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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έξι (6) συμβάσεων έργου με 
εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες για την παροχή έργου υποστήριξης και διαχείρισης δράσεων που 
απευθύνονται σε νέους και νέες προερχόμενους/ες από ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες (Ρομά και 
μουσουλμανόπαιδες), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία - Τρία 
βήματα για εύρεση εργασίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό 
Δημόσιο». 

 

 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 2 παρ.23 του Ν.2621/1998(ΦΕΚ 163Α),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1 του 

άρθρου 6 της ΠΝΠ 30/30-12-2015 (ΦΕΚ184 Α/30-12-2015). 

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

3. Το άρθρο 13 του Ν. 2690/1999 (45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», ως ισχύει και 

εφαρμοζόμενος αναλογικά. 

5. Το άρθρο 6 (παρ. 3) του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 

Α΄265)»  περί  μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 

4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» περί σύστασης νέας Ειδικής Υπηρεσίας 

με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει. 

6. Την υπ. αριθμ. 47903/EΥΘΥ 495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1406) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα 

Παιδείας» και αντικατάσταση των υπ. αριθμ. 10756/9−10−2002 (ΦΕΚ Β’ 1343) «Οργάνωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και υπ.αριθμ. 17817/28−11−2008 

(ΦΕΚ Β΄2514) κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες και καταργούνται. 
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7. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

9. Την υπ΄αριθμ.95260/Γ1/7-6-2017(ΦΕΚ277/13-6-2017) Απόφαση «Διορισμός Αναπληρωτή Γ.Γ. στο 

ΥΠΠΕΘ». 

10. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 114351/Α1/(ΦΕΚ 2381/Β/12-7-2017) ΥΑ περί «Μεταβίβασης δικαιώματος 

υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

11. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 197109/Α/14-12-15 ΥΑ (ΦΕΚ 2654/Β’/09-12-2015) περί μεταβιβάσεως 
δικαιώματος υπογραφής  «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με 
εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

12. Το υπ’αριθμ.πρωτ. οικ.34358/496/28-07-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Πρόταση χρηματοδότησης δράσεων 
δημοσιότητας για την Εγγύηση για τη Νεολαία» με συνημμένα τα σχετικά έγγραφα που 
συμπεριλήφθησαν στην υποβληθείσα πρόταση. 

13. Η υπ’αριθμ.πρωτ. οικ.57654/773/11-12-2015 επιστολή της Αν/τριας Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Έγκριση πρότασης χρηματοδότησης 
δράσεων δημοσιότητας για την Εγγύηση για τη Νεολαία από το πρόγραμμα EASI-PROGRESS».   

14. Τα υπ’αριθμ.πρωτ. οικ.133/09-01-2017 και οικ.159/13-01-2017 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εγγραφή στο ΠΔΕ Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος». 

15. Το από 10-02-2017 Μνημόνιο – Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των συμπραττόντων φορέων για τις 
δράσεις ευαισθητοποίησης/δημοσιότητας στο πλαίσιο του EASI-Progress, υπογεγραμμένο από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το υπ’αριθμ.πρωτ. 217/13-02-
2017 ΦΕΣ του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ. 

16. Το υπ’αριθμ.πρωτ. 16769/Δ2/02-02-2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Προδιαγραφές πρόσκλησης για τη σύναψη 
συμβάσεων έργου»και την με αριθμ.πρωτ.584/10-02-2017 απάντηση της ΕΔ ΕΣΠΑ προς τη 
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ με θέμα 
«Προδιαγραφές πρόσκλησης για τη σύναψη συμβάσεων έργου». 

17. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 20214/17-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΠΧ465ΧΙ8-ΒΧΣ) Υπουργική Απόφαση Έγκρισης 
Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 445/2 του έργου. 

18. Το με αριθμ.πρωτ. εισερχομένων στην ΕΔ ΕΣΠΑ 1024/17-03-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ με θέμα 
«Προδιαγραφές πρόσκλησης για τη σύναψη συμβάσεων έργου – Σύνθεση Επιτροπής Παραλαβής 
παραδοτέων του Έργου». 

19. Το από 21-03-2017 (με αριθμ.πρωτ. 1091/22-03-2017) ηλεκτρονικό μήνυμα της Μονάδας Α’ της 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας. 

20. Το με αριθμ.πρωτ. εισερχομένων στην ΕΔ ΕΣΠΑ 1216/29-03-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ με θέμα 
«Προδιαγραφές πρόσκλησης για τη σύναψη συμβάσεων έργου». 

21. Το από 28-03-2017 (με αριθμ.πρωτ. εισερχ. στην ΕΔ ΕΣΠΑ 1241/30-03-2017) ηλεκτρονικό μήνυμα 
της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ. 

22. Το από 29-03-2017 (με αριθμ.πρωτ. εισερχ. στην ΕΔ ΕΣΠΑ 1242/30-03-2017) ηλεκτρονικό μήνυμα 
της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ. 

23. Το με αρ.πρωτ.1741/09-05-2017 έγγραφο της ΕΔ ΕΣΠΑ σε απάντηση του υπ΄αριθμ.πρωτ. 869/05-05-
2017 ΦΕΣ του Γραφείου Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ. 
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24. Το με αριθμ.πρωτ. εισερχομένων στην ΕΔ ΕΣΠΑ 3565/15-09-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ με θέμα 
«Προδιαγραφές πρόσκλησης για τη σύναψη συμβάσεων έργου». 

25. Τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Youth Guarantee Three Steps To Finding a Job» / 

Εγγύηση για τη Νεολαία - Τρία Βήματα για εύρεση εργασίας». 

26. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε.2017ΣΕ44520000 του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τον οποίο χρηματοδοτείται το πρόγραμμα «Youth 

Guarantee Three Steps To Finding a Job» / Εγγύηση για τη Νεολαία - Τρία Βήματα για εύρεση 

εργασίας». 

 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) προτίθεται να συνάψει έξι (6) 

συμβάσεις έργου με εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες για την παροχή έργου υποστήριξης και 

διαχείρισης δράσεων που απευθύνονται σε νέους και νέες προερχόμενους/ες από ευάλωτες και 

ευπαθείς ομάδες (Ρομά και μουσουλμανόπαιδες) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

«Εγγύηση για τη Νεολαία - Τρία βήματα για εύρεση εργασίας»(VP/2015/005/0079) που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους, που διαθέτουν  τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση.  

 

Ειδικότερα, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου συνολικά έξι (6) εξωτερικούς/ές 

συνεργάτες/τιδες, ως εξής: 

 

 Τέσσερις (4) ειδικούς/ές επιστήμονες για την υποστήριξη, υλοποίηση και διαχείριση δράσεων 

για νέους/ νέες Ρομά 15 - 24 ετών. 

 Δύο (2) ειδικούς/ές επιστήμονες για την υποστήριξη, υλοποίηση και διαχείριση δράσεων για 

νέους/νέες μουσουλμανόπαιδες 15 - 24 ετών.  

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EaSI progress 

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία «EaSI» 2014 - 2020  

αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ελέγχεται άμεσα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να συμβάλει στην εφαρμογή της στρατηγικής της «Ευρώπης 2020», 

με την παροχή της οικονομικής στήριξης στα πλαίσια των στόχων της Ένωσης, όσον αφορά: 

 Στην προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου ποιοτικής  και βιώσιμης απασχόλησης.  

 Στην εγγύηση της επαρκούς  κοινωνικής ασφάλειας. 

 Στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένδειας.  

 Στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.  

Πρωταρχικής σημασίας είναι επίσης η πρόωρη παρέμβαση και η πρόληψη, προκειμένου οι νέοι και οι 

νέες που έχουν χαρακτηρισθεί ήδη ως NEETs (Not in Employment, Education or Training - νέοι Εκτός 

Εργασίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) να βρουν μια νέα διαδρομή/ευκαιρία στη μάθηση ή στην 

εργασία το συντομότερο δυνατό. Τα  κράτη - μέλη δεσμεύονται με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν ότι 

οι νέοι και οι νέες κάτω των 25 ετών θα λάβουν υψηλής ποιότητας προσφορά  απασχόλησης, συνεχή 

εκπαίδευση, μαθητεία ή κατάρτιση.  

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΤΛΝ4653ΠΣ-ΣΧ1



 

4 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» στην Ελλάδα, οι 

συμπράττοντες φορείς είναι οι εξής: 

 ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. 

 ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)  

 Δήμος Αιγάλεω 

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν:  

 Ανάπτυξη και διατήρηση ενός στοχευμένου ιστότοπου, ο οποίος θα παρέχει τακτική ενημέρωση 

σε θέματα εφαρμογής του Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία».                  

 Ηλεκτρονικές πηγές, ηλεκτρονική εργαλειοθήκη των πιλοτικών προγραμμάτων.   

 Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.  

 Επικοινωνία με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook, twitter, linkedin).           

 Παραγωγή και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.  

 Μετάδοση οπτικοακουστικού υλικού από εθνικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα.      

 Διανομή ηλεκτρονικών εγκυκλίων.   

 Ενημέρωση του κοινού. 

 Έρευνα για τις ανάγκες των νέων.  

 Εκθέσεις Νεολαίας, εργαστήρια κινητοποίησης, εργαστήρια με τη συμμετοχή Ενώσεων 

Εργοδοτών και συλλόγων νέων. 

 Info-desk στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω.  

 Καθορισμένες ομάδες υποστήριξης και πρόσβασης για ευπαθείς ομάδες νέων. 

Οι προαναφερθείσες δράσεις θα αναπτύξουν συνέργειες με τις δράσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος των ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. και ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 

Βίου Μάθηση 2014 - 2020». 

Επιπλέον, στην ίδια κατεύθυνση προβλέπονται δράσεις: 

- Διάδοσης και διάχυσης των πληροφοριών σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες. 

-  Έρευνας των πραγματικών αναγκών των ΝΕΕΤs, υποστήριξης και προσέγγισης νέων προερχόμενων από 

διαφορετικά περιβάλλοντα, εργαστηρίων ενεργοποίησης, εκθέσεων Νεολαίας. 

Επίσης, προβλέπεται ανάπτυξη της συνεργατικότητας μέσω: 

- Σχεδίασης και εφαρμογής αυτού του Προγράμματος από τα μέλη της σύμπραξης φορέων που έχουν 

ρόλο - κλειδί στην επιτυχία του Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία». 

- Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οικείων Υπουργείων. 

- Ανάπτυξη συνεργασίας με τις τοπικές αρχές. 

- Ενίσχυση της συνεργασίας  του Ο.Α.Ε.Δ. με τους προαναφερθέντες εταίρους. 

- Ενίσχυση της συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ όλων των εταίρων (κοινωνικοί εταίροι, 

κοινότητες νεανικής επιχειρηματικότητας, σύλλογοι νέων) οι οποίοι θα ενημερώνονται και θα 

συμμετέχουν σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες. 

Η προαναφερθείσα δικτύωση αποτελεί προϋπόθεση  ώστε να θεμελιωθούν επιτυχείς συνεργασίες με 

όλους τους σχετικούς εταίρους. 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει αναλάβει την υλοποίηση των εξής: 

1) Δημιουργία ομάδων υποστήριξης και ενημέρωσης για νέους και νέες που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. 

2) Εξατομικευμένη καθοδήγηση για νέους και νέες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Τρεις (3) ομάδες από εξειδικευμένα στελέχη θα αναλάβουν να υποστηρίξουν νέους και νέες που 

ανήκουν σε  συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες (15 - 24 ετών), όπως νέοι και νέες από την κοινότητα των 
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Ρομά και νέοι και νέες που ανήκουν σε κάποια μειονότητα κλπ., προκειμένου να αποφευχθεί η πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου (πρώιμη παρέμβαση) ή να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί η επανένταξή 

τους στο εκπαιδευτικό σύστημα ή η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δύο από τις ομάδες  θα εδρεύουν 

στην Αττική και η τρίτη στη Θράκη. 

Συγκεκριμένα, εξειδικευμένα στελέχη θα παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση που θα περιλαμβάνει 

ειδικά σχεδιασμένο σχέδιο δράσης (action plan) για κάθε συμμετέχοντα/ουσα, με βάση τις αρχές της 

αμοιβαίας δέσμευσης. Επιπλέον, θα παρέχεται συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης του 

συμμετέχοντα/ουσας, προκειμένου να προληφθεί η εγκατάλειψη του σχολείου, διαφορετικά να 

εξασφαλιστεί επιτυχής μετάβασή του σε περαιτέρω μορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης μέσω 

εξατομικευμένων συμβουλών και προσαρμοσμένων οδηγιών. Ο πρωταρχικός στόχος των εργασιών 

πεδίου που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης είναι να ενημερωθούν τα μέλη των 

προαναφερόμενων ομάδων-στόχων για τα προσφερόμενα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εγγύηση για 

τη Νεολαία» και να εξασφαλιστεί η ένταξή τους στο Πρόγραμμα επιδιώκοντας τα εξής:  

α) Αύξηση του αριθμού των νέων που ολοκληρώνουν την τυπική εκπαίδευση. 

β) Αύξηση του αριθμού των νέων που παρακολουθούν προγράμματα Δεύτερης Ευκαιρίας Εκπαίδευσης.  

γ) Αύξηση του αριθμού των νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας και κατάρτισης. 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου συνολικά έξι (6) εξωτερικοί/ές συνεργάτες/τιδες, ως εξής: 

 

Τέσσερις (4) ειδικοί/ές επιστήμονες για την υλοποίηση δράσεων για νέους και νέες Ρομά 15 - 24 ετών  

οι οποίοι είτε βρίσκονται εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) προκειμένου να υποστηριχθεί, 

ενδυναμωθεί και επιτευχθεί η επανένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα  και η παραμονή τους σ’ 

αυτό,  διαφορετικά να εξασφαλιστεί η επιτυχής μετάβασή τους σε περαιτέρω μορφή εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης μέσω εξατομικευμένων συμβουλών και προσαρμοσμένων οδηγιών ή στην αγορά εργασίας. 

Οι τέσσερις (4) ειδικοί/ές επιστήμονες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δύο (2) ομάδες των δύο (2) 

ατόμων η καθεμία και θα έχουν έδρα την Αττική σε χώρο που θα υποδειχθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι 

ειδικοί/ές επιστήμονες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πεδίο, σε καταυλισμούς,  σε οικισμούς, σε 

συνοικίες και στον αστικό ιστό όπου υπάρχουν νέοι και νέες Ρομά. 

Δύο (2) ειδικοί/ές επιστήμονες για την υλοποίηση δράσεων για νέους μουσουλμανόπαιδες 15 - 24 ετών 

οι οποίοι είτε βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), προκειμένου να 

υποστηριχθεί, ενδυναμωθεί και επιτευχθεί η επανένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και η 

παραμονή τους σ’ αυτό, διαφορετικά να εξασφαλιστεί η επιτυχής μετάβασή τους σε περαιτέρω μορφή 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης μέσω εξατομικευμένων συμβουλών και προσαρμοσμένων οδηγιών ή στην 

αγορά εργασίας. Οι δύο (2) ειδικοί/ές επιστήμονες  θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ομάδα δύο (2) 

ατόμων και θα έχουν έδρα την Ξάνθη. Οι δύο (2) ειδικοί/ές επιστήμονες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

στο πεδίο, σε οικισμούς, σε χωριά, σε συνοικίες και στον αστικό ιστό, όπου υπάρχουν νέοι 

μουσουλμανόπαιδες.  

 

 

 Α. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων, το έργο των τεσσάρων (4) επιστημόνων για την 

υποστήριξη, υλοποίηση και διαχείριση δράσεων για νέους/νέες Ρομά 15 - 24 ετών συνίσταται στα 

ακόλουθα: 

1. Αναζήτηση/προσέγγιση νέων Ρομά 15 - 24 ετών σε καταυλισμούς/οικισμούς/συνοικίες/αστικό 

ιστό και ενημέρωση και πληροφόρησή τους για τις προσφερόμενες δράσεις και τα προσδοκώμενα οφέλη 

από το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία». 
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2. Ενημέρωση νέων Ρομά 15 - 24 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης (NEETs), εξατομικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη και καθοδήγησή τους προκειμένου 

να επανενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να παραμείνουν σ΄αυτό, διαφορετικά να εξασφαλιστεί 

η επιτυχής μετάβασή τους σε περαιτέρω μορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης μέσω εξατομικευμένων 

συμβουλών και προσαρμοσμένων οδηγιών (τυπική εκπαίδευση, σχολεία β΄ευκαιρίας, μαθητεία, 

πρακτική άσκηση, επαγγελματική κατάρτιση, κλπ) ή  στην αγορά εργασίας. Συνεργασίες με τους 

αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης (δομές τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σχολεία 

β΄ευκαιρίας, ΙΕΚ, δομές κατάρτισης κλπ) καθώς και φορείς για εύρεση θέσεων εργασίας ( π.χ. Ο.Α.Ε.Δ. 

κλπ)  και παροχή κάθε σχετικής πληροφόρησης της ομάδας στόχου. Εκπόνηση action plan για κάθε νέο 

που θα ωφεληθεί από την παρούσα δράση ανάλογη με τις ανάγκες του. 

 

Οι ειδικοί/ές επιστήμονες θα συνεργαστούν ενδεικτικά με στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης 

(Περιφερειακούς Δ/ντές, Δ/ντές Δ/νσεων, Δ/ντές σχολικών μονάδων, Προϊστάμενους/ες Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης, Σχολικούς/ές συμβούλους κλπ.), το ΙΕΠ, στελέχη των Πανεπιστημίων που υλοποιούν 

δράσεις για τη συγκεκριμένη ομάδα - στόχο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, άλλα στελέχη ή φορείς, με απώτερο  

στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.   

Οι ειδικοί/ές επιστήμονες θα συνεργάζονται ανά δύο (2) ως ομάδα αναφορικά με τις προαναφερόμενες 

εργασίες. Η συνεργασία θα συνίσταται στην αλληλοσυμπλήρωση των υλοποιούμενων δράσεων και στην 

αποφυγή επικαλύψεων, προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα από το πρόγραμμα για 

την ομάδα - στόχο και να εξασφαλιστούν συνέργειες με το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το Στρατηγικό Πλαίσιο για της «Μείωση 

της Πρόωρης Εγκατάλειψης του  Σχολείου» στο πλαίσιο της  σχετικής αιρεσιμότητας  και άλλα 

προγράμματα ή δράσεις. Επίσης, οι ειδικοί/ές επιστήμονες θα συνεργάζονται με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τα 

άτομα που θα υποδειχθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΕΙΔΙΚΟΥΣ/ΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ - ΣΤΟΧΟ ΤΩΝ ΡΟΜΑ 

 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

1 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ελληνικών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από την  

αρμόδια αρχή)  

ON/OFF 

2 Εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών  

σε προγράμματα ή δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

ON/OFF 

 

Μοριοδοτούμενα προσόντα: 

1 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο 

συναφές με το αντικείμενο του έργου 

10 μόρια 

2 Εμπειρία άνω των δώδεκα (12) μηνών σε προγράμματα  

ή δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

5 μόρια για κάθε  

επιπλέον έτος σχετικής  

εμπειρίας (έως 20  

μόρια) 

3 Εμπειρία σε κοινωνική διαμεσολάβηση ή   

εμπειρία σε εκπαιδευτικές/κοινωνικές  

παρεμβάσεις ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

5 μόρια για κάθε  

έτος σχετικής  

εμπειρίας (έως 20 μόρια) 

Μέγιστη βαθμολογία 50 μόρια 
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Εάν υπάρξει ισοβαθμία  υπερτερούν με σειρά προτεραιότητας τα εξής κριτήρια: 

α) Οι περισσότεροι μήνες σε προγράμματα ή δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

β) Οι περισσότεροι μήνες σε κοινωνική διαμεσολάβηση ή εμπειρία σε εκπαιδευτικές/κοινωνικές 

παρεμβάσεις ευάλωτων κοινωνικά ομάδων  

γ) Η κατοχή μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του 

έργου. 

Ο προσδιορισμός της σύνθεσης των δυάδων των ειδικών επιστημόνων που θα αποτελούν κάθε ομάδα, 

θα πραγματοποιηθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ομοίως θα προσδιοριστούν και οι περιοχές ή το εύρος των 

περιοχών δράσης των δύο (2) ομάδων που θα απαρτίζονται από τους/τις τέσσερις (4) ειδικούς/ές 

επιστήμονες.  

 

 Β. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων, το έργο των δύο (2) επιστημόνων για την υποστήριξη, 

υλοποίηση και διαχείριση δράσεων για νέους/νέες μουσουλμανόπαιδες 15 - 24 ετών συνίσταται στα 

ακόλουθα: 

1. Αναζήτηση/προσέγγιση νέων μουσουλμανοπαίδων 15-24 ετών σε 

οικισμούς/χωριά/συνοικίες/αστικό ιστό και ενημέρωση και πληροφόρησή τους για τις προσφερόμενες 

δράσεις και τα προσδοκώμενα οφέλη από το Πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία». 

2. Ενημέρωση νέων μουσουλμανοπαίδων  15 - 24 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), εξατομικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη και καθοδήγησή τους 

προκειμένου να επανενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να παραμείνουν σ΄αυτό, διαφορετικά να 

εξασφαλιστεί η επιτυχής μετάβασή τους σε περαιτέρω μορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης μέσω 

εξατομικευμένων συμβουλών και προσαρμοσμένων οδηγιών (τυπική εκπαίδευση, σχολεία β΄ευκαιρίας, 

μαθητεία, πρακτική άσκηση, επαγγελματική κατάρτιση, κλπ) ή  στην αγορά εργασίας. Συνεργασίες με 

τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης (δομές τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σχολεία 

β΄ευκαιρίας, ΙΕΚ, δομές κατάρτισης κλπ) καθώς και φορείς για εύρεση θέσεων εργασίας ( π.χ. Ο.Α.Ε.Δ. 

κλπ)  και παροχή κάθε σχετικής πληροφόρησης της ομάδας στόχου. Εκπόνηση action plan για κάθε νέο 

που θα ωφεληθεί από την παρούσα δράση ανάλογη με τις ανάγκες του. 

 

Οι ειδικοί/ές επιστήμονες θα συνεργαστούν ενδεικτικά με στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης 

(Περιφερειακούς Δ/ντές, Δ/ντές Δ/νσεων, Δ/ντές σχολικών μονάδων, Προϊστάμενους/ες Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης, Σχολικούς/ές συμβούλους κλπ.), το ΙΕΠ, στελέχη των Πανεπιστημίων που υλοποιούν 

δράσεις για τη συγκεκριμένη ομάδα - στόχο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,  άλλα στελέχη ή φορείς, με απώτερο 

στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.  

 

Οι  δύο (2) ειδικοί/ές επιστήμονες θα συνεργάζονται ως ομάδα αναφορικά με τις προαναφερόμενες 

εργασίες. Η συνεργασία θα συνίσταται στην αλληλοσυμπλήρωση των υλοποιούμενων δράσεων και στην 

αποφυγή επικαλύψεων, προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα από το πρόγραμμα για 

την ομάδα - στόχο και να εξασφαλιστούν συνέργειες με το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το Στρατηγικό Πλαίσιο για της «Μείωση 

της Πρόωρης Εγκατάλειψης του  Σχολείου» στο πλαίσιο της  σχετικής αιρεσιμότητας  και άλλα 

προγράμματα ή δράσεις. Επίσης, οι ειδικοί/ές επιστήμονες θα συνεργάζονται με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τα 

άτομα που θα υποδειχθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΟΥΣ/ΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ - ΣΤΟΧΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 

 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

1 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ελληνικών Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από την  

αρμόδια αρχή)  

ON/OFF 

2 Εμπειρία σε προγράμματα ή δράσεις διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης 

ON/OFF 

 

Μοριοδοτούμενα προσόντα: 

1 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο 

συναφές με το αντικείμενο του έργου 

10 μόρια 

2 Εμπειρία άνω των δώδεκα (12) μηνών σε  

προγράμματα ή δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 

5 μόρια για κάθε  

επιπλέον έτος σχετικής  

εμπειρίας (έως 20  

μόρια) 

3 Εμπειρία σε κοινωνική διαμεσολάβηση σε μειονοτικούς  

οικισμούς ή εμπειρία σε εκπαιδευτικές/κοινωνικές  

παρεμβάσεις ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

5 μόρια για κάθε  

έτος σχετικής  

εμπειρίας (έως 20 μόρια) 

Μέγιστη βαθμολογία 50 μόρια 

 

Εάν υπάρξει ισοβαθμία  υπερτερούν με σειρά προτεραιότητας τα εξής κριτήρια: 

α) Οι περισσότεροι μήνες σε προγράμματα ή δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

β) Οι περισσότεροι μήνες σε κοινωνική διαμεσολάβηση σε μειονοτικούς οικισμούς ή εμπειρία σε 

εκπαιδευτικές/κοινωνικές παρεμβάσεις ευάλωτων κοινωνικά ομάδων  

γ) Η κατοχή μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του 

έργου. 

 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η διάρκεια κάθε σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της στις 02/10/2017 μέχρι την 21η/10/2017.  

 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Έκθεση αναφοράς για το παραχθέν έργο με βάση το αντικείμενο του έργου, όπως ορίζεται στις ενότητες 

Α και Β της παρούσας. Με την έκθεση θα προσκομίζονται τα σχέδια δράσης (action plans) για κάθε νέο 

και νέα των ομάδων - στόχων (15-24 ετών), συμπληρωμένα δελτία παρουσιών ή και συνεργασιών για τις 

συναντήσεις ή συνεργασίες που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου από κάθε ειδικό 

επιστήμονα. Επίσης, θα περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και του αποτελέσματος 

των συνεργασιών και των παρεμβάσεων. Στην έκθεση θα αναφέρονται ποσοτικοποιημένα στοιχεία για 

τον αριθμό των νέων που είναι NEETs και προσεγγίστηκαν για να ενταχθούν είτε σε κάποια μορφή 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή μαθητείας ή στην αγορά εργασίας και τον αριθμό όσων ωφελήθηκαν από 
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το Πρόγραμμα. Επίσης, θα αναφέρονται ποσοτικοποιημένα στοιχεία για τον αριθμό των νέων που 

βρίσκονται εντός τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και υποστηρίχθηκαν προκειμένου να μην το 

εγκαταλείψουν και καταστούν ΝΕΕTs. Επιπλέον, στην έκθεση αναφοράς θα καταγράφεται λεπτομερώς η 

συνεργασία με τον/την δεύτερο/η ειδικό/ή επιστήμονα που οι δύο μαζί θα συνιστούν ομάδα, ο τρόπος 

προσέγγισης της ομάδας - στόχου που έχουν αναλάβει και ο τρόπος που θα αλληλοσυμπληρώθηκαν οι 

υλοποιούμενες δράσεις από τους/τις δύο επιστήμονες, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια από τη 

συνεργασία τους. Επίσης, θα καταγράφεται η συνεργασία με τα άτομα που ενδεχομένως οριστούν από 

το ΥΠΠΕΘ.    

 

 ΑΜΟΙΒΗ 

Ο προϋπολογισμός του έργου κάθε σύμβασης ορίζεται στο ποσό των 867 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του ισχύοντος κάθε φορά Φ.Π.Α. 24% και αντιστοιχεί σε μία (1) έκθεση αναφοράς.  

Στο ανωτέρω  τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση 

του έργου, συμπεριλαμβανομένου του κόστος μετακινήσεων, χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.  Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λ.π. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα παράτασης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή 

επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος εάν κρίνει ότι 

αυτό επιβάλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς αύξηση του τιμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές 

ενημερώνει εγκαίρως τον συμβαλλόμενο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο τρόπος πληρωμής θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή της έκθεσης αναφοράς. Η τελική 

αμοιβή καθορίζεται από τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση που το έργο διαρκέσει 

λιγότερο από τη διάρκεια της Σύμβασης που περιγράφεται ανωτέρω (Διάρκεια απασχόλησης), η αμοιβή 

περικόπτεται ανάλογα. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μία από τις δύο 

(2) κατηγορίες ειδικών επιστημόνων (Α ή Β).  Η αίτηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

easiprogress@minedu.gov.gr με συνημμένα τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά. 

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν έως 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. 

Αντικατάσταση αίτησης ή διόρθωση όπως συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται 

μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

 Στην αίτηση υποβολής αναγράφεται η εξής ένδειξη ανάλογα με την επιλογή της αντίστοιχης 

κατηγορίας από τον ενδιαφερόμενο: 

 

 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 80  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EaSI PROGRESS 

«Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα για την υποστήριξη, 

υλοποίηση και διαχείριση δράσεων για νέους Ρομά 15-24 ετών με έδρα την Αττική, στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία - Τρία βήματα για εύρεση εργασίας». 

mailto:easiprogress@minedu.gov.gr
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ή 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 80  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EaSI PROGRESS 

 

«Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα για την υποστήριξη, 

υλοποίηση και διαχείριση δράσεων για νέους μουσουλμανόπαιδες 15-24 ετών με έδρα την Ξάνθη, στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία - Τρία βήματα για εύρεση εργασίας». 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης:  

 Έντυπο Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Παράρτημα Α ή Β), (συνημμένα στο παρόν και σε 

μορφή word) ανάλογα με την επιλογή της αντίστοιχης κατηγορίας από τον ενδιαφερόμενο) , 

 Βιογραφικό Σημείωμα , 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που 

υποβάλλονται στην αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι αποδέχεται τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους της αλλοδαπής),  

 Αποδεικτικά για τη γνώση ξένων γλωσσών,  

 Αποδεικτικά/Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, 

 Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ορθή γνώμη για την εμπειρία και την 

καταλληλότητά των υποψηφίων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από 09:00 έως 14:00 από 

Δευτέρα έως Παρασκευή στo παρακάτω τηλέφωνo:  

 Ιωάννης Ελευθερόπουλος τηλ. 210 344 2225.  

 

 
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το ΥΠΠΕΘ αναρτά τους δύο αξιολογικούς πίνακες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

www.minedu.gov.gr  

Οι τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην εξής διεύθυνση:  

easiprogress@minedu.gov.gr. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. 

 Μετά την εξέταση των ενστάσεων καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες που κυρώνονται από τον Υπουργό 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης ή δεν 

περιλαμβάνει το συμπληρωμένο έντυπο υποβολής και την υπεύθυνη δήλωση, δεν βαθμολογείται 

περαιτέρω και απορρίπτεται. 

3. Υποψηφιότητες με εκπρόθεσμη υποβολή προτάσεων δε θα αξιολογηθούν. 

4. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει Αίτηση υποψηφιότητας για μία μόνο θέση. 

5. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) που θα υποβληθούν πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:easiprogress@minedu.gov.gr
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6. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας γίνεται με βάση 

τα πιστοποιητικά που αποδέχεται το ΑΣΕΠ.  

7. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του έργου. 

8. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης η εργασιακή εμπειρία θα τεκμηριωθεί με βεβαίωση από τον 

αντίστοιχο φορέα απασχόλησης του υποψηφίου για την αντίστοιχη χρονική περίοδο απασχόλησης 

συνοδευόμενη από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να τεκμηριώσει το αντικείμενο της εργασίας του 

υποψηφίου (πχ. Βεβαιώσεις απασχόλησης, αντίγραφα συμβάσεων που έχει εκτελέσει, αντίγραφα 

δελτίων παροχής υπηρεσιών κτλ.) 

9. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον 

χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με 

σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.  

10. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης ή ακόμα και μετά την τυχόν πρόσληψη, διαπιστωθεί ότι 

τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από 

αντίστοιχα δικαιολογητικά, η πρόκριση του υποψηφίου θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση δε που αυτό 

συμβεί μετά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, η αυτοδίκαια τυχόν καταβληθείσα εργολαβική 

αποζημίωση επιστρέφεται ή ανακτάται με τη διαδικασία περί «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών, 

εκτός των συνεπειών που επιφέρει η ψευδής ή ανακριβής υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86. 

11. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης δύναται να 

πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα 

πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.  

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο της «Διαύγειας», όπως προβλέπεται 

από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα για την υποστήριξη, υλοποίηση και διαχείριση δράσεων για νέους 

Ρομά 15-24 ετών με έδρα την Αττική, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εγγύηση για τη 
Νεολαία - Τρία βήματα για εύρεση εργασίας». 

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 
Οδός:                                                                                         Αριθμός: 
Τ.Κ.                           Πόλη: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
1) Τηλέφωνο: 
2) E-mail: 

 

ΑΦΜ:                                            ΔΟΥ: 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

ΣΧΟΛΗ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 

 

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τουλάχιστον 12 μηνών) 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

ΣΧΟΛΗ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 

 
 

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  Ή  ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
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3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Ή ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ  

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 
Συνημμένα υποβάλλω βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνω ότι 
όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή και ότι αποδέχομαι τους 
όρους της υπ’αριθμ.πρωτ. ______________________ πρόσκλησης. 

 
[Ημερομηνία] 

Ο / Η ΑΙΤΩΝ /ΑΙΤΟΥΣΑ 
 
 

[υπογραφή] 
[Όνομα] 

 
Συνημμένα: 

1. ……….. 

2. ………. 

3. ……… 

ΑΔΑ: 9ΤΛΝ4653ΠΣ-ΣΧ1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα για την υποστήριξη, υλοποίηση και διαχείριση δράσεων για νέους 
μουσουλμανόπαιδες 15-24 ετών με έδρα την Ξάνθη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

«Εγγύηση για τη Νεολαία - Τρία βήματα για εύρεση εργασίας». 
 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 
Οδός:                                                                                         Αριθμός: 
Τ.Κ.                           Πόλη: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
1) Τηλέφωνο: 
2) E-mail: 

 

ΑΦΜ:                                           ΔΟΥ: 

 
 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

ΣΧΟΛΗ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 

 

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (τουλάχιστον 12 μηνών) 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

3. ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ : 

 

 

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

ΣΧΟΛΗ: 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 
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2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  Ή ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Ή ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ  

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 
Συνημμένα υποβάλλω βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνω ότι 
όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή και ότι αποδέχομαι τους 
όρους της υπ’αριθμ.πρωτ. ______________________ πρόσκλησης. 

 
[Ημερομηνία] 

Ο / Η ΑΙΤΩΝ /ΑΙΤΟΥΣΑ 
 
 

[υπογραφή] 
[Όνομα] 

 
Συνημμένα: 

1. ………. 

2. ……… 

3.  ……… 
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