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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για τθ ςφναψθ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 

με ζναν (1) Διερμθνζα Φαρςί-Νταρί/ Πολιτιςμικό Διαμεςολαβθτι 

 
ςτο πλαίςιο του ESTIA - Πρόγραμμα τζγαςθσ Αιτοφντων Άςυλο ςε διαμερίςματα ςτθν Κριτθ 

(GRC01/2018/0000000149) που υλοποιεί θ Αναπτυξιακι Θρακλείου ωσ υντονιςτισ Εταίροσ, ςε 

ςυνεργαςία με τθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΘΓΟ. 

 

Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Αςτικισ Μθ Κερδοςκοπικισ Εταιρείασ με τθν 
επωνυμία  

«ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΠΛΟΘΓΟ»  

 

Ζχοντασ υπόψθ τθν από 29/12/2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκπαιδευτικισ 

Αναπτυξιακισ ΠΛΟΗΓΟΣ για τθν  πρόςλθψθ προςωπικοφ,  

Ανακοινϊνει 

τθν πλιρωςθ μιασ (1) κζςθσ εργαςίασ Διερμθνζα Φαρςί-Νταρί/ Πολιτιςμικό Διαμεςολαβθτι που 
κ’ απαςχολθκεί ςτθ θτεία και ςτο Θράκλειο, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ωφελοφμενου 

πλθκυςμοφ, , με ςχζςθ Εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου μζχρι τισ 31/12/2018 για 
τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ τζγαςθσ Αιτοφντων Άςυλο ςτθν Κριτθ και του πιλοτικοφ 
προγράμματοσ «Τποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ Αςυνόδευτων Ανθλίκων».  

 

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη ζκτακτησ ανάγκησ για την ζνταξη και τη ςτζγαςη, 
υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ (UNHCR) και 

χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προςταςία και Ανθρωπιςτική Βοήθεια τησ 
Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ (ECHO). 
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Ζργο του Διερμθνζα κα είναι θ απευκείασ επικοινωνία με πρόςφυγεσ, διευκολφνοντασ τθ 

ςυνεργαςία και ςυνεννόθςθ με τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ 

ΠΛΟΗΓΟΣ, οι οποίοι κα τουσ επιςκζπτονται ςτθν προςωρινι τουσ κατοικία. Ο ρόλοσ τουσ 

περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίσ να περιορίηεται ςε αυτά: 

 Μεταδίδει επακριβϊσ το περιεχόμενο και το φφοσ τθσ προφορικισ επικοινωνίασ. 

 Μεταφζρει τον τρόπο εκφοράσ του ομιλθτι με όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ακρίβεια. 

 Συνεργάηεται με υπομονι και ςεβαςμό με τουσ ωφελουμζνουσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 

ςωςτι επικοινωνία και ότι οι ωφελοφμενοι κατανοοφν απόλυτα όλεσ τισ ςυηθτιςεισ και 

διαδικαςίεσ. 

 Εξθγεί ςτουσ ωφελουμζνουσ-ενοίκουσ των οικθμάτων  τουσ κανόνεσ ςυγκατοίκθςθσ, 

ςυντιρθςθσ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ. 

 Διαςφαλίηει ότι οι ωφελοφμενοι αντιλαμβάνονται πλιρωσ τα δικαιϊματά τουσ και τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ και τον τρόπο πρόςβαςισ τουσ ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ του οικιματοσ. 

 Συνοδεφει τουσ ενοίκουσ ςε ςυναντιςεισ, υπθρεςίεσ, ιατρεία και  όπου απαιτείται 

διερμθνεία.                               

 
Απαιτοφμενα προςόντα 

 

Aπαιτοφμενα προςόντα 

Επάρκεια Διερμθνζα Φαρςί/Νταρί.  
 
Εφόςον θ κζςθ δεν καλυφκεί από υποψιφιουσ με επάρκεια  Διερμθνζα, κα επιλεγοφν υποψιφιοι 
που ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα τα Φαρςί και ταυτόχρονα  γνωρίηουν Νταρί ι το αντίςτροφο.  
 
Σε κάκε περίπτωςθ απαιτείται θ καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.  
 

 
 

Γενικά προςόντα- κωλφματα 
 

1. Να είναι Ζλλθνεσ/νίδεσ πολίτεσ ι/και αλλοδαποί/εσ υπό τθν προχπόκεςθ να ζχουν άδεια 
διαμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα ι βρίςκονται υπό κακεςτϊσ αςφλου.  

2. Να κατζχουν τουσ απαιτοφμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.  

3. Να ζχουν χρονικι διακεςιμότθτα κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 
4. Να μθν υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία. 

 
 
 

Δικαιολογθτικά 
 

 Αίτθςθ - Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία ο/θ υποψιφιοσ/-α κα δθλϊνει τθν πρόκεςι 
του/τθσ για ςυμμετοχι ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (Βλ. 
ςυνθμμζνθ Αίτθςθ – Υπεφκυνθ διλωςθ ) 

 Φωτοαντίγραφο: των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ 
προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των κριςίμων ςελίδων του διαβατθρίου 
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(δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ι των 
δφο όψεων τθσ άδειασ οδιγθςθσ ι των κρίςιμων ςελίδων του ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ 
όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων. 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα 

 Άδεια διαμονισ ςτθ χϊρα (για τουσ αλλοδαποφσ υποψιφιουσ).  
 
Πρόςκετα:  

 Φωτοτυπία διπλϊματοσ οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 

 Βεβαίωςθ από τον αςφαλιςτικό φορζα για το διάςτθμα τθσ αςφάλιςθσ, Φωτοαντίγραφα 
βεβαιϊςεων εμπειρίασ ι ςχετικζσ ςυμβάςεισ ι τιμολόγια. 

 Βεβαίωςθ από το νομικό πρόςωπο με περιγραφι του αντικειμζνου τθσ εκελοντικισ 
εργαςίασ. Ελάχιςτοσ χρόνοσ παροχισ εκελοντικισ εργαςίασ: 3 μινεσ.  

 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

 Οποιοδιποτε ζγγραφο πιςτοποιεί τθν ζνταξθ του υποψθφίου ςτισ ευπακείσ ομάδεσ: 
Άνεργοι ζωσ 29 ετϊν ι άνω των 50 ετϊν ι μακροχρόνια άνεργοι, αρχθγοί μονογονεϊκισ 
οικογζνειασ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, παλιννοςτοφντεσ, αιτοφντεσ άςυλο. 

 Κάρτα ανεργίασ. 
 

 
Αιτιςεισ- Διαδικαςία- Προκεςμία 

 
Η Αίτθςθ – Υπεφκυνθ διλωςθ απευκφνεται και υποβάλλεται ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι 
ΠΛΟΗΓΟΣ (αρμόδια για παροχι πλθροφοριϊν: Σοφία Τςεντελιζρου, τθλ. 2810-792207).  
Τα ζντυπα των αιτιςεων διατίκενται από τθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ. Επίςθσ, 
μποροφν ν’ αντλθκοφν από τθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ www.ploigos-ea.gr ι από τθν ιςτοςελίδα 
τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου (ςυντονιςτισ) www.anher.gr 
 
Η Αίτθςθ – Υπεφκυνθ διλωςθ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ των υποψθφίων υποβάλλονται 
αυτοπροςϊπωσ ι με άλλο εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν 
υπογραφι του υποψθφίου κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει ςε 
κλειςτό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινϊσ, αφενόσ τα ςτοιχεία του/τθσ υποψθφίου/ασ και 
αφετζρου θ ζνδειξθ:  
 

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΝΑΨΘ  

ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 

(ΔΙΕΡΜΘΝΕΑ ΦΑΡΙ-ΝΣΑΡΙ/ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΘΣΘ) 

και θ διεφκυνςθ τθσ  Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΠΛΟΗΓΟΣ, όπωσ παρακάτω: 

Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΘΓΟ 
Λ. 62 Μαρτφρων 146 

71 303   Θράκλειο 
 
Αν δεν προςκομιςθοφν τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιοσ τίθεται εκτόσ διαδικαςίασ 
και η αίτηςή του απορρίπτεται. 
Αντικατάςταςη τησ Αίτηςησ – Υπεφθυνησ δήλωςησ ή διόρθωςη αυτήσ ή ςυμπλήρωςη τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των 
αιτήςεων. 
 

http://www.ploigos-ea.gr/
http://www.anher.gr/
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Θ ευκφνθ τθσ ςωςτισ ςυμπλιρωςθσ τθσ Αίτθςθσ – Τπεφκυνθσ διλωςθσ είναι αποκλειςτικά του 
υποψθφίου. 
 
Όταν θ υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Υπεφκυνθσ διλωςθσ γίνεται αυτοπροςϊπωσ, ο αρμόδιοσ 
υπάλλθλοσ δεν παρζχει οδθγίεσ ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςυμβουλζσ ςτουσ υποψθφίουσ για τον 
τρόπο ςυμπλιρωςισ τθσ και τα πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ των ιδιοτιτων 
που επικαλοφνται, επιμελείται όμωσ θ αίτθςθ να είναι υπογεγραμμζνθ και να ςυνοδεφεται από τα 
δικαιολογθτικά που ο υποψιφιοσ δθλϊνει ότι  επιςυνάπτει. Δθλαδι, ο υπάλλθλοσ απλϊσ 
διαπιςτϊνει αν επιςυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ωσ επιςυναπτόμενα ςτθν Αίτθςθ – 
Υπεφκυνθ διλωςθ δικαιολογθτικά, χωρίσ να ελζγχει το κφροσ και το περιεχόμενο τουσ. 
Οι ίδιεσ παραπάνω ενζργειεσ πρζπει να γίνονται από τον αρμόδιο υπάλλθλο παραλαβισ των 
αιτιςεων και ςτθν περίπτωςθ που υποβάλλονται ταχυδρομικϊσ. 
Το αποτζλεςμα του ελζγχου του υπαλλιλου ςθμειϊνεται ενυπογράφωσ με ευκρινζσ το 
ονοματεπϊνυμό του. 
Η προκεςμία κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν λιγει ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, δθλαδι τθ Δευτζρα 22 
Ιανουαρίου 2018  και ϊρα 2:00 μ.μ. 
Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω οριηόμενθσ προκεςμίασ δεν κα γίνεται αποδεκτι θ κατάκεςθ 
αιτιςεων από υποψθφίουσ. 
Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ ςυςτθμζνθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ ο φάκελοσ κα πρζπει να 
φτάςει ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΘΓΟ μζχρι τθν ανωτζρω καταλθκτικι θμερομθνία 
και ϊρα (22/01/2018  και ϊρα 2:00 μ.μ.), θ οποία προκφπτει από το πρωτόκολλο που τθρείται 
ςτθν εταιρεία. Θ Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΘΓΟ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν 
κακυςτζρθςθ από οποιαδιποτε αιτία ςτθν άφιξθ των φακζλων, που αποςτζλλονται με τον ωσ 
άνω τρόπο. Φάκελοι που φκάνουν ςτθν εταιρεία  μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα 
είναι εκπρόκεςμοι και επιςτρζφονται ςτουσ υποψθφίουσ χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 

Γενικζσ Πλθροφορίεσ για τα Δικαιολογθτικά υμμετοχισ: 

 
i. Οι τίτλοι ςπουδϊν πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίηονται 

μεταφραςμζνοι και επικυρωμζνοι.  
ii. Δθμόςια ζγγραφα τθσ θμεδαπισ υποβάλλονται ςε ευκρινζσ φωτοαντίγραφο του 

πρωτοτφπου.  
 

Κριτιρια και βακμολόγθςι τουσ 
 
Η ςειρά κατάταξθσ μεταξφ των υποψθφίων κακορίηεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 
 

α/α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ  

1 Επίπεδο διερμθνείασ από ελλθνικά ςε φαρςί και το αντίςτροφο (προφορικά) 

2 Επίπεδο μετάφραςθσ από ελλθνικά ςε φαρςί και το αντίςτροφο  (γραπτά) 

3 Γνϊςθ Αραβικϊν ι Σορανί ι Κιρμαντηί (προφορικά) 

4 Γνϊςθ αγγλικϊν 

5 Εργαςιακι εμπειρία ςτο αντικείμενο (διερμθνζασ ι μεταφραςτισ) 
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Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ1 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ θ οποία κα 
ειςθγθκεί ανάλογα ςτο Δ.Σ. τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΠΛΟΗΓΟΣ, ςφμφωνα με τον 
ακόλουκο τρόπο:  

 Η καλι γνϊςθ Φαρςί/Νταρί και Ελλθνικϊν αποτελεί τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ 
ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και είναι κριτιριο αποκλειςμοφ (on/off). Σε 
κάκε περίπτωςθ, πζρα από τουσ Πιςτοποιθμζνουσ Διερμθνείσ, κα γίνει αξιολόγθςθ τθσ 
γνϊςθσ και των δφο γλωςςϊν από ειδικι μικτι επιτροπι.  

 Θ’ ακολουκιςει αξιολόγθςθ των πρόςκετων επικυμθτϊν προςόντων και των 
κοινωνικϊν κριτθρίων και κα ςυνταχκεί πίνακασ βακμολογικισ κατάταξθσ. Στθ 
ςυνζχεια θ Επιτροπι Επιλογισ κα καλζςει για προςωπικι ςυνζντευξθ όλουσ τουσ 
υποψιφιουσ. 

 Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ ςυντελεςτζσ 
βαρφτθτασ όπωσ περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα και ςυγκεκριμζνα: 

 
α/α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ  Δικαιολογθτικά/ Προχποκζςεισ Σρόποσ 

βακμολόγθςθσ  
Ανϊτερθ 
Βακμολογία 

1 Επίπεδο διερμθνείασ 
από ελλθνικά ςε φαρςί 
και το αντίςτροφο 
(προφορικά) 

Βεβαίωςθ ςπουδϊν εφόςον 
υπάρχει 

Προφορικι 
εξζταςθ 
Άριςτο επίπεδο: 25 
Πολφ καλό 
επίπεδο: 20 
Καλό επίπεδο: 15 
Μζτρι επίπεδο: 10 

25 

2 Επίπεδο μετάφραςθσ 
από ελλθνικά ςε φαρςί 
και το αντίςτροφο  
(γραπτά) 

Βεβαίωςθ ςπουδϊν εφόςον 
υπάρχει 

Γραπτι εξζταςθ 
Άριςτο επίπεδο: 10 
Πολφ καλό 
επίπεδο: 8 
Καλό επίπεδο: 6 
Μζτριο  επίπεδο: 4 

10 

3 Γνϊςθ Αραβικϊν ι 
Σορανί ι Κιρμαντηί 
(προφορικά) 

Τίτλοσ ςπουδϊν ι διλωςθ του 
υποψθφίου 

Προφορικι 
εξζταςθ 

10 

4 Γνϊςθ αγγλικϊν  Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν  Φπαρξθ τίτλου 
ςπουδϊν 

10 

                                                 
1
 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της παρούσας πρόσκλησης.  

6 Εκελοντικι εργαςία ςε νομικά πρόςωπα με αντικείμενο τθ ςτιριξθ  ευάλωτων ομάδων 

7 Δίπλωμα οδιγθςθσ αυτοκινιτου 

8 Οικογενειακι κατάςταςθ 

9 Διάρκεια ανεργίασ 

10 
Άνεργοι ζωσ 29 ετϊν ι άνω των 50 ετϊν ι μακροχρόνια άνεργοι, αρχθγοί 
μονογονεϊκισ οικογζνειασ, μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, παλιννοςτοφντεσ, αιτοφντεσ 
άςυλο 
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5 Εργαςιακι εμπειρία 
ςτο αντικείμενο 
(διερμθνζασ ι 
μεταφραςτισ)  

Βεβαίωςθ από τον αςφαλιςτικό 
φορζα ι τον εργοδότθ για το 
διάςτθμα τθσ αςφάλιςθσ και 
υπεφκυνθ διλωςθ για το 
αντικείμενο τθσ εργαςίασ 

2 μονάδεσ για κάκε 
μινα 
προχπθρεςίασ με 
μζγιςτο το 10 

10 

6 Εκελοντικι εργαςία ςε 
νομικά πρόςωπα με 
αντικείμενο τθ ςτιριξθ  
ευάλωτων ομάδων  

Βεβαίωςθ από φορζα υλοποίθςθσ 
του προγράμματοσ. Ελάχιςτθ 
απαιτοφμενθ εμπειρία 3 μθνϊν. 

Φπαρξθ εμπειρίασ 5 

7 Δίπλωμα οδιγθςθσ 
αυτοκινιτου 

β' κατθγορίασ Φπαρξθ 
διπλϊματοσ 
οδιγθςθσ 

5 

8 Οικογενειακι 
κατάςταςθ (1*) 

Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 
κατάςταςθσ 

Υποομάδα 1 4 

Ζγγαμοσ ι άγαμοσ 
με 4+ ανιλικα 
παιδιά: 4 

Ζγγαμοσ ι άγαμοσ 
με 3 ανιλικα 
παιδιά: 3 

Ζγγαμοσ ι άγαμοσ 
με 2 ανιλικα 
παιδιά: 2 

Ζγγαμοσ ι άγαμοσ 
με 1 ανιλικο 
παιδί:1 

Υποομάδα 2 

Τζκνο πολφτεκνθσ 
οικογζνειασ: 2 

Τζκνο τρίτεκνθσ 
οικογζνειασ: 1 

9 Διάρκεια ανεργίασ Κάρτα ανεργίασ 1 μονάδα για κάκε 
μινα ανεργίασ με 
μζγιςτο το 6 

6 

10 Άνεργοι ζωσ 29 ετϊν ι 
άνω των 50 ετϊν ι 
μακροχρόνια άνεργοι, 
αρχθγοί μονογονεϊκισ 
οικογζνειασ, 
μετανάςτεσ, 
πρόςφυγεσ, 
παλιννοςτοφντεσ, 
αιτοφντεσ άςυλο 

Οποιοδιποτε δθμόςιο ζγγραφο 
επιβεβαιϊνει τθν ζνταξθ του 
υποψθφίου ςε μια από τισ 
ςυγκεκριμζνεσ ευπακείσ ομάδεσ 

3 μόρια για τουσ 
υποψιφιουσ που 
εντάςςονται ςε μια 
από τισ 
ςυγκεκριμζνεσ 
ευάλωτεσ ομάδεσ. 
Αν εντάςςεται ςε 
περιςςότερεσ από 
μια ομάδεσ, δεν 
βακμολογείται με 
επιπλζον μόρια.  

3 

11 Προςωπικι 
ςυνζντευξθ 

Συνζντευξθ   12 

  Άκροιςμα 100 

(1*)Στθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία οι υποψιφιοι δεν μποροφν να μοριοδοτθκοφν και για τισ δφο υποομάδεσ. 
Θα βακμολογθκεί θ υποομάδα που αντλεί τον μεγαλφτερο βακμό.  
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Κατάρτιςθ πινάκων- Ενςτάςεισ 

 
Οι προςωρινοί πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων διαμορφϊνονται και μετά τθν προςωπικι 
ςυνζντευξθ και  ςυντάςςονται από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που ζχει οριςτεί με τθν από 29/12/2017 
ομόφωνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΠΛΟΗΓΟΣ, θ 
οποία είναι αρμόδια και για τθν τιρθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ τθσ πρόςκλθςθσ.  

Οι ανωτζρω πίνακεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΠΛΟΗΓΟΣ και 
τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου αντίςτοιχα, χωρίσ να δθμοςιοποιοφνται τα ονόματα των υποψθφίων, 
ςτθ κζςθ των οποίων κα δθμοςιεφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  

Κατά των πινάκων επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ  μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) 
θμερϊν που αρχίηει από τθν επομζνθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ  γίνεται 
με κατάκεςι τθσ ι με αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ.  

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων και τθν αξιολόγθςι τουσ,  οι πίνακεσ 
κατάταξθσ οριςτικοποιοφνται και επικυρϊνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΠΛΟΗΓΟΥ.  

 
 

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ / ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

 
Για  περιςςότερεσ  πλθροφορίεσ  ι/και  διευκρινίςεισ, οι  ενδιαφερόμενοι μποροφν να 
απευκφνονται ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ, τθλ.: 2810792207,  e-mail: 
stsentelierou@ploigos-ea.gr, Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, ϊρεσ 09:00 ζωσ 14:00.  
 
 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΠΛΟΘΓΟ 

Ο πρόεδροσ 

 

 

Ηαχαρίασ Ροδιτάκθσ 
  

mailto:stsentelierou@ploigos-ea.gr
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 

φςτθμα επιλογισ προςωπικοφ: 

Η διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ κα ολοκλθρωκεί ςτα παρακάτω ςτάδια: 
 
1ο τάδιο: Ανάρτθςθ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για 15 (θμερολογιακζσ) θμζρεσ ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΠΛΟΗΓΟΣ και τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου.  
2ο τάδιο: Συγκζντρωςθ αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν. Ζλεγχοσ πλθρότθτασ φακζλων.  
3ο τάδιο: Σ’ αυτό το ςτάδιο κα γίνει διαχωριςμόσ των υποψθφίων που πλθροφν τα τυπικά 

προςόντα και εκείνων που δεν τα πλθροφν (απορριπτζοι). Σε κάκε περίπτωςθ, πζρα από τουσ 
Πιςτοποιθμζνουσ Διερμθνείσ, κα γίνει αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ και των δφο γλωςςϊν από 
ειδικι μικτι επιτροπι. Όςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ διερμθνείασ Φαρςί/Νταρί και 
Ελλθνικϊν, δεν κα περάςουν ςτο επόμενο ςτάδιο αξιολόγθςθσ.  
4ο τάδιο: Όςοι πλθροφν τα τυπικά προςόντα κα βακμολογθκοφν για τα πρόςκετα επικυμθτά και 
κα ςυμπλθρωκεί πίνακασ με τθ βακμολογικι κατάταξθ.  
5ο τάδιο: Οι υποψιφιοι κα οδθγθκοφν ςε προςωπικι ςυνζντευξθ από τθν τριμελι Επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ. Στο πλαίςιο τθσ ςυνζντευξθσ κα γίνει ενθμζρωςθ των υποψθφίων για τα κακικοντα 
τθσ κζςθσ. Σκοπόσ του ςταδίου τθσ ςυνζντευξθσ είναι να αξιολογθκοφν όλα τα χαρακτθριςτικά του 
υποψθφίου και να ςυμπλθρωκεί το βακμολόγιο με τθ βακμολογία των μελϊν τθσ επιτροπισ.   
6ο τάδιο: Με τον υπολογιςμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτιρια και τθν προςωπικι 
ςυνζντευξθ, κα προκφψουν οι προςωρινοί πίνακεσ του υπό πρόςλθψθ προςωπικοφ, οι οποίοι κα 
αναρτθκοφν ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ Εκπαιδευτικισ Αναπτυξιακισ ΠΛΟΗΓΟΣ (www.ploigos-ea.gr) και 
τθσ Αναπτυξιακισ Ηρακλείου (www.anher.gr), χωρίσ να δθμοςιοποιοφνται τα ονόματα των 
υποψθφίων, ςτθ κζςθ των οποίων κα δθμοςιεφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ.  
Κατά των πινάκων επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ  μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) 
θμερϊν που αρχίηει από τθν επομζνθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ  γίνεται 
με κατάκεςι τθσ ι με αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτθν Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ. 
Η αξιολόγθςθ των ενςτάςεων γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων.  
7ο τάδιο: Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων και τθν αξιολόγθςι τουσ,  οι 
πίνακεσ κατάταξθσ οριςτικοποιοφνται και επικυρϊνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 
ΠΛΟΗΓΟΥ.  

 
 

8ο τάδιο: Επιλογι νζου προςωπικοφ. Ενθμζρωςθ όλων των υποψθφίων για τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ επιλογισ προςωπικοφ.  
 
Σε περίπτωςθ που δεν ςυμπλθρωκεί ικανόσ αρικμόσ υποψθφίων ι δεν καλφπτουν τισ 
προδιαγραφζσ τθσ επιτροπισ δφναται να επαναλθφκεί θ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ. 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψιφιοι που κα περάςουν ςτθν τελικι αξιολόγθςθ αλλά δεν κα 
προςλθφκοφν, κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον πίνακα επιλαχόντων. Σε περίπτωςθ αφξθςθσ των 
κζςεων μζςα ςτο 2018, θ Εκπαιδευτικι Αναπτυξιακι ΠΛΟΗΓΟΣ κα προχωριςει ςτθν πρόςλθψθ 
επιπλζον προςωπικοφ από τθ λίςτα επιλαχόντων.  

http://www.ploigos-ea.gr/
http://www.anher.gr/

