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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  

Αθήνα, 14/03/2018 

Α.Π.:ΕΕ.1100 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με: 

1. Το άρθρο 64 παρ. 2β του Ν. 4485/2017  

2. Την από 16/2/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού υλοποιεί το έργο «Πιλοτική 

Απογραφή Άστεγου Πληθυσμού» που χρηματοδοτείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της πράξης 

«Δημιουργία εργαλείων και ορισμός διαδικασιών για την καταγραφή των αστέγων» με κωδικό MIS 5001354 που 

χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020 (Απόφαση Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. αρ. 1454 

της συνεδρίασης αριθμ. 297/02.06.2017). 

3. Την από 06/03/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού περί έγκρισης της 

ανακοίνωσης. 

Αντικείμενο του έργου είναι η διενέργεια πιλοτικής έρευνας καταγραφής των αστέγων δρόμου και σε δομές 

φιλοξενίας σε 5 δήμους προκειμένου να διαμορφωθεί πρόταση ανάπτυξης μόνιμου μηχανισμού περ ιοδικής 

καταγραφής των αστέγων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η  συνολική διάρκεια του έργου είναι 5 μήνες και περιλαμβάνει δύο παραδοτέα:  

α) τη διενέργεια της πιλοτικής καταγραφής και  

β) τη διατύπωση πρότασης για τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού καταγραφής και παρακολούθησης της 

κατάστασης αναφορικά με τους αστέγους στην ελληνική επικράτεια.  

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει ευκαιριακά με 

σύμβαση έργου, καταγραφείς αστέγων από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο ημέρες , ως εξής:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Έργο «Πιλοτική 

Απογραφή 

Άστεγου 

Πληθυσμού » 

Περιγραφή 

καθηκόντων 

Διάρκεια 

Σύμβασης 

Αριθμός 

Ατόμων 

Συνολική Αμοιβή 

01 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

Απλοί 

καταγραφείς 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

και δύο ημέρες     

95 

120,00€,  

συμπεριλαμβανομένου 

όλων των φόρων, τυχόν 

ΦΠΑ, των κρατήσεων, 

των ασφαλιστικών 

εισφορών εργοδότη και 

εργαζομένου σύμφωνα 

με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

(Το τελικό ύψος της 

αμοιβής τελεί υπό τους 

περιορισμούς του 

χρηματοδότη και της 

κείμενης νομοθεσίας) 
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02 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
Συντονιστές 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

και δύο ημέρες     

16 

150,00€,  

συμπεριλαμβανομένου 

όλων των φόρων, τυχόν 

ΦΠΑ, των κρατήσεων, 

των ασφαλιστικών 

εισφορών εργοδότη και 

εργαζομένου σύμφωνα 

με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

(Το τελικό ύψος της 

αμοιβής τελεί υπό τους 

περιορισμούς του 

χρηματοδότη και της 

κείμενης νομοθεσίας) 

03 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
Επόπτες 

Από την 

υπογραφή της 

σύμβασης έως 

και δύο ημέρες     

4 

250,00€,  

συμπεριλαμβανομένου 

όλων των φόρων, τυχόν 

ΦΠΑ, των κρατήσεων, 

των ασφαλιστικών 

εισφορών εργοδότη και 

εργαζομένου σύμφωνα 

με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

(Το τελικό ύψος της 

αμοιβής τελεί υπό τους 

περιορισμούς του 

χρηματοδότη και της 

κείμενης νομοθεσίας) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων 

01 • Καταγραφή αστέγων στους δήμους  Αθηναίων, Ηρακλείου, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 

οι οποίοι θα εργαστούν για ένα βράδυ  για την καταγραφή αστέγων στο δρόμο και για ένα 

απόγευμα ή βράδυ για την καταγραφή αστέγων σε δομές (συνολικά δύο μέρες ).  

• Η καταγραφή θα γίνει σε ειδική εφαρμογή που θα εγκατασταθεί στο κινητό τους (το οποίο 

πρέπει να είναι τύπου Android) και την οποία και θα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για 

τους σκοπούς της καταγραφής σύμφωνα με τους κανόνες εχεμύθειας και σεβασμού των 

προσωπικών δεδομένων και στη συνέχεια θα διαγράψουν οριστικά όταν αυτό ζητηθεί από 

τον υπεύθυνο του προγράμματος 

• Συμμετοχή σε επιμορφωτικές συναντήσεις και δραστηριότητες προετοιμασίας με την 

ομάδα έργου πριν την καταγραφή. 

02 • Συντονισμός των καταγραφέων αστέγων και καταγραφή αστέγων στους δήμους  

Αθηναίων, Ηρακλείου, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οι οποίοι θα εργαστούν για ένα βράδυ  

για την καταγραφή αστέγων στο δρόμο και για ένα απόγευμα ή βράδυ για την καταγραφή 

αστέγων σε δομές (συνολικά δύο μέρες ).  

• Η καταγραφή θα γίνει σε ειδική εφαρμογή που θα εγκατασταθεί στο κινητό τους (το οποίο 

πρέπει να είναι τύπου Android) και την οποία και θα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για 

τους σκοπούς της καταγραφής σύμφωνα με τους κανόνες εχεμύθειας και σεβασμού των 

προσωπικών δεδομένων και στη συνέχεια θα διαγράψουν οριστικά όταν αυτό ζητηθεί από 

τον υπεύθυνο του προγράμματος 

• Συμμετοχή σε επιμορφωτικές συναντήσεις και δραστηριότητες προετοιμασίας με την 

ομάδα έργου πριν την καταγραφή. 

03 • Εποπτεία συντονιστών καταγραφέων αστέγων στους δήμους  Αθηναίων, Ηρακλείου, 

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 

• Συμμετοχή σε επιμορφωτικές συναντήσεις και δραστηριότητες προετοιμασίας με την 

ομάδα έργου πριν την καταγραφή. 
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Απαραίτητες Προϋποθέσεις: 

1.Να διαθέτουν συσκευή κινητού τηλεφώνου τεχνολογίας Android όπου θα εγκατασταθεί το ειδικό λογισμικό 

καταγραφής αστέγων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και σύνδεση στο διαδίκτυο.   

2.. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.  α)ότι δέχονται να εγκατασταθεί στο κινητό τους τηλέφωνο η 

ειδική εφαρμογή του προγράμματος την οποία και θα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για τους σκοπούς της 

καταγραφής σύμφωνα με τους κανόνες εχεμύθειας και σεβασμού των προσωπικών δεδομένων και στη συνέχεια θα 

διαγράψουν οριστικά όταν αυτό ζητηθεί από τον υπεύθυνο του προγράμματος. β) ότι δεσμεύονται να συμμετάσχουν 

ανελλιπώς στις επιμορφωτικές συναντήσεις και δραστηριότητες προετοιμασίας με την ομάδα έργου πριν την 

καταγραφή. 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

-Υπεύθυνη Δήλωση (σημείο 2 των απαραίτητων προϋποθέσεων) 

-Αντίγραφο Πτυχίου (σκαναρισμένο) ή  Αντίγραφο Δελτίου Φοιτητικής Ταυτότητας (για τους φοιτητές/τριες μόνο-

σκαναρισμένο) 

-Βεβαιώσεις Εμπειρίας όπως αυτή περιγράφεται στα κριτήρια προτεραιότητας(σκαναρισμένες) . 

 

Κριτήρια Επιλογής: 

1. Κατά προτίμηση Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υπ. Διδάκτορες Σχολών και Τμημάτων Παντείου Πανεπιστημίου:  

Α. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών: 30 μόρια 

Β. Υπ. Διδάκτορες: 40 μόρια (συμπεριλαμβανομένου του μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών) 

Γ. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτητές Κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας : 5 

μόρια για το πτυχίο συν 2 μόρια για κάθε βαθμό Πτυχίου από  το 6 έως το 10 

2. Φοιτητές/τριες τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής (Παντείου, Πελοποννήσου, Δημοκρίτειου) : 4 μόρια 

3. Εμπειρία στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων(το λιγότερο 50 ερωτηματολόγια)  πρόσωπο-με-πρόσωπο (δια ζώσης) 

με κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (άστεγοι, πρόσφυγες, μετανάστες, συστηματικοί χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών): 5 μόρια ) 

4. Εμπειρία συμμετοχής σε δράσεις υποστήριξης αποκλεισμένων ομάδων( είτε ως εργαζόμενοι είτε ως εθελοντές): 5 

μόρια για συμμετοχή σε δράσεις διάρκειας έως και 15 ημερών εργασίας και 2 μόρια για κάθε επιπλέον μήνα 

εργασίας  

5.Εμπειρία συμμετοχής σε δραστηριότητες υποστήριξης συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών και 

εκδηλώσεων κοινωνικής παρέμβασης (είτε ως εργαζόμενοι είτε ως εθελοντές): 3 μόρια για συμμετοχή σε δράσεις 

διάρκειας έως και 5 εργάσιμων ημερών και 1 μόριο για κάθε επιπλέον μέρα). 

 

Υποβολή αιτήσεων 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταγραφείς να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά   στην 

ηλεκτρονική εφαρμογή: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYAGjcjrkOz7lX4NvZvGmNmGxLHiHALV5xOOl6Sw3XmduGpQ/vi

ewform?usp=sf_link 

και να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισμένα στο formakatagrafewn@gmail.com έως την 

28/03/2018. 

 

O Πρόεδρος του ΕΛΚΕ 

 

 

Καθηγητής Ν. Λέανδρος 

Αντιπρύτανης  

Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYAGjcjrkOz7lX4NvZvGmNmGxLHiHALV5xOOl6Sw3XmduGpQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYAGjcjrkOz7lX4NvZvGmNmGxLHiHALV5xOOl6Sw3XmduGpQ/viewform?usp=sf_link
mailto:formakatagrafewn@gmail.com
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