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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΗΤΡΩO ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ 2018-2019
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένταξη και Εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων», που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,
με επιστημονικά υπεύθυνη την κα Βενετία Αποστολίδου, καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής, προτίθεται να
συγκροτήσει μητρώο για την κάλυψη των αναγκών του έργου και για συνολικό διάστημα έως τις 30/09/2019
(ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 27.610,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη
λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Εμψ υχωτές-Συνεργάτες για τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων και τις θερινές κατασκηνώσεις.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το έργο «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 θα υλοποιήσει δράσεις με
αντικείμενο την ενίσχυση της μαθησιακής και γλωσσικής επίδοσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας
της Θράκης με γνώμονα τις πολιτισμικές και γλωσσικές τους ιδιαιτερότητες στοχεύοντας στη μείωση της σχολικής
διαρροής, τη διασφάλιση της τακτικής φοίτησης αποβλέποντας στην αρμονική ένταξή τους στο εκπαιδευτικό
σύστημα και κατ’ επέκταση στην ελληνική κοινωνία.
Το αντικείμενο έργου της παρούσας πρόσκλησης αφορά στην στήριξη-εμψύχωση παιδιών και νέων της
μειονότητας και στην ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης και στις θερινές
κατασκηνώσεις κατά τα έτη 2018 και 2019. Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου θα απασχοληθούν κατ’ ελάχιστο
6 άτομα-εμψυχωτές. Το προβλεπόμενο ποσό για την κάλυψη των αμοιβών υπολογίζεται σε 27.610,00€ (το
ανώτερο).
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ–ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Εμψυχωτές-Συνεργάτες για τα Δημιουργικά Εργαστήρια
1. Ειδικότητα:
Νέων και τις θερινές κατασκηνώσεις
Πλήθος συνεργατών
Κατ’ ελάχιστο 6 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες της Πράξης
Για τις ανάγκες του έργου θα απασχοληθούν φυσικά πρόσωπα με
αντικείμενο:
την στήριξη-εμψύχωση παιδιών και νέων της μειονότητας και
Αντικείμενο σύμβασης:
ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους στους νομούς Ξάνθης και
Ροδόπης και στις θερινές κατασκηνώσεις κατά τα έτη 2018 και
2019.
Η διάρκεια της σύμβασης ολοκληρώνεται στις 30/9/2019
(ολοκλήρωση θερινών δράσεων). Η σύμβαση δύναται να
Διάρκεια σύμβασης :
παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος
(και σε περίπτωση παράτασης της Πράξης).
Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα
Τρόπος παραλαβής του
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης
ανατεθέντος έργου:
εργασιών) από την Επιστημονική Υπεύθυνη της ανωτέρω πράξης.
Προτεινόμενη αμοιβή
H αμοιβή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΠ θα ανέρχεται το
σύμβασης μίσθωσης
ανώτερο σε 700,00€ μικτά ανά μήνα απασχόλησης και ανάλογα με
έργου ιδιωτικού δικαίου:
τις ανάγκες της δράσης.
Στα ΚΕΣΠΕΜ Ν.Ξάνθης και Ν.Ροδόπης, σε σχολικές μονάδες και
Τόπος παροχής έργου:
στις θερινές κατασκηνώσεις στη Θράκη για τα έτη 2018 και 2019.
MH ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ON/OFF)
Απαραίτητα προσόντα:
1.
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή
αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων
της αλλοδαπής).
2.
Κατ’ ελάχιστο 2ετής εμπειρία ως
εμψυχωτής/εμψυχώτρια στην
κοινωνικοπολιτισμική ενδυνάμωση
νέων στα πλαίσια έργων
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επιθυμητά 1 προσόντα:
1. Κατ’ ελάχιστο 2ετής εμπειρία στον σχεδιασμό
και
υλοποίηση
προγραμμάτων
θερινών
κατασκηνώσεων.
2. Πάνω από 2 έτη εμπειρία ως εμψυχωτής/
εμψυχώτρια
στην
κοινωνικοπολιτισμική
ενδυνάμωση
νέων
στα
πλαίσια
έργων
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
3. Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της
μειονότητας η οποία προκύπτει είτε από
αντίστοιχο πιστοποιητικό, είτε από την ιδιότητα
μέλους της μειονότητας.
1. Ειδικότητα:

1

Εμψυχωτές-Συνεργάτες για τα Δημιουργικά
Εργαστήρια Νέων και τις θερινές κατασκηνώσεις

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1
1.1

Απαραίτητα προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή

ΜΟΡΙΑ
On/off

Τα επιθυμητά προσόντα σε κάθε περίπτωση θα βαθμολογούνται.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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1.2

2
2.1

2.2

αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων
της αλλοδαπής).
Κατ’ ελάχιστο 2ετής εμπειρία ως
εμψυχωτής/
εμψυχώτρια
στην
κοινωνικοπολιτισμική
ενδυνάμωση
νέων
στα
πλαίσια
έργων
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Επιθυμητά προσόντα
Κατ’ ελάχιστο 2ετής εμπειρία στον
σχεδιασμό
και
υλοποίηση
προγραμμάτων
θερινών
κατασκηνώσεων.
Πάνω από 2 έτη εμπειρία ως
εμψυχωτής/
εμψυχώτρια
στην
κοινωνικοπολιτισμική
ενδυνάμωση
νέων
στα
πλαίσια
έργων
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

On/off

Μονάδες
10

Η βαθμολογία της
εμπειρίας γίνεται κατά
μήνα ως εξής: Για
εμπειρία πλέον των 24
μηνών κάθε μήνας θα
μοριοδοτείται με δύο
(2) μονάδες και μέχρι
το ανώτατο των 40
μονάδων

40
Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της 20
γλώσσας της μειονότητας η οποία
προκύπτει
είτε
από
αντίστοιχο
πιστοποιητικό, είτε από την ιδιότητα
μέλους της μειονότητας.
3
Συνέντευξη
30
Σύνολο
100
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία
αναφέρονται ως συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική
συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. Για τα απαραίτητα προσόντα, το κριτήριο είναι ON/OFF.
2.3

*ο αριθμός απασχολούμενων ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της Πράξης εφόσον υπάρξει
αιτιολογημένη ανάγκη
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα πτυχίων (σημειώνεται ότι, όπου αναφέρεται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της μειονότητας αυτή
αποδεικνύεται από πιστοποιητικό κατ’ ελάχιστο επιπέδου Γ1/C1)
4. Δικαιολογητικά, βεβαιώσεις καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα
αναφέρονται στο βιογραφικό.
* Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας:
Α. Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η
εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που να καλύπτει
ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Β. Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα
Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να αποδεικνύεται το
χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης.
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Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία ισχύουν, εφόσον ο υποψήφιος κατά τη
διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την
απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι από αυτούς έχουν κριθεί κατάλληλοι (πληρούν δηλ. τουλάχιστον τα απαραίτητα
προσόντα) μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη. Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων που δεν προσέρχονται στη
συνέντευξη κατόπιν κλήσης τους απορρίπτονται.
Σε πρώτη φάση θα κληθούν οι υποψήφιοι που πληρούν όλα ή κάποια από τα επιθυμητά προσόντα. Εφόσον ο
αριθμός των θέσεων δεν καλυφθεί από την πρώτη φάση συνεντεύξεων, τότε η Επιτροπή αξιολόγησης θα καλέσει
σε συνέντευξη και τους υποψηφίους που πληρούν μόνο τα απαραίτητα κριτήρια (κριτήρια on/off).
Αναλυτικά τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια που θα καθοδηγήσουν τις συνεντεύξεις είναι:
Εμψυχωτές-Συνεργάτες για τα Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων και τις θερινές κατασκηνώσεις
1. Κατανόηση της σημασίας των διαφορετικών ταυτοτήτων 10 μόρια
2. Γνώσεις και εμπειρία διαχείρισης ομάδας και εξοικείωση με τεχνικές εμψύχωσης και δημιουργικών
δραστηριοτήτων 10 μόρια
3. Γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της μουσουλμανικής μειονότητας 10 μόρια
*Η βαθμολόγηση θα γίνεται ως εξής ανά κριτήριο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ/ΓΝΩΣΗ 0-1 μόρια,
ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ/ΓΝΩΣΗ 2-4 μόρια, ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ/ΓΝΩΣΗ 5-6 μόρια, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ/ΓΝΩΣΗ 7-8 μόρια, ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ/ΓΝΩΣΗ 9-10 μόρια.
Mετά την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων και πριν τη σύναψη σύμβασης για όσους επιλεγούν να
απασχοληθούν στην Πράξη, θα πρέπει να καταθέσουν στο γραφείο διοίκησης του έργου απόσπασμα ποινικού
μητρώου γενικής χρήσης.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική
παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, στον
2ο όρ. του Πύργου της Παιδαγωγικής, τκ 54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ώρες 9.00-13.00, έως τις
30/05/2018 και ώρα 13:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του
Παιδαγωγικού Τμήματος.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά
στο γραφείο της κας Αποστολίδου Βενετίας τηλ 2310 995094 καθημερινά, ώρες 10.00-13.00 είτε στο γραφείο
διοίκησης του έργου στην Αθήνα τηλ. 210- 368 9322, 210 368 9323, ώρες 10.00-14.00 ενώ για πληροφορίες
σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310994026/ 994082 .
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων)
δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα
του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List, στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της
παρούσας πρόσκλησης.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα έγγραφα
αξιολόγησης – βαθμολόγησης, τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους
αίτησης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999 και 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ του Ν.
2472/1997.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο
κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής
ελευθερίας.
2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την
αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ το
αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για το
περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.
3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του
εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην
πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να
προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν
προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η
πρόταση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται, απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν.
5. 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 (δεν απαιτείται
σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου
α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
6. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και
απορρίπτεται.
7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί
αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
8. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη
διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως
των ενδιαφερομένων.
9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.
10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση
διατάξεων του ΠΔ 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 1ΠΔ 116/2006
«Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).
11. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από
φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
12. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016.

1.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Θεόδωρος Λαόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη
Έρευνας & Συντονισμού ΑΠΘ

ΑΔΑ: 73ΝΣ46Ψ8ΧΒ-Χ2Ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ*
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)

Επώνυμο : ……………………………….…………..…. Όνομα: ………………….………………………………….
Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….……..………… Νομός: …………….…………..……….…
Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….…………….....….
Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..……………….........….….
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ………..
Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:………..
Κινητό τηλ : ……………………….. e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ……………………………....

Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση και στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής:
Ο αριθμός του πρωτόκολλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και ο τίτλος της Πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση των
μουσουλμανοπαίδων-Υποέργο 2» :
Σημειώστε με Χ αν έχετε την ιδιότητα μέλους της μειονότητας

1

Ιδιότητα μέλους της μειονότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ Χ
αν
έχετε
την
ιδιότητα
μέλους
της μειονότητας

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς
και αληθείς.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία : ___/___/______
Συνημμένα υποβάλλω : 1.
2.

*Η ελλιπής συμπλήρωση της πρότασης-δήλωσης αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.

ΑΔΑ: 73ΝΣ46Ψ8ΧΒ-Χ2Ο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

.... ....
.... ....
.... ....
. .

(2)

Φορέας απασχόλησης –
Εργοδότης

Κατηγορία φορέα

Έως

(β)
Ημέρες απασχόλησης

Από

(α)

Μήνες απασχόλησης

α/α

Είδος Εμπειρίας(1)

(Καταγράφεται από τον ενδιαφερόμενο όλη η σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης εμπειρία εφόσον απαιτείται)

Αντικείμενο απασχόλησης

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (3)

(1) Συμπληρώνεται Επ. για επαγγελματική εμπειρία.
(2) Μόνο για την περίπτωση επαγγελματικής εμπειρίας, συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», ανάλογα με την
κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου (εταιρείες κτλ.)· Δ: Δημόσιος τομέας, υπηρεσίες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του
δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν.
2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, συμπληρώνεται με την ένδειξη «Ε».
(3) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το σύνολο
των ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων) ή διά του 30
(αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της
απασχόλησης) και το ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών απασχόλησης της στήλης (α).

