαςι και κατ’
αποκλειςτικϐτητα τη γονικό μϋριμνα ενϐσ ό περιςςϐτερων ανόλικων
τϋκνων. ε περύπτωςη που το τϋκνο εύναι ενόλικο ηλικύασ ϋωσ και 25
ετών, υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι αςκοϑςε εν τοισ πρϊγμαςι και κατ’
αποκλειςτικϐτητα τη γονικό μϋριμνα αυτοϑ για οριςμϋνο χρονικϐ
διϊςτημα μϋχρι την ενηλικύωςη του τϋκνου.
2. ε περύπτωςη διαζυγύου ό ακυρώςεωσ γϊμου ό λϑςησ του
ςυμφώνου ςυμβύωςησ ό διακοπόσ τησ εγγϊμου ςυμβιώςεωσ
των γονϋων (διϊςταςησ), απαιτοϑνται αθροιςτικϊ:
α. Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ό αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ, που να ϋχει εκδοθεύ εντϐσ τησ προθεςμύασ
υποβολόσ των αιτόςεων, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ϋχει ϋνα (1)
τουλϊχιςτον ανόλικο τϋκνο ό ενόλικο ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών.
β. Αντύγραφο δικαςτικόσ απϐφαςησ με την οπούα ανατϋθηκε η
ϊςκηςη τησ γονικόσ μϋριμνασ ςε ϋνα μϐνο γονϋα ςε περύπτωςη
διαφωνύασ ό αντύγραφο Πρακτικοϑ κοινόσ ςυμφωνύασ των γονϋων,
θεωρημϋνο απϐ το αρμϐδιο δικαςτόριο, με το οπούο ανατϋθηκε η
ϊςκηςη τησ γονικόσ μϋριμνασ ςτον ϋνα εκ των δϑο, ςϑμφωνα με το
ϊρθρο 1513ΑΚ ό για την περύπτωςη τησ διϊςταςησ ςϑμφωνα με το
ϊρθρο 1514ΑΚ ςε ςυνδυαςμϐ με το ϊρθρο 1513ΑΚ.
γ. Τπεϑθυνη δόλωςη ϐτι αςκεύ εν τοισ πρϊγμαςι και κατ’
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αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ ςχετικό ανϊθεςη τη γονικό μϋριμνα
ενϐσ ό περιςςϐτερων ανόλικων τϋκνων. ε περύπτωςη που το τϋκνο
εύναι ενόλικο ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών, υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι αςκοϑςε
εν τοισ πρϊγμαςι και κατ’ αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ ςχετικό
ανϊθεςη τη γονικό μϋριμνα αυτοϑ για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα
μϋχρι την ενηλικύωςη του τϋκνου.
ημεύωςη: Ειδικώσ ςτην περύπτωςη διϊςταςησ των γονϋων, αν δεν
υπϊρχει η ανωτϋρω δικαςτικό απϐφαςη ό το πρακτικϐ κοινόσ
ςυμφωνύασ (υπϐ ςτοιχεύο β), αρκεύ η υποβολό Τπεϑθυνησ δόλωςησ
ϐτι τελεύ ςε διϊςταςη με τον ό/τη ςϑζυγο και αςκεύ εν τοισ πρϊγμαςι
και κατ’ αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ ςχετικό ανϊθεςη τη γονικό
μϋριμνα ενϐσ ό περιςςϐτερων ανόλικων τϋκνων. ε περύπτωςη που το
τϋκνο εύναι ενόλικο ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών, υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι
αςκοϑςε εν τοισ πρϊγμαςι και κατ’ αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ
ςχετικό ανϊθεςη τη γονικό μϋριμνα αυτοϑ για οριςμϋνο χρονικϐ
διϊςτημα μϋχρι την ενηλικύωςη του τϋκνου.
3. ε περύπτωςη ανικανϐτητασ του ϊλλου γονϋα για την ϊςκηςη
γονικόσ μϋριμνασ για πραγματικοϑσ λϐγουσ ό γιατύ εύναι
ανύκανοσ ό περιοριςμϋνα ικανϐσ για δικαιοπραξύα, απαιτοϑνται
αθροιςτικϊ:
α. Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ό αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ, που να ϋχει εκδοθεύ εντϐσ τησ προθεςμύασ
υποβολόσ των αιτόςεων, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ϋχει ϋνα (1)
τουλϊχιςτον ανόλικο τϋκνο ό ενόλικο ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών.
β. Αντύγραφο δικαςτικόσ απϐφαςησ απϐ την οπούα να προκϑπτει ο
λϐγοσ τησ αδυναμύασ αςκόςεωσ τησ γονικόσ μϋριμνασ απϐ τον ϊλλο
γονϋα (π.χ. δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη λϐγω ψυχικόσ ό διανοητικόσ
διαταραχόσ ό ςωματικόσ αναπηρύασ).
γ. Τπεϑθυνη δόλωςη ϐτι αςκεύ εν τοισ πρϊγμαςι και κατ’
αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ ςχετικό ανϊθεςη τη γονικό μϋριμνα
ενϐσ ό περιςςϐτερων ανόλικων τϋκνων. ε περύπτωςη που το τϋκνο
εύναι ενόλικο ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών, υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι αςκοϑςε
εν τοισ
πρϊγμαςι και κατ’ αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ ςχετικό ανϊθεςη τη
γονικό μϋριμνα αυτοϑ για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα μϋχρι την
ενηλικύωςη του τϋκνου.
ημεύωςη: ε περύπτωςη ανυπαρξύασ τησ ανωτϋρω δικαςτικόσ
απϐφαςησ (υπϐ ςτοιχεύο β) ϐςον αφορϊ τουσ αντικειμενικοϑσ
πραγματικοϑσ λϐγουσ αδυναμύασ αςκόςεωσ τησ γονικόσ μϋριμνασ απϐ
τον ϊλλο γονϋα, απαιτεύται η υποβολό οιουδόποτε αποδεικτικοϑ
εγγρϊφου αρμϐδιασ κατϊ νϐμον δημϐςιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να
προκϑπτει ο πραγματικϐσ λϐγοσ αδυναμύασ ϊςκηςησ τησ γονικόσ
μϋριμνασ απϐ τον ϊλλο γονϋα (π.χ. πιςτοποιητικϐ απϐ το οπούο να
προκϑπτει ο εγκλειςμϐσ του ςε ςωφρονιςτικϐ κατϊςτημα και η
διϊρκεια αυτοϑ).
4. ε περύπτωςη ϋκπτωςησ του ϊλλου γονϋα απϐ την ϊςκηςη τησ
γονικόσ μϋριμνασ ό αφαύρεςησ τησ γονικόσ μϋριμνασ λϐγω
κακόσ ϊςκηςησ, απαιτοϑνται αθροιςτικϊ:
α. Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ό αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ, που να ϋχει εκδοθεύ εντϐσ τησ προθεςμύασ
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υποβολόσ των αιτόςεων, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ϋχει ϋνα (1)
τουλϊχιςτον ανόλικο τϋκνο ό ενόλικο
ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών.
β. Αντύγραφο δικαςτικόσ απϐφαςησ, ςυνοδευϐμενησ απϐ το κατϊ
νϐμο πιςτοποιητικϐ τελεςιδικύασ τησ, απϐ την οπούα να προκϑπτει η
ϋκπτωςη του ϊλλου γονϋα απϐ την ϊςκηςη τησ γονικόσ μϋριμνασ ό η
αφαύρεςη τησ γονικόσ μϋριμνασ απϐ τον ϊλλο γονϋα λϐγω κακόσ
ϊςκηςησ.
γ. Τπεϑθυνη δόλωςη ϐτι αςκεύ εν τοισ πρϊγμαςι και κατ’
αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ ςχετικό ανϊθεςη τη γονικό μϋριμνα
ενϐσ ό περιςςϐτερων ανόλικων τϋκνων. ε περύπτωςη που το τϋκνο
εύναι ενόλικο ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών, υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι αςκοϑςε
εν τοισ πρϊγμαςι και κατ’ αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ ςχετικό
ανϊθεςη τη γονικό μϋριμνα αυτοϑ για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα
μϋχρι την ενηλικύωςη του τϋκνου.
5. ε περύπτωςη απϐκτηςησ τϋκνου χωρύσ γϊμο ό ςϑμφωνο
ςυμβύωςησ των γονϋων, απαιτοϑνται αθροιςτικϊ:
α. Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ό αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ, που να ϋχει εκδοθεύ εντϐσ τησ προθεςμύασ
υποβολόσ των
αιτόςεων, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ϋχει ϋνα (1) τουλϊχιςτον
ανόλικο τϋκνο ό ενόλικο
ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών.
βi. Τπεϑθυνη δόλωςη τησ μητϋρασ ϐτι το τϋκνο δεν ϋχει αναγνωριςτεύ
απϐ τον πατϋρα και ϐτι η ύδια δεν ϋχει εκπϋςει τησ γονικόσ μϋριμνασ
οϑτε τησ ϋχει αφαιρεθεύ η ϊςκηςό τησ. Αν το τϋκνο εύναι ενόλικο
ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών, υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι για οριςμϋνο χρονικϐ
διϊςτημα μϋχρι την ενηλικύωςη του τϋκνου η ύδια δεν εύχε εκπϋςει τησ
γονικόσ μϋριμνασ οϑτε τησ εύχε αφαιρεθεύ η ϊςκηςό τησ.
ό
βii. Αν το τϋκνο εύναι αναγνωριςμϋνο απϐ τον πατϋρα, υπεϑθυνη
δόλωςη τησ μητϋρασ ϐτι η ύδια δεν ϋχει εκπϋςει τησ γονικόσ μϋριμνασ
οϑτε τησ ϋχει αφαιρεθεύ η ϊςκηςό τησ και δεν υπϊρχει ςυμφωνύα των
γονϋων κατϊ το ϊρθρο 1515ΑΚ ςε ςυνδυαςμϐ με το ϊρθρο 1513ΑΚ
για απϐ κοινοϑ ϊςκηςη τησ γονικόσ μϋριμνασ. ε περύπτωςη που το
τϋκνο εύναι ενόλικο ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών, υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι
για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα μϋχρι την ενηλικύωςη του τϋκνου η
ύδια δεν εύχε εκπϋςει τησ γονικόσ μϋριμνασ οϑτε τησ εύχε αφαιρεθεύ η
ϊςκηςό τησ οϑτε εύχε υπϊρξει ςυμφωνύα των γονϋων κατϊ το ϊρθρο
1515ΑΚ ςε
ςυνδυαςμϐ με το ϊρθρο 1513ΑΚ για απϐ κοινοϑ ϊςκηςη τησ γονικόσ
μϋριμνασ.
6. ε περύπτωςη υιοθεςύασ τϋκνου απϐ ϋνα μϐνο γονϋα,
απαιτοϑνται αθροιςτικϊ:
α. Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ό αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ, που να ϋχει εκδοθεύ εντϐσ τησ προθεςμύασ
υποβολόσ των αιτόςεων, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ϋχει ϋνα (1)
τουλϊχιςτον ανόλικο τϋκνο ό ενόλικο
ηλικύασ ϋωσ και 25 ετών.
β. Αντύγραφο δικαςτικόσ απϐφαςησ απϐ την οπούα να προκϑπτει η
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υιοθεςύα του τϋκνου μϋχρι την ενηλικύωςό του, ςυνοδευϐμενησ απϐ το
κατϊ νϐμο πιςτοποιητικϐ τελεςιδικύασ τησ.
γ. Τπεϑθυνη δόλωςη του μονογονϋα ϐτι αςκεύ εν τοισ πρϊγμαςι και
κατ’ αποκλειςτικϐτητα τη γονικό μϋριμνα τϋκνου κατϐπιν υιοθεςύασ.
ε περύπτωςη που το τϋκνο αυτϐ εύναι ενόλικο ηλικύασ ϋωσ και 25
ετών, υπεϑθυνη δόλωςη του μονογονϋα ϐτι για οριςμϋνο χρονικϐ
διϊςτημα μϋχρι την ενηλικύωςη του τϋκνου αςκοϑςε εν τοισ πρϊγμαςι
και κατ’ αποκλειςτικϐτητα τη γονικό του μϋριμνα κατϐπιν υιοθεςύασ.
ημεύωςη: ε περύπτωςη που απϐ το ανωτϋρω πιςτοποιητικϐ ό τη
βεβαύωςη οικογενειακόσ κατϊςταςησ (υπϐ ςτοιχεύο α) προκϑπτει η
υιοθεςύα του τϋκνου μϋχρι την ενηλικύωςό του, παρϋλκει η υποβολό
τησ ςχετικόσ δικαςτικόσ απϐφαςησ (υπϐ ςτοιχεύο β).
Σο τϋκνο μονογονεώκόσ οικογϋνειασ:
1. την περύπτωςη θανϊτου ό κηρϑξεωσ αφϊνειασ κατϊ νϐμον
του ενϐσ τουλϊχιςτον εκ των δϑο γονϋων ό του μονογονϋα,
απαιτοϑνται αθροιςτικϊ:
α. Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ό αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ τησ πατρικόσ του οικογϋνειασ απϐ το οπούο να
προκϑπτει ϐτι μϋχρι να ενηλικιωθεύ ςτερόθηκε παντελώσ του ενϐσ
τουλϊχιςτον εκ των δϑο γονϋων (ό του μονογονϋα του) λϐγω
θανϊτου ό κηρϑξεωσ αφϊνειασ κατϊ νϐμον. Εϊν απϐ το ανωτϋρω
πιςτοποιητικϐ δεν προκϑπτει ο θϊνατοσ ενϐσ τουλϊχιςτον εκ των δϑο
γονϋων (ό του μονογονϋα του), τϐτε πρϋπει να ςυνυποβληθεύ η
ςχετικό ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου. Για την περύπτωςη τησ κηρϑξεωσ
αφϊνειασ κατϊ νϐμον, το ανωτϋρω πιςτοποιητικϐ πρϋπει να
ςυνοδεϑεται απϐ αντύγραφο δικαςτικόσ απϐφαςησ ςε ςυνδυαςμϐ με
το κατϊ νϐμο πιςτοποιητικϐ τελεςιδικύασ τησ.
β. Τπεϑθυνη δόλωςη ϐτι για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα μϋχρι την
ενηλικύωςό του τη γονικό του μϋριμνα αςκοϑςε εν τοισ πρϊγμαςι και
κατ’ αποκλειςτικϐτητα ϋνασ μϐνο γονϋασ.
2. ε περύπτωςη θανϊτου ό αφϊνειασ και των δϑο γονϋων,
υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι ςτερόθηκε και τουσ δϑο γονεύσ πριν απϐ
την ενηλικύωςό του.
3. ε περύπτωςη διαζυγύου ό ακυρώςεωσ γϊμου ό λϑςησ του
ςυμφώνου ςυμβύωςησ ό διακοπόσ τησ εγγϊμου ςυμβιώςεωσ
(διϊςταςησ) των γονϋων, απαιτοϑνται αθροιςτικϊ:
α. Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ό αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ ςτο οπούο να βεβαιώνεται η οικογενειακό
κατϊςταςη τησ πατρικόσ του οικογϋνειασ.
β. Αντύγραφο δικαςτικόσ απϐφαςησ με την οπούα ανατϋθηκε η
ϊςκηςη τησ γονικόσ του μϋριμνασ ςε ϋνα μϐνο γονϋα ό τρύτο πρϐςωπο
ό αντύγραφο Πρακτικοϑ κοινόσ ςυμφωνύασ
των γονϋων, θεωρημϋνο απϐ το αρμϐδιο δικαςτόριο, με το οπούο
ανατϋθηκε η ϊςκηςη τησ γονικόσ μϋριμνασ ςτον ϋνα εκ των δϑο,
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 1513ΑΚ ό για την περύπτωςη τησ διϊςταςησ
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 1514ΑΚ ςε ςυνδυαςμϐ με το ϊρθρο 1513ΑΚ.
γ. Τπεϑθυνη δόλωςη ϐτι για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα μϋχρι την
ενηλικύωςό του τη γονικό του μϋριμνα αςκοϑςε εν τοισ πρϊγμαςι και
κατ’ αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ ςχετικό ανϊθεςη ϋνασ μϐνο γονϋασ
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ό τρύτο πρϐςωπο.
ημεύωςη: Ειδικώσ ςτην περύπτωςη διϊςταςησ των γονϋων, αν δεν
υπϊρχει η ανωτϋρω δικαςτικό απϐφαςη ό το πρακτικϐ κοινόσ
ςυμφωνύασ (υπϐ ςτοιχεύο β), αρκεύ η υποβολό Τπεϑθυνησ δόλωςησ
ςτην οπούα να δηλώνεται ϐτι οι γονεύσ του τελοϑςαν ςε διϊςταςη και
κατϊ το χρονικϐ αυτϐ διϊςτημα μϋχρι και την ενηλικύωςό του τη
γονικό μϋριμνα αςκοϑςε εν τοισ πρϊγμαςι και κατ΄ αποκλειςτικϐτητα
ό μετϊ απϐ ςχετικό ανϊθεςη ϋνασ μϐνο γονϋασ ό τρύτο πρϐςωπο.
4. ε περύπτωςη ανικανϐτητασ του ενϐσ τουλϊχιςτον γονϋα για
την ϊςκηςη γονικόσ μϋριμνασ για πραγματικοϑσ λϐγουσ ό γιατύ
εύναι ανύκανοσ ό περιοριςμϋνα ικανϐσ για δικαιοπραξύα,
απαιτοϑνται αθροιςτικϊ:
α. Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ό αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ ςτο οπούο να βεβαιώνεται η οικογενειακό
κατϊςταςη τησ πατρικόσ του οικογϋνειασ.
β. Αντύγραφο δικαςτικόσ απϐφαςησ απϐ την οπούα να προκϑπτει ο
λϐγοσ τησ αδυναμύασ αςκόςεωσ τησ γονικόσ μϋριμνασ απϐ τον ϋνα
τουλϊχιςτον γονϋα (π.χ. δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη λϐγω ψυχικόσ ό
διανοητικόσ διαταραχόσ ό ςωματικόσ αναπηρύασ).
γ. Τπεϑθυνη δόλωςη ϐτι για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα μϋχρι την
ενηλικύωςό του τη γονικό του μϋριμνα αςκοϑςε εν τοισ πρϊγμαςι και
κατ’ αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ ςχετικό ανϊθεςη ϋνασ μϐνο
γονϋασ. ε περύπτωςη ανικανϐτητασ ϊςκηςησ τησ γονικόσ μϋριμνασ
και απϐ τουσ δϑο γονεύσ, υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι ςτερόθηκε και τουσ
δϑο γονεύσ πριν απϐ την ενηλικύωςό του.
ημεύωςη: ε περύπτωςη ανυπαρξύασ τησ ανωτϋρω δικαςτικόσ
απϐφαςησ (υπϐ ςτοιχεύο β) ϐςον αφορϊ τουσ αντικειμενικοϑσ
πραγματικοϑσ λϐγουσ αδυναμύασ αςκόςεωσ τησ γονικόσ μϋριμνασ απϐ
τον ϋνα τουλϊχιςτον γονϋα, απαιτεύται η υποβολό οιουδόποτε
αποδεικτικοϑ εγγρϊφου αρμϐδιασ κατϊ νϐμον δημϐςιασ αρχόσ, απϐ
το οπούο να προκϑπτει ο πραγματικϐσ λϐγοσ αδυναμύασ ϊςκηςησ τησ
γονικόσ μϋριμνασ (π.χ. πιςτοποιητικϐ απϐ το οπούο να προκϑπτει ο
εγκλειςμϐσ γονϋα ςε ςωφρονιςτικϐ κατϊςτημα και η διϊρκεια
αυτοϑ).
5. ε περύπτωςη ϋκπτωςησ του ενϐσ τουλϊχιςτον γονϋα απϐ την
ϊςκηςη τησ γονικόσ μϋριμνασ ό αφαύρεςησ τησ γονικόσ
μϋριμνασ λϐγω κακόσ ϊςκηςησ, απαιτοϑνται αθροιςτικϊ:
α. Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ό αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ ςτο οπούο να βεβαιώνεται η οικογενειακό
κατϊςταςη τησ πατρικόσ του οικογϋνειασ.
β. Αντύγραφο δικαςτικόσ απϐφαςησ, ςυνοδευϐμενησ απϐ το κατϊ
νϐμο πιςτοποιητικϐ τελεςιδικύασ τησ, απϐ την οπούα να προκϑπτει η
ϋκπτωςη ενϐσ τουλϊχιςτον γονϋα απϐ την ϊςκηςη τησ γονικόσ
μϋριμνασ ό η αφαύρεςη τησ γονικόσ μϋριμνασ απϐ ϋνα τουλϊχιςτον
γονϋα λϐγω κακόσ ϊςκηςησ.
γ. Τπεϑθυνη δόλωςη ϐτι για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα μϋχρι την
ενηλικύωςό του τη γονικό του μϋριμνα αςκοϑςε εν τοισ πρϊγμαςι και
κατ’ αποκλειςτικϐτητα ό μετϊ απϐ ςχετικό ανϊθεςη ϋνασ μϐνο
γονϋασ.
6.
ε περύπτωςη ϋκπτωςησ και
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των δϑο γονϋων ό αφαύρεςησ τησ γονικόσ μϋριμνασ και απϐ
τουσ δϑο γονεύσ λϐγω κακόσ ϊςκηςησ, υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι
ςτερόθηκε και τουσ δϑο γονεύσ πριν απϐ την ενηλικύωςό του.
7. ε περύπτωςη τϋκνου χωρύσ γϊμο ό ςϑμφωνο ςυμβύωςησ των
γονϋων, απαιτοϑνται αθροιςτικϊ:
α. Πιςτοποιητικϐ οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη
οικογενειακόσ κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου
,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ 7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014) ό αρμϐδιασ
αλλοδαπόσ αρχόσ ςτο οπούο να βεβαιώνεται η οικογενειακό
κατϊςταςη ενϐσ εκ των δϑο γονϋων του.
βi. Τπεϑθυνη δόλωςη ϐτι για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα μϋχρι την
ενηλικύωςό του δεν εύχε αναγνωριςτεύ απϐ τον πατϋρα του και ϐτι τη
γονικό του μϋριμνα αςκοϑςε εν τοισ πρϊγμαςι και κατ’
αποκλειςτικϐτητα η μητϋρα του ό τρύτο πρϐςωπο.
ό
βii. Αν το τϋκνο εύναι αναγνωριςμϋνο απϐ τον πατϋρα του, υπεϑθυνη
δόλωςη ϐτι για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα μϋχρι την ενηλικύωςό του
τη γονικό του μϋριμνα αςκοϑςε εν τοισ πρϊγμαςι και κατ’
αποκλειςτικϐτητα η μητϋρα του χωρύσ ςυμφωνύα των γονϋων κατϊ το
ϊρθρο 1515ΑΚ ςε ςυνδυαςμϐ με το ϊρθρο 1513ΑΚ για απϐ κοινοϑ
ϊςκηςη τησ γονικόσ μϋριμνασ.
8. ε περύπτωςη υιοθεςύασ τϋκνου απϐ ϋναν μϐνο γονϋα,
απαιτοϑνται αθροιςτικϊ:
α. Αντύγραφο δικαςτικόσ απϐφαςησ απϐ την οπούα να προκϑπτει η
υιοθεςύα του τϋκνου μϋχρι την ενηλικύωςό του, ςυνοδευϐμενησ απϐ το
κατϊ νϐμο πιςτοποιητικϐ τελεςιδικύασ τησ ό πιςτοποιητικϐ
οικογενειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου ό βεβαύωςη οικογενειακόσ
κατϊςταςησ που χορηγεύται απϐ τα ΚΕΠ μϋςω του Ολοκληρωμϋνου
Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ Εθνικοϑ Δημοτολογύου ,(ΟΠΕΔ)-ΚΤΑ
7228/2014 (ΥΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014)], απϐ το οπούο να προκϑπτει
η υιοθεςύα μϋχρι την ενηλικύωςό του.
β. Τπεϑθυνη δόλωςη ϐτι για οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα μϋχρι την
ενηλικύωςό του τη γονικό του μϋριμνα αςκοϑςε εν τοισ πρϊγμαςι και
κατ’ αποκλειςτικϐτητα ϋνασ μϐνο γονϋασ κατϐπιν υιοθεςύασ.
9. ε περύπτωςη τϋκνου αγνώςτων γονϋων, απαιτεύται:
Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιου δημϐςιου ό ιδιωτικοϑ με ειδικό πιςτοπούηςη
απϐ τισ αρμϐδιεσ κρατικϋσ αρχϋσ, φορϋα παροχόσ υπηρεςιών
κοινωνικόσ φροντύδασ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι για οριςμϋνο
χρονικϐ διϊςτημα μϋχρι να ενηλικιωθεύ κανϋνασ απϐ τουσ δϑο γονεύσ
του (φυςικοϑσ εφϐςον κατϊ νϐμον αποδειχθεύ ϐτι όταν αυτού ό
υιοθετοϑντεσ) δεν αςκοϑςε τη γονικό του μϋριμνα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ
ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ANA ΚΨΔΙΚΟ ΑΠΑΦΟΛΗΗ
ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΣΕΛΕΦΨΝ
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ.
ϑνολο ςτελεχών: 6

Κωδ. ϋργου
101
Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙA ΕΠΙΛΟΓΗ

Α

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΑΘΜΟ

ΠΙΘΑΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ

Παρατηρόςεισ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕ
ΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΣΤΦΙΟΤ*

0

1

ΑΕΙ-ΣΕΙ

2

Βαθμϐσ πτυχύου

3

2ο πτυχύο

5

4

Μεταπτυχιακού τύτλοι
ςπουδών

6

5

Διδακτορικϐ

0 εωσ 5

μετρϊει ο ςημαντικϐτεροσ
τύτλοσ

7
υνϊφεια
κριτηρύου 3,4 ό 5

6

για πτυχύο με βαθμϐ απϐ 5
εωσ 10

3
max=20

ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Β2

1

8

C1

2

9

C2

3

7

10

Γνώςη ξϋνων γλωςςών

2

Δεξιϐτητεσ ςτισ ΣΠΕ

max=5
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αποδεδειγμϋνη προϒπηρεςύα ςε αντύςτοιχη
θϋςη εργαςύασ
11

0,25 μϐρια ανϊ μόνα εωσ 60 μόνεσ

Μϋγιςτη μοριοδϐτηςη
60μηνεσ * 0,25 = 15

ΤΝΑΥΕΙΑ**

max=15
ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Ανεργύα
12

0-6 μόνεσ

2%

13

6- 12 μόνεσ

4%

14

12-18 μόνεσ

6%

15

18-24 μόνεσ

8%

16

24+

10%
max=10%

ΠΟΛΤΣΕΚΝΙΑ Ϋ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

10%

ε υποψηφύουσ με τα ακϐλουθα χαρακτηριςτικϊ προςτύθενται μϐρια ωσ
ποςοςτϐ επύ του ςυνϐλου τησ βαθμολογύασ των τυπικών προςϐντων που θα
ςυγκεντρώςουν
17
18
19

ΑμΕΑ
Γονεύσ Tρύτεκνων οικογενειών (γονεύσ και
τϋκνα)
Μϋλη μονογονεώκών οικογενειών (γονϋασ και
τϋκνα)

Μοριοδοτεύται 1 απϐ τα 4
κριτόρια
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20

Μϋλη Πολϑτεκνων Οικογενειών (γονεύσ και
τϋκνα)

Β

ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΑΗ

max=40

Περιγραφό των βαςικών υποχρεώςεων
διαχεύριςησ προγραμμϊτων ΕΠΑ

7

0 εωσ 7

Περιγραφό και αντύληψη τησ Δομόσ
υποςτόριξησ δρϊςεων κοινωνικόσ ϋνταξησ ΓΕΥΤΡΑ

7

0 εωσ 7

Περιγραφό του τρϐπου υλοπούηςησ του
αντικειμϋνου

20

0 εωσ 20

Ικανϐτητα ςτην ςυνεργαςύα – κοινωνικό
πρωτοβουλύα-Δεξιϐτητεσ επικοινωνύασΠροςαρμοςτικϐτητα ςε διαφορετικϊ
περιβϊλλοντα

6

0 εωσ 6

21

22

23

24
ΤΝΟΛΟ Β

max=40

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Α+Β)

max=80

37

υνοπτικό περιγραφό
παρουςύασ και ανταπϐκριςησ
ςτισ ανϊγκεσ τησ θϋςησ
εργαςύασ ςε ςυνδυαςμϐ με
τισ προςωπικϋσ ικανϐτητεσ
του υποψηφύου και την
αυξημϋνη επιχειρηςιακό και
διοικητικό ικανϐτητα που
απαιτεύται
υνοπτικό παρουςύαςη του
αντικειμϋνου και διαςϑνδεςη
του με τουσ τύτλουσ ςπουδών
και την εμπειρύα του
υποψηφύου, με αναφορϊ των
πλαιςύων, ςτϐχων και
ιδιαύτερων καθηκϐντων που
απαιτοϑνται, κατϊ την
αντύληψη του υποψηφύου.
υνοπτικό καταγραφό, απϐ
τον υποψόφιο, των
αρμοδιοτότων, υποχρεώςεων
και ςημαντικών παραμϋτρων,
που επιδροϑν ςτην
υλοπούηςη του αντικειμϋνου
εργαςύασ, ςϑμφωνα με την
εκτύμηςη του. Ο τρϐποσ
ςυγγραφόσ, η παρουςύαςη
τησ και η οργϊνωςη τησ εύναι
κριτόρια για τισ ικανϐτητεσ
του υποψόφιου.
Παρουςύαςη απϐ τον
υποψόφιο τρϐπων
αντιμετώπιςησ
καταςτϊςεων, που αφοροϑν
τισ προηγοϑμενεσ εργαςύεσ
του ό και ςε υποθετικϋσ
καταςτϊςεισ, που ενιςχϑουν,
κατϊ την ϊποψη του, την
ςυνεργατικό του δυνατϐτητα
και κοινωνικό αντύληψηΠεριγραφό επικοινωνιακών
δυνατοτότων, κατϊ την
αντύληψη του υποψηφύουΔεξιϐτητεσ, γνώςη, εμπειρύα,
ανϊλυςη προςωπικϐτητασ,
πιθανϋσ εξειδικεϑςεισ που θα
χρειαςτοϑν για το
αντικεύμενο τησ εργαςύασ.
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Κωδ. ϋργου
102

ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΣΕΛΕΦΟΤ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ.
ϑνολο ςτελεχών: 1

Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙA ΕΠΙΛΟΓΗ

Α

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΑΘΜΟ

ΠΙΘΑΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΗΗ

Παρατηρόςεισ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝ
Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΣΤΦΙΟΤ*

0

1

ΑΕΙ-ΣΕΙ

2

Βαθμϐσ πτυχύου

3

2ο πτυχύο

5

4

Μεταπτυχιακού τύτλοι
ςπουδών

6

5

Διδακτορικϐ

0 εωσ 5

μετρϊει ο ςημαντικϐτεροσ
τύτλοσ

7
υνϊφεια
κριτηρύου 3,4 ό 5

6

για πτυχύο με βαθμϐ απϐ 5
εωσ 10

3
max=20

ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
7

Γνώςη ξϋνων γλωςςών

1

Β2

8

C1

2

9

C2

3

10

2

Δεξιϐτητεσ ςτισ ΣΠΕ

max=5
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αποδεδειγμϋνη προϒπηρεςύα ςε αντύςτοιχη
θϋςη εργαςύασ
11

Μϋγιςτη μοριοδϐτηςη
60μηνεσ * 0,25 = 15

0,25 μϐρια ανϊ μόνα εωσ 60 μόνεσ

ΤΝΑΥΕΙΑ**

max=15
ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ

10%

Ανεργύα
12

0-6 μόνεσ

2%

13

6- 12 μόνεσ

4%

14

12-18 μόνεσ

6%

15

18-24 μόνεσ

8%

16

24+

10%

max=10%
ΠΟΛΤΣΕΚΝΙΑ Ϋ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
10%
ε υποψηφύουσ με τα ακϐλουθα χαρακτηριςτικϊ προςτύθενται μϐρια ωσ
ποςοςτϐ επύ του ςυνϐλου τησ βαθμολογύασ των τυπικών προςϐντων που θα
ςυγκεντρώςουν
17
18
19
20

ΑμΕΑ
Γονεύσ Tρύτεκνων οικογενειών (γονεύσ και
τϋκνα)
Μϋλη μονογονεώκών οικογενειών (γονϋασ και
τϋκνα)
Μϋλη Πολϑτεκνων Οικογενειών (γονεύσ και
τϋκνα)

Μοριοδοτεύται 1 απϐ τα 4
κριτόρια
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Β

ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΑΗ

max=40

23

υνοπτικό περιγραφό
παρουςύασ και
ανταπϐκριςησ ςτισ ανϊγκεσ
τησ θϋςησ εργαςύασ ςε
ςυνδυαςμϐ με τισ
προςωπικϋσ ικανϐτητεσ του
υποψηφύου και την
αυξημϋνη επιχειρηςιακό
και διοικητικό ικανϐτητα
που απαιτεύται
υνοπτικό παρουςύαςη του
αντικειμϋνου και
διαςϑνδεςη του με τουσ
τύτλουσ ςπουδών και την
εμπειρύα του υποψηφύου,
με αναφορϊ των πλαιςύων,
ςτϐχων και ιδιαύτερων
καθηκϐντων που
απαιτοϑνται, κατϊ την
αντύληψη του υποψηφύου.
υνοπτικό καταγραφό, απϐ
τον υποψόφιο, των
αρμοδιοτότων,
υποχρεώςεων και
ςημαντικών παραμϋτρων,
που επιδροϑν ςτην
υλοπούηςη του
αντικειμϋνου εργαςύασ,
ςϑμφωνα με την εκτύμηςη
του. Ο τρϐποσ ςυγγραφόσ,
η παρουςύαςη τησ και η
οργϊνωςη τησ εύναι
κριτόρια για τισ ικανϐτητεσ
του υποψόφιου.

24

Παρουςύαςη απϐ τον
υποψόφιο τρϐπων
αντιμετώπιςησ
καταςτϊςεων, που
αφοροϑν τισ προηγοϑμενεσ
εργαςύεσ του ό και ςε
υποθετικϋσ καταςτϊςεισ,
που ενιςχϑουν, κατϊ την
ϊποψη του, την
ςυνεργατικό του
δυνατϐτητα και κοινωνικό
αντύληψη-Περιγραφό
επικοινωνιακών
δυνατοτότων, κατϊ την
αντύληψη του υποψηφύουΔεξιϐτητεσ, γνώςη,
εμπειρύα, ανϊλυςη
προςωπικϐτητασ, πιθανϋσ
εξειδικεϑςεισ που θα
χρειαςτοϑν για το
αντικεύμενο τησ εργαςύασ.

Περιγραφό των βαςικών υποχρεώςεων
διαχεύριςησ προγραμμϊτων ΕΠΑ

7

0 εωσ 7

Περιγραφό και αντύληψη τησ Δομόσ
υποςτόριξησ δρϊςεων κοινωνικόσ ϋνταξησ ΓΕΥΤΡΑ

7

0 εωσ 7

Περιγραφό του τρϐπου υλοπούηςησ του
αντικειμϋνου

20

0 εωσ 20

21

22

Ικανϐτητα ςτην ςυνεργαςύα – κοινωνικό
πρωτοβουλύα-Δεξιϐτητεσ επικοινωνύασΠροςαρμοςτικϐτητα ςε διαφορετικϊ
περιβϊλλοντα

6

0 εωσ 6

ΤΝΟΛΟ Β

max=40

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Α+Β)

max=80
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Κωδ. ϋργου
103

ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΣΕΛΕΦΨΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ.
ϑνολο ςτελεχών: 5

Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙA ΕΠΙΛΟΓΗ

Α

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΑΘΜΟ

ΠΙΘΑΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ

Παρατηρόςεισ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
1
2
3

Απολυτόριο λυκεύου

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤ
ΜΕΝΟ

Bαθμϐσ Απολυτηρύου
Σύτλοσ ςπουδών επιπϋδου 5 του Εθνικοϑ
Πλαιςύου Προςϐντων *

4

0
10

0 εωσ 10

για απολυτόριο με βαθμϐ
απϐ 10 εωσ 20

3

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΙΣΛΟΤ**

3

υνϊφεια

max=16
ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
5

Γνώςη ξϋνων γλωςςών

2

Β2

6

C1

3

7

C2

4

8

5

Δεξιϐτητεσ ςτισ ΣΠΕ

max=9
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

9

Αποδεδειγμϋνη προϒπηρεςύα ςε αντύςτοιχη θϋςη εργαςύασ
Μϋγιςτη μοριοδϐτηςη
0,25 μϐρια ανϊ μόνα εωσ 60 μόνεσ
60μηνεσ * 0,25 = 15

ΤΝΑΥΕΙΑ**

max=15
ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ

10%

Ανεργύα
10

0-6 μόνεσ

2%

11

6- 12 μόνεσ

4%

12

12-18 μόνεσ

6%

13

18-24 μόνεσ

8%

14

24+

10%

max=10%
ΠΟΛΤΣΕΚΝΙΑ Ϋ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
10%
ε υποψηφύουσ με τα ακϐλουθα χαρακτηριςτικϊ προςτύθενται μϐρια ωσ
ποςοςτϐ επύ του ςυνϐλου τησ βαθμολογύασ των τυπικών προςϐντων που θα
ςυγκεντρώςουν
15

18

ΑμΕΑ
Γονεύσ Tρύτεκνων οικογενειών (γονεύσ και
τϋκνα)
Μϋλη μονογονεώκών οικογενειών (γονϋασ
και τϋκνα)
Μϋλη Πολϑτεκνων Οικογενειών (γονεύσ και
τϋκνα

Β

ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΑΗ

16
17

Μοριοδοτεύται 1 απϐ τα 4
κριτόρια

max=40
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Περιγραφό των βαςικών υποχρεώςεων
διαχεύριςησ προγραμμϊτων ΕΠΑ

7

0 εωσ 7

Περιγραφό και αντύληψη τησ Δομόσ
υποςτόριξησ δρϊςεων κοινωνικόσ ϋνταξησ ΓΕΥΤΡΑ

7

0 εωσ 7

Περιγραφό του τρϐπου υλοπούηςησ του
αντικειμϋνου

20

0 εωσ 20

Ικανϐτητα ςτην ςυνεργαςύα – κοινωνικό
πρωτοβουλύα-Δεξιϐτητεσ επικοινωνύασΠροςαρμοςτικϐτητα ςε διαφορετικϊ
περιβϊλλοντα

6

0 εωσ 6

19

20

21

22
ΤΝΟΛΟ Β

max=40

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Α+Β)

max=80

υνοπτικό περιγραφό
παρουςύασ και
ανταπϐκριςησ ςτισ ανϊγκεσ
τησ θϋςησ εργαςύασ ςε
ςυνδυαςμϐ με τισ
προςωπικϋσ ικανϐτητεσ του
υποψηφύου και την
αυξημϋνη επιχειρηςιακό και
διοικητικό ικανϐτητα που
απαιτεύται
υνοπτικό παρουςύαςη του
αντικειμϋνου και
διαςϑνδεςη του με τουσ
τύτλουσ ςπουδών και την
εμπειρύα του υποψηφύου, με
αναφορϊ των πλαιςύων,
ςτϐχων και ιδιαύτερων
καθηκϐντων που
απαιτοϑνται, κατϊ την
αντύληψη του υποψηφύου.
υνοπτικό καταγραφό, απϐ
τον υποψόφιο, των
αρμοδιοτότων,
υποχρεώςεων και
ςημαντικών παραμϋτρων,
που επιδροϑν ςτην
υλοπούηςη του
αντικειμϋνου εργαςύασ,
ςϑμφωνα με την εκτύμηςη
του. Ο τρϐποσ ςυγγραφόσ, η
παρουςύαςη τησ και η
οργϊνωςη τησ εύναι
κριτόρια για τισ ικανϐτητεσ
του υποψόφιου.
Παρουςύαςη απϐ τον
υποψόφιο τρϐπων
αντιμετώπιςησ
καταςτϊςεων, που αφοροϑν
τισ προηγοϑμενεσ εργαςύεσ
του ό και ςε υποθετικϋσ
καταςτϊςεισ, που
ενιςχϑουν, κατϊ την ϊποψη
του, την ςυνεργατικό του
δυνατϐτητα και κοινωνικό
αντύληψη-Περιγραφό
επικοινωνιακών
δυνατοτότων, κατϊ την
αντύληψη του υποψηφύουΔεξιϐτητεσ, γνώςη, εμπειρύα,
ανϊλυςη προςωπικϐτητασ,
πιθανϋσ εξειδικεϑςεισ που
θα χρειαςτοϑν για το
αντικεύμενο τησ εργαςύασ.

α) Σύτλοσ ςπουδών/Περιγραφό τύτλου*: Βλ. ανωτϋρω ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II
β) υνϊφεια**: Προϒπηρεςύα ςε αντύςτοιχη ό ςυναφό θϋςη εργαςύασ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ)

41

ΑΔΑ: 6ΠΙΛΚ2Π-Λ1Τ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIIΙ
Αίτηςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ
για ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου τθσ υπ’ αριθμ. πρωτ.1333/19-5-2017 για τθν κζςθ
με κωδικό ............. ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο
«Δομι υποςτιριξθσ δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ - ΓΕΦΤΡΑ».
Παρακαλϊ όπωσ κάνετε δεκτι τθν αίτθςι
ΕΠΩΝΤΜΟ

μου, ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ.................
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ

ΟΝΟΜΑ

Αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφφλακτα α)
τουσ όρουσ τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ

Ενδιαφζροντοσ, β) ότι θ διαδικαςία δφναται
με απόφαςθ του Π.Σ.Α. τερεάσ Ελλάδασ να
διακοπεί, αναβλθκεί ι επαναλθφκεί με το

ΑΡ. ΔΕΛΣ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ίδιο ι και άλλο περιεχόμενο και γ) ότι θ
παροφςα πρόςκλθςθ δεν ζχει διαγωνιςτικό

ΔΙΕΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ (ΟΔΟ, ΑΡΙΘΜΟ)

χαρακτιρα

και

δεν

ςυνεπάγεται

κακ’

οιοδιποτε τρόπο υποχρζωςθ του Π.Σ.Α.
τερεάσ Ελλάδασ να καταρτίςει φμβαςθ.
Δθλϊνω υπεφκυνα ότι τα ςτοιχεία που ζχω
ςτο παρόν είναι αλθκι και ότι δεςμεφομαι
ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

να

προςκομίςω

πρόςκετα

αποδεικτικά

ςτοιχεία, εφόςον αυτό μου ηθτθκεί από το
Π.Σ.Α. τερεάσ Ελλάδασ.
ΣΗΛ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ

Επιςυναπτόμενα Δικαιολογητικά:

ΣΗΛ.ΚΙΝΗΣΟ
ΗΛ. ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ
2.
ΣΟΠΟ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο/Η αιτ..
(υπογραφή/ονοματεπώνυμο)
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