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Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2016
για της σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Το ν. 3106/03 (ΦΕΚ 30 τΑ/2003) για την Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις
2. Τον Οργανισμό του Ε.Κ.Κ.Α. Π.Δ.22/2006 ( ΦΕΚ/18 Α/07-02-2006)
3. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» ( ΦΕΚ/28 Α΄/3-3-1994) σύμφωνα
με την οποία: «Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό προγραμμάτων ή έργων που
χρηματοδοτούνται

από

επιδοτούνται

από

διεθνείς

οργανισμούς

ή

ερευνητικών

προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων
από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι
μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή
έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της
αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου».
4. Την παρ. 8 του άρ. 6 του ν. 2527/97 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων
του Ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/206 Α’/8-10-1997) σύμφωνα με την οποία: «
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
21 του ν. 2190/1994».
5. Την παρ. 3 και 4 του άρ. 30 του ν. 4314/14 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/265 Α’/23-12-2014), σύμφωνα με την
οποία: «Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.2527/1997 (Α’206), όπως ισχύει,
προστίθεται

η

εξής

φράση:

«καθώς

και

οι

συμβάσεις

μίσθωσης

έργου

που

συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο
άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων» και «στο τέλος του άρθρου 4 της πράξης
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του Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιζ’ ως
εξής:

«οι

συμβάσεις

μίσθωσης

έργου

που

συγχρηματοδοτούνται

στο

πλαίσιο

επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραμμάτων».
6. Την παρ. 25 του άρ. 9 του ν. 4057/12 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ/54
Α’/14-3-2012), σύμφωνα με την οποία:«Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.
2527/1997 (Α’ 206) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα
έργα

και

προγράμματα

του

ΕΣΠΑ

2007-2013

και

για

τα

προγράμματα

που

χρηματοδοτούνται πλήρως από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια η
βεβαίωση του ΑΣΕΠ εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την υποβολή της αίτησης του φορέα και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα
σχετικά με την πηγή της χρηματοδότησης του προγράμματος, μετά την πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται αποδοχή το ΑΣΕΠ στη σχετική αίτηση του Φορέα».
7.

Την παρ. 2 του άρ. 30 του ν. 4314/14 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/265 Α’/23-12-2014), σύμφωνα με την
οποία:«Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), όπως
προστέθηκε με την παρ. 25 του ενάτου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και
αντικαταστάθηκε με την παρ. 5β) ββ του άρθρου 44 του ν. 4071/2012 (Α’ 85)
καταργείται».
8. Το έγγραφο του ΑΣΕΠ με αρ. πρωτ.10506/1-8-2016 (αρ. πρωτ. ΕΚΚΑ 7368/9-8-2016)
σύμφωνα με το οποίο: «Για αιτήματα συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορούν
συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έργα και
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς πόρους, δεν απαιτείται
έγκριση της ΠΥΣ και αποστολή τους στο ΑΣΕΠ για έκδοση σχετικής βεβαίωσης».
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 3 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α’) σύμφωνα με τις
οποίες: «Για τους κλάδους ΠΕ μιας ή περισσότερων ειδικοτήτων των οποίων η ονομασία
είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ, προσόν διορισμού ορίζεται το
ομώνυμο, κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής».
10. Τις διατάξεις της παρ. 39.1.4 της 39.1.5 και της 39.1.6 της ΠΟΛ. 1003/31-12-2014
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις
οποίες: «Με την υποπαράγραφο (1β) του άρθρου 39 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής
του παρόντος νόμου τα φυσικά πρόσωπα το οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη
απασχόληση πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδημα που αποκτούν
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από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ετησίως. Ως ευκαιριακή
παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά
σύστημα

και

αποδεικνύεται

από

τα

πραγματικά

περιστατικά.

Τέτοια

πραγματικά

περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η
ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματική εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και
μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή
απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των
υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.
Ενδεικτικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του
άρθρου 39 είναι: γ) Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές,
υποψήφιοι

διδάκτορες

κ.λ.π.

οι

οποίοι

μετέχουν

σε

ερευνητικά

προγράμματα

επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα του νόμου
αυτού, όσο και από διάφορους φορείς».
11.

Την

Απόφαση

της

Γενικής

Γραμματείας

Δημοσίων

Εσόδων

του

Υπουργείου

Οικονομικών με αρ. ΠΟΛ. 1057/6-5-2016 (ΦΕΚ 1519 Β/30-5-2016) σύμφωνα με την
οποία: «Απαλλάσσονται, από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, από την υποχρέωση
τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, βάσεις σύμβασης
μίσθωσης έργου, παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ, εφόσον η αμοιβή που
λαμβάνουν, δεν υπάγεται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) και δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική
δραστηριότητα.
12.

Την Απόφαση του Δ.Σ της 15ης/8-6-2016 Συνεδρίας, με την οποία εγκρίθηκε η

υλοποίηση

του

Σχεδίου

Δράσης

και

όλων

των

απαιτούμενων

ενεργειών,

συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες, της αξιολόγησης του
έργου, της ανάπτυξης διαλόγου - δικτύωσης και της υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα I του συναφθέντος Συμφωνητικού
Επιχορήγησης αρ. 8804.
13.

Την Απόφαση του Δ.Σ της 27 ης/14-9-2016 Συνεδρίας, με την οποία εγκρίθηκαν τα

προσόντα και η μοριοδότηση των υποψηφίων για τις συμβάσεις έργου για τα έργα: α) της
αξιολόγησης, β) της ανάπτυξης διαλόγου με τις κοινότητες των Ρομά και γ) υλοποίησης
δράσεων επικοινωνίας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Development of the National
Roma Platform for consultation and exchange of the Greek NRCP»
Ανακοινώνει
Την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις
μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα για τις ανάγκες του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο
«Development of the National Roma Platform for consultation and dialogue exchange of
the Greek NRCP» (ελλην. τίτλος «Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας διαβούλευσης και
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διαλόγου για τους Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής Ελλάδας»), που υλοποιεί το ΕΚΚΑ στο
πλαίσιο

του

Προγράμματος

συγχρηματοδότηση
Επιχορήγησης

της

με

Rights,

Equality

Ευρωπαϊκής
αριθ.

&

Επιτροπής,

8804

Citizenship

(REC)

σύμφωνα

(Mono-Beneficiary

με

2014-2020,

με

το

Συμφωνητικό

Grant

Agreement

JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8804). Ειδικότερα, για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης το
Ε.Κ.Κ.Α. θα συνεργασθεί με τρία (3) άτομα με τα οποία θα υπογράψει συμβάσεις με
μίσθωση έργου ως ακολούθως:
- Ένας (1) Σύμβουλος αξιολόγησης
- Ένας (1) Εμπειρογνώμονας/Σύμβουλος σε θέματα διαβούλευσης και διαλόγου
- Ένας (1) Ειδικός Επικοινωνίας
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τόπος
εργασίας

Διάρκεια
Σύμβασης*

Αθήνα, Λάρισα,

έως

Θεσ/νίκη

31-3-2017

Εμπειρογνώμονας/Σύμβουλος σε

Αθήνα, Λάρισα,

έως

θέματα διαβούλευσης και

Θεσ/νίκη

31-3-2017

Αθήνα, Λάρισα,

έως

Θεσ/νίκη

31-3-2017

Σύμβουλος αξιολόγησης

Αριθμός
ατόμων
1

1

διαλόγου
Ειδικός Επικοινωνίας

1

*Σε περίπτωση παράτασης της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου κατόπιν έγκρισης της Ε.Ε., η διάρκεια
σύμβασης παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου χωρίς περαιτέρω αύξηση της αμοιβής

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [Ένας (1) Σύμβουλος αξιολόγησης του
Σχεδίου Δράσης]
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα των κάτωθι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
ΕΚΠΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
- ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
- ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
2)Αποδεδειγμένη εμπειρία αξιολόγησης τουλάχιστον δύο έργων συναφών με το
αντικείμενο του παρόντος έργου (κοινωνικά θέματα, ευπαθείς ομάδες,
καταπολέμηση διακρίσεων κ.λ.π.).
3) Γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα Α της
Πρόσκλησης
Β. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ
- μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης

σε

οποιοδήποτε

γνωστικό

αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών
-

μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης συναφής με το αντικείμενο του
έργου

(βάσει

διπλωματικής

εργασίας):

κοινωνικά

θέματα,

ευπαθείς

ομάδες,

καταπολέμηση διακρίσεων κ.λ.π.
- διδακτορικός τίτλος σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών ή
οικονομικών επιστημών
- διδακτορικός τίτλος συναφής με το αντικείμενο του έργου (βάσει διδακτορικής εργασίας):
κοινωνικά θέματα, ευπαθείς ομάδες, καταπολέμηση διακρίσεων κ.λ.π.
- επίπεδο αγγλικής γλώσσας
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
-

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων, των διαδικασιών
υλοποίησης και της πορείας εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης

-

Η εκπόνηση του

ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (EVALUATION DESIGN) που θα

περιλαμβάνει την ακολουθητέα μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων της SWOT
ανάλυσης και της ανάλυσης κόστους – οφέλους, την ανάπτυξη των κατάλληλων
κριτηρίων αξιολόγησης, το σχεδιασμό των εργαλείων – ερωτηματολογίων για τη
συλλογή των δεδομένων, στα οποία θα βασιστούν οι εκθέσεις αξιολόγησης και η
διενέργεια

ερευνών,

εάν

χρειαστεί,

για

την

αξιολόγησης.
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-

Η σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελέσουν οργανικά μέρη του
συνολικού έργου της αξιολόγησης, το οποίο θα υποβληθεί με τη μορφή ενιαίας
έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την αίτηση αποπληρωμής του έργου.

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ
Π1:

Σχέδιο

Αξιολόγησης

(EVALUATION

DESIGN):

θα

περιλαμβάνει

την

ακολουθητέα μεθοδολογία
Χρόνος παράδοσης: 10 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία ανάθεσης
Π2: Έκθεση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης: θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία, τα
κριτήρια και τους στόχους της αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης
Χρόνος παράδοσης: 20 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία ανάθεσης
Π3: Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης: θα αξιολογεί την πορεία του έργου και θα
δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για πιθανές αναγκαίες αλλαγές στη διαδικασία
υλοποίησης των δράσεων, με στόχο τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε
δράσης.
Χρόνος παράδοσης: το πρώτο 15νθήμερο Δεκεμβρίου
Π4: Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης: θα αξιολογεί συνολικά την υλοποίηση των
δράσεων και θα παρουσιάζει τα Συμπεράσματα.
Χρόνος παράδοσης: 15 εργάσιμες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση του έργου
3. ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
Η προβλεπόμενη αμοιβή για το σύνολο του έργου της αξιολόγησης ανέρχεται στο
ποσό

των

πέντε

χιλιάδων

πεντακοσίων

ευρώ

(5.500,00

ευρώ)

μέχρι

την

ολοκλήρωση της αξιολόγησης ακόμη και σε ενδεχόμενη παράταση του Έργου. Στο
ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις, που θα
βαρύνουν τον επιστήμονα.
4. ΓΕΝΙΚΑ
Η σχέση του συμβούλου αξιολόγησης με το ΕΚΚΑ, ως τελικό δικαιούχο του
προγράμματος,

διέπεται

Επιχορήγησης

με

επιπρόσθετα

αριθμ.

8804

από

τα

οριζόμενα

(Mono-Beneficiary

στο
Grant

Συμφωνητικό
Agreement

JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8804)
Ο σύμβουλος αξιολόγησης θα πρέπει να βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον
Υπεύθυνο έργου και τα μέλη της ομάδας έργου, για να εξασφαλίζεται η αναγκαία
ανατροφοδότηση των πληροφοριών (feedback).
Τα στοιχεία και δεδομένα που συλλέγει ο αξιολογητής και τα εργαλεία που
αναπτύσσει θα πρέπει να είναι στη διάθεση της ομάδας έργου.
Όλα τα Παραδοτέα θα παραδοθούν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Έως 31 Μαρτίου 2017 με δικαίωμα παράτασης, χωρίς
επέκταση της αμοιβής.
ΠΙΝΑΚΑΣ

Β.2:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

[Ένας

(1)

Εμπειρογνώμονας/Σύμβουλος σε θέματα διαβούλευσης και διαλόγου του Σχεδίου
Δράσης]

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ή δίπλωμα των κάτωθι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
ΕΚΠΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2)Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι -6- μηνών. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία,
μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών, νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος, μετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών, στην ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με έμφαση στην ομάδα
των Ρομά, λόγω των ειδικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών τους.
3)Γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα Α της
Πρόσκλησης

Β. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ
- μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης

σε

οποιοδήποτε

γνωστικό

αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών
-

μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης συναφής με το αντικείμενο του
έργου

(βάσει

διπλωματικής

εργασίας):

κοινωνικά

θέματα,

ευπαθείς

ομάδες,

καταπολέμηση διακρίσεων κ.λ.π.
- διδακτορικός τίτλος σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών ή
οικονομικών επιστημών
- διδακτορικός τίτλος συναφής με το αντικείμενο του έργου (βάσει διδακτορικής εργασίας):
κοινωνικά θέματα, ευπαθείς ομάδες, καταπολέμηση διακρίσεων κ.λ.π.
- επίπεδο αγγλικής γλώσσας

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
-

Ανάπτυξη δικτύου εμπλεκομένων μερών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

-

Διοργάνωση συναντήσεων διαλόγου και διαβούλευσης

-

Παρακολούθηση των συναντήσεων διαβούλευσης και υποβολή προτάσεων για
ανάπτυξη μιας κουλτούρας διαλόγου.

-

Διασύνδεση του Εθνικού Σημείου Επαφής για θέματα Ρομά, με οργανώσεις των
Ρομά, της κοινωνίας των πολιτών και σχετικούς φορείς που δραστηριοποιούνται
προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των πολιτών Ρομά.

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ
Π1: Σχέδιο προγραμματισμού ενεργειών, που θα περιλαμβάνει την ακολουθητέα
μεθοδολογία
Χρόνος παράδοσης: 10 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία ανάθεσης
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Π2:

Εκθέσεις

υλοποιηθεισών

ενεργειών,

με

σχετικό

τεκμηριωτικό

υλικό

(προσκλήσεις, λίστα συμμετεχόντων, φωτό κλπ)
Χρόνος παράδοσης: 5 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία πραγματοποίησης
κάθε ενέργειας
Π3: Κατάλογος φορέων / οργανώσεων με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και
έργου που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση.
Χρόνος παράδοσης: 5 εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας του έργου
Π4: Έκθεση Τελικών Προτάσεων για τα θέματα διαβούλευσης και δικτύωσης
Χρόνος παράδοσης: 15 εργάσιμες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση του έργου
Όλα τα Παραδοτέα θα παραδοθούν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Έως 31 Μαρτίου 2017 με δικαίωμα παράτασης, χωρίς
επέκταση της αμοιβής.
3. ΑΜΟΙΒΗ Εμπειρογνώμονα σε θέματα διαβούλευσης και διαλόγου
Η προβλεπόμενη αμοιβή για το σύνολο του έργου του εμπειρογνώμονα ανέρχεται
στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 ευρώ) μέχρι την περάτωση του Έργου
ακόμη και σε ενδεχόμενη παράτασή του. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλοι οι
φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις, που θα βαρύνουν τον επιστήμονα.
4. ΓΕΝΙΚΑ
-

Η σχέση του συμβούλου διαβούλευσης και διαλόγου με το ΕΚΚΑ, ως τελικό
δικαιούχο του προγράμματος, διέπεται επιπρόσθετα από τα οριζόμενα στο
Συμφωνητικό Επιχορήγησης με αριθμ. 8804 (Mono-Beneficiary Grant Agreement
JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8804)

-

Ο σύμβουλος διαβούλευσης και διαλόγου θα πρέπει να βρίσκεται σε τακτική
επικοινωνία με τον Υπεύθυνο έργου και τα μέλη της ομάδας έργου, για να
εξασφαλίζεται η αναγκαία ανατροφοδότηση των πληροφοριών (feedback).

-

Τα στοιχεία και δεδομένα που συλλέγει ο σύμβουλος διαβούλευσης και τα εργαλεία
που αναπτύσσει θα πρέπει να είναι στη διάθεση της ομάδας έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ [Ένας (1) Ειδικός Επικοινωνίας]

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ή δίπλωμα των κάτωθι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
ΕΚΠΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
2.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2) Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι -6- μηνών. Ως βαθμολογούμενη
εμπειρία, μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών, νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος,
μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, στη συμμετοχή προγραμμάτων σε
θέματα επικοινωνίας και διάχυσης της πληροφόρησης, σε θέματα που σχετίζονται
με την ισότητα, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την κοινωνική αλληλεγγύη
της ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας των Ρομά.
3) Γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα
Α της Πρόσκλησης
Β. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΩΣ ΘΕΤΙΚΑ
- μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε οποιοδήποτε γνωστικό
αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών
- μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης συναφής με το αντικείμενο
του έργου (βάσει διπλωματικής εργασίας): κοινωνικά θέματα, ευπαθείς ομάδες,
καταπολέμηση διακρίσεων κ.λ.π.
-

διδακτορικός τίτλος σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο των

κοινωνικών,

πολιτικών ή οικονομικών επιστημών
- διδακτορικός τίτλος συναφής με το αντικείμενο του έργου (βάσει διδακτορικής
εργασίας): κοινωνικά θέματα, ευπαθείς ομάδες, καταπολέμηση διακρίσεων
κ.λ.π.
- επίπεδο αγγλικής γλώσσας
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Co-funded by the European Union

ΑΔΑ: 76Μ9469Η2Α-33Σ
[13]
Ο ειδικός επικοινωνίας θα αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων
διάδοσης και προβολής του εγκεκριμένου έργου μέσω έντυπων (πανελλαδικών και
τοπικών) και ραδιοτηλεοπτικών - ηλεκτρονικών μέσων, διοργάνωση συνέντευξης
τύπου, σχεδιασμό σχετικού ενημερωτικού φυλλαδίου και αφίσας, ανάπτυξη και
διαχείριση μιας ηλεκτρονικής σελίδας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παραγωγή
ενημερωτικών δελτίων.
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ
Α) Συνέντευξη Τύπου: Διοργάνωση και πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου εντός
του 1ου 15νθημέρου, από την ημερομηνία ανάθεσης
Π1: Έκθεση υλοποίησης της πράξης με στοιχεία: δελτίο τύπου, προσκλήσεις,
λίστα συμμετεχόντων, οπτικοακουστικό υλικό και οτιδήποτε άλλο σχετικό υλικό
Χρόνος

παράδοσης:

5

εργάσιμες

ημέρες,

από

την

ημερομηνία

πραγματοποίησης της εκδήλωσης
Β) Ενημερωτικό Φυλλάδιο και Αφίσα: Σύνταξη περιεχομένου και σχεδιασμός του
φυλλαδίου και της αφίσας, ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους του Έργου.
Π2: Μακέτα φυλλαδίου και αφίσας
Χρόνος παράδοσης: 20 εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία ανάθεσης
Γ) Ενημέρωση ιστοσελίδας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Ανάρτηση
περιεχομένου με θεματολογία από την λειτουργία του προγράμματος σε ειδική
ιστοσελίδα για τους Ρομά και προώθηση των δράσεων στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης με στόχο τη μεγιστοποίηση της διάχυσης της πληροφόρησης και της
δημοσιότητας του έργου.
Π3: Φάκελος με τα αναρτηθέντα κείμενα
Χρόνος παράδοσης: Ανά μήνα μέχρι τη λήξη του προγράμματος
Δ) Ενημερωτικά Δελτία: Δημιουργία ενημερωτικών δελτίων και δημοσίευσή τους
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Π4: Ενημερωτικά Δελτία και αποκόμματα δημοσίευσης
Χρόνος παράδοσης: 5 ημέρες μετά το πέρας κάθε ενέργειας
3. ΑΜΟΙΒΗ Ειδικού Επικοινωνίας
Η προβλεπόμενη αμοιβή για το σύνολο του έργου του ειδικού επικοινωνίας
ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 ευρώ) μέχρι
την περάτωση του Έργου ακόμη και σε ενδεχόμενη παράτασή του. Στο ποσό αυτό
περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις, που θα βαρύνουν τον
επιστήμονα.
4. ΓΕΝΙΚΑ

Co-funded by the European Union

ΑΔΑ: 76Μ9469Η2Α-33Σ
[14]
-

Η σχέση του ειδικού επικοινωνίας με το ΕΚΚΑ, ως τελικό δικαιούχο του
προγράμματος,

διέπεται

Επιχορήγησης

με

επιπρόσθετα

αριθμ.

8804

από

τα

οριζόμενα

(Mono-Beneficiary

στο
Grant

Συμφωνητικό
Agreement

JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8804)
-

Ο ειδικός επικοινωνίας θα πρέπει να βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον
Υπεύθυνο έργου και τα μέλη της ομάδας έργου, για να εξασφαλίζεται η αναγκαία
ανατροφοδότηση των πληροφοριών (feedback).

-

Τα στοιχεία και δεδομένα που συλλέγει ο ειδικός επικοινωνίας και τα εργαλεία που
αναπτύσσει θα πρέπει να είναι στη διάθεση της ομάδας έργου.
Όλα τα Παραδοτέα θα παραδοθούν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Έως 31 Μαρτίου 2017 με δικαίωμα παράτασης, χωρίς
επέκταση αμοιβής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με την πρότασή τους στην οποία
θα αναφέρεται η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και θα επισυνάπτονται τα
απαιτούμενα

δικαιολογητικά,

στην

Κεντρική

Υπηρεσία

του

Ε.Κ.Κ.Α.

στη

Διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ Τ.Κ. 11521 Αθήνα κατά τις
εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8.00 π.μ έως 14.30 μ.μ

ή να τη στείλουν

ταχυδρομικώς με απόδειξη στην ίδια διεύθυνση. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και αρχίζει την επομένη της τελευταίας
δημοσίευσης.
Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής
σήμανσης που φέρει ο φάκελος της αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του,
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και
να αναφέρει τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα, από την προκήρυξη, δικαιολογητικά πιστοποιητικά. Αν δεν προσκομισθούν με την αίτηση τα απαιτούμενα από την προκήρυξη
πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών, οι υποψήφιοι τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή
τους απορρίπτεται. Επίσης αποκλείεται από την περεταίρω διαδικασία ο υποψήφιος που
υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή
υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις
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προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ/ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα για τη σύναψη σύμβασης με
μίσθωση έργου, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω
κριτηρίων.
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)
1

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών 1

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης

3
4
5

Βαθμός πτυχίου Χ 10

Μεταπτυχιακός Τίτλος συναφής με το αντικείμενο
του έργου (βάσει διπλωματικής εργασίας)
Διδακτορικό δίπλωμα

Βαθμός πτυχίου χ 10 μόρια
Βαθμός πτυχίου χ 20 μόρια
Βαθμός πτυχίου χ 20 μόρια

Διδακτορικός Τίτλος συναφής με το αντικείμενο του
έργου (βάσει διδακτορικής εργασίας)

Βαθμός πτυχίου χ 40 μόρια

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β)2
6

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

05 μόρια

7

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10 μόρια

8

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

20 μόρια

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ)
Για τον αξιολογητή, ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται
η επιτυχής διενέργεια αξιολόγησης δύο τουλάχιστον έργων
με συναφές αντικείμενο στον κοινωνικό τομέα: ευπαθείς
ομάδες/καταπολέμιση

διακρίσεων

κ.λ.π.

Οι

υποψήφιοι

προκειμένου να αποδείξουν την εμπειρία τους οφείλουν να
προσκομίσουν

σχετικές

βεβαιώσεις

των

50 μόρια ανά έργο

Φορέων

υλοποίησης των προγραμμάτων που έχουν αξιολογήσει.
Για τον εμπειρογνώμονα διαβούλευσης και τον ειδικό

10 μόρια χ αριθμό μηνών

Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βάση 5 άριστα 10) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία
2 Η ξένη γλώσσα θα βαθμολογείται για το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας που κατέχει ο υποψήφιος
1

Co-funded by the European Union

ΑΔΑ: 76Μ9469Η2Α-33Σ
[16]
επικοινωνίας, ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η

εμπειρίας

απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο

Μέγιστη βαθμολογούμενη

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος, μετά τη

εμπειρία τους εξήντα (60)

λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Οι υποψήφιοι που

μήνες

διαθέτουν πρόσθετη εμπειρία πέραν αυτής των έξι (6)
μηνών, βαθμολογούνται με δέκα (10) μόρια ανά μήνα,
μέχρι και εξήντα (60) μήνες, για κάθε επιπλέον μήνα
εμπειρίας. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν την
εμπειρία τους, οφείλουν να προσκομίσουν τη σχετική
βεβαίωση

εργοδότη

στην

οποία

θα

αναφέρεται

το

αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ (Δ)
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πρόταση με την
περιγραφή της μεθοδολογίας που προτείνουν για την

100 μόρια

υλοποίηση του έργου.

Αφού η αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί με Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου κατά
την 27η/14-9-2016 Συνεδρίαση για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων,
επεξεργαστεί τις αιτήσεις, κατατάσσει τους υποψηφίους, βάσει της συνολικής βαθμολογίας
που συγκεντρώνουν από τους τίτλους σπουδών, την ξένη γλώσσα και την εμπειρία, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην ανακοίνωση κατά φθίνουσα σειρά.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. Σε
περίπτωση που ισοβαθμούν και σε αυτό το κριτήριο, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποβολής πρότασης στην οποία θα εξειδικεύεται η μεθοδολογία υλοποίησης
του Έργου.
2. Αντίγραφο διπλής όψης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3. Τίτλο Σπουδών, στον οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, η
ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός του βασικού
τίτλου σπουδών εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτήρα ή με ακέραιο αριθμό πρέπει
να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
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Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
i) Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία
του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή
ii) Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας
και αντιστοιχίας του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας
αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει
το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και
επίσημη μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την
πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και
αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία
καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της
στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι
Έλληνες
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε
περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. δε μπορεί να αναγνωρίσει ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι.
που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την
έννοια των διατάξεων της περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω
ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή
τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι της
ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να
συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό
προσόν είναι

εκείνο προς το

οποίο έχει

αναγνωρισθεί

συνάφεια

από το

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.»
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες
και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου
να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του
πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την πρόσκληση ως
τυπικά προσόντα.
Σημείωση: Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους
αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική
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κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος
(ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος προκειμένου να μην
απορριφθεί,

θα

αξιολογηθεί

με

το

ελάχιστο

της

βαθμολογικής

κλίμακας

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλαδή «5».
Ο

Διεπιστημονικός

Οργανισμός

Αναγνώρισης

Τίτλων

Ακαδημαϊκών

και

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) δε δύναται να προβεί στην έκδοση βαθμολογικής
αντιστοιχίας τίτλων σπουδών για τους οποίους έχει αναγνωρισθεί μόνο η
επαγγελματική τους ισοτιμία. Προκειμένου να εκδοθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. η
βαθμολογική αντιστοιχία ενός τίτλου σπουδών, απαιτείται η ακαδημαϊκή του
αναγνώριση.
4. Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι
διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού η μεταπτυχιακού διπλώματος,
καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από
τον προσκομιζόμενο τίτλο.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο πράξη αναγνώρισης του
τίτλου από ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν
προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και
επίσημη μετάφρασή της.
Σημείωση: Στις περιπτώσεις που ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής
αναγνωρίζεται

μόνον

εφόσον

μεταπτυχιακού

διπλώματος,

ο

δεν

κάτοχος

του

πτυχίου

είναι

αναγνωρίζεται

ισοτιμία

του

και

κάτοχος

μεταπτυχιακού

διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) στην
περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό,
δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π) του άρθρου
55 του π.δ 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου

της

7 ης

Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π) του άρθρου
55 του π.δ 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει
της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή
iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης
διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv)

το

Συμβούλιο

Επαγγελματικής

Αναγνώρισης

Τίτλων

Εκπαίδευσης

και

Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό
σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει
την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΙΚ του Συμβουλίου των
ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την
υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.
5. Περίληψη της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής, μέχρι δύο σελίδες, στην
ελληνική γλώσσα.
6. Τίτλοι γλωσσομάθειας για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στο Παράρτημα Α της Προκήρυξης
7. Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους
εξειδίκευσης. Η προσωπικότητα των υποψηφίων, η γενικότερη επιστημονική και
επαγγελματική τους δράση (συνέδρια, σεμινάρια κ.λ.π) πρέπει να αποδεικνύεται με
σχετικά έγγραφα.
8. Αναφορικά

για

τον

αξιολογητή,

βεβαιώσεις των

Φορέων

υλοποίησης

των

προγραμμάτων που έχει αξιολογήσει.
9. Αναφορικά για τον εμπειρογνώμονα διαβούλευσης και τον ειδικό επικοινωνίας,
βεβαιώσεις εργοδότη στις οποίες θα αναφέρεται το αντικείμενο και η χρονική
διάρκεια της απασχόλησης.
ΤΙΤΛΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση
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πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά το νόμο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο
ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως
μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν. 4194/2013/ΦΕΚ 208/27-9-2013/τ.Α),
από την 27-9-2013 και μετά, η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται
δεκτή μόνον εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας
από και προς την οποία μετέφρασε.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες
και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ τίτλοι σπουδών,
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες
και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του
δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Ε.Κ.Κ.Α. προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες
αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την κατάρτιση των πινάκων οι
οποίοι θα αναρτηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία (Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ). Η λήξη
της σύμβασης ορίζεται την 31η Μαρτίου 2017 με δικαίωμα παράτασης χωρίς πρόσθετη
αμοιβή. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε τρεις εργάσιμες από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Παράλληλα θα συνταχθεί και το σχετικό πρακτικό
ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Έως 31 Μαρτίου 2017
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
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Περίληψη της προκήρυξης για την κατάθεση προτάσεων και σύναψη μίσθωσης έργου με
τρία (3) άτομα για τις ανάγκες του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «Development
of the National Roma Platform for consultation and dialogue exchange of the Greek
NRCP» (ελλην. τίτλος «Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας διαβούλευσης και διαλόγου
για τους Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής Ελλάδας»),θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες
εφημερίδες «ΑΥΓΗ» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης μαζί με
τα παρατήματα θα γίνει στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.Α.
ιστότοπο

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

www.ekka.org.gr και στον

www.diaygeia.gr, στο χώρο ανακοινώσεων της Κεντρικής

Υπηρεσίας (Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ), όπου θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό
ανάρτησης στο Φορέα, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου Αθηναίων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Περ. Τζιάρας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α)
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το
άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το
τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ.
50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη
νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας
χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο
αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται
βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που
χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την
Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή
επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους
φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα
εξής πιστοποιητικά:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia
με βαθμολογία από 8,5 και άνω .
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου
MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL
ή 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- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
άριστης γνώσης).
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• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3
Certificate in ESOL International (CEF C2).
.
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level
C2) (μέχρι 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) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing,
Speaking).
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia
με βαθμολογία από 7 έως 8.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL
ή 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- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
(Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως
900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2
Certificate in ESOL International (CEF C1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που
η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
•

PEARSON LCCI EFB

LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
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«Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level
C1) ) (μέχρι 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) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing,
Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99
του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)

•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia
με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY
Πανεπιστημίου MICHIGAN.

IN

ENGLISH

του

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 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 and listening) COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)
-COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως
780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1
Certificate in ESOL International (CEF B2) .
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η
μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
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• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level
B2) ) (μέχρι 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) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing,
Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90
του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της
γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη
υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό
σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε
αντίστοιχο επίπεδο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡ. ΤΖΙΑΡΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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