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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                                                                        Αθήνα,  22/09/2022 

                       Αρ. Πρόσκλησης: 36874/2022 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου) 

 

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστηρικτικές 

παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της 

εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049099 και 

συγκεκριμένα των κάτωθι υποέργων: 

Υποέργο 1: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Ηπείρου (Κ.Ε. 16633), 

Υποέργο 2: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στις 

Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων (Κ.Ε. 16634), 

Υποέργο 3: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κ.Ε. 16635), 

Υποέργο 4: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Κ.Ε. 16636) & 

Υποέργο 5: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κ.Ε. 16637),   

η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 

από Εθνικούς Πόρους, και της οποίας Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Χρήστος 

Παρθένης, λαμβάνοντας υπόψη:  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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1.   Το ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (Α΄265), 

 

2.   Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' 

αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων 

επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β' 3521) όπως ισχύει,   

 

3. Το ν. 3861/2010 για «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις (Α΄112), όπως ισχύει, 

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος της Ελλάδος. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 

Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.» (Α 141/21.07.2022) 

6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ισχύει. 

7. Την από 24/05/2022 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του 

προϋπολογισμού του υποέργου με Κ.Ε. 16634 «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε 

κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης 

της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης, 

Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑ: 6ΨΧΖ46ΨΖ2Ν-Ζ79) και τις από 

29/06/2022 αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης των 

προϋπολογισμών των υποέργων με Κ.Ε. 16633 «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε 

κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης 

της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια Ηπείρου» (ΑΔΑ: 

6ΒΔΒ46ΨΖ2Ν-4ΨΤ), 16635 «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ 

για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από 

παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια Αττικής» (ΑΔΑ: 65Θ546ΨΖ2Ν-0Φ4), 16636 

«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ: 6Υ1946ΨΖ2Ν-8ΕΣ), 16637 

«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους 

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: ΨΧ2746ΨΖ2Ν-2ΞΠ). 

 

8. Την από 24/05/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, η οποία καταχωρίσθηκε στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας λαμβάνοντας α/α 

2885/2022 (ΑΔΑ: Ψ2Δ146ΨΖ2Ν-ΜΒΥ) για το υποέργο με Κ.Ε. 16634 και τις από 

29/06/2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, οι οποίες καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας λαμβάνοντας α/α 3204/2022 (ΑΔΑ: 

6Π7Ρ46ΨΖ2Ν-8ΟΖ) για το υποέργο με Κ.Ε. 16633, α/α 3207/2022 (ΑΔΑ: 

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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919646ΨΖ2Ν-Δ2Ω) για το υποέργο με Κ.Ε. 16635, α/α 3214/2022 (ΑΔΑ: 

9ΗΤΑ46ΨΖ2Ν-ΥΕΠ) για το υποέργο με Κ.Ε. 16636, α/α 3233/2022 (ΑΔΑ: 

62ΠΠ46ΨΖ2Ν-ΟΞΣ) για το υποέργο με Κ.Ε. 16637. 

9. Την από 17/06/2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία 

ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού για τα 

υποέργα με Κ.Ε. 16633,16634,16635,16636,16637 της Πράξης με τίτλο 

«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» 

(ΑΔΑ: ΨΡΒΩ46ΨΖ2Ν-3Μ7).  

10. Τις από 14/09/2022 αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία 

εγκρίνεται η διενέργεια προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα 

κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότησης αυτών για τα υποέργα με 

Κ.Ε. 16633,16634,16635,16636,16637 της Πράξης με τίτλο «Υποστηρικτικές 

παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της 

εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» (ΑΔΑ: 6Α3Κ46ΨΖ2Ν-ΞΤΤ, 

624846ΨΖ2Ν-ΤΗ5, ΨΒΞΚ46ΨΖ2Ν-Ο6Μ, ΨΟΤ346ΨΖ2Ν-ΝΞΦ & 60ΥΧ46ΨΖ2Ν-

Β1Δ). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με Εξωτερικούς 

Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης με τίτλο 

«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και 

μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5049099 και συγκεκριμένα των κάτωθι υποέργων: 

Υποέργο 1: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Ηπείρου (Κ.Ε. 16633), 

Υποέργο 2: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στις 

Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων (Κ.Ε. 16634), 

Υποέργο 3: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κ.Ε. 16635), 

Υποέργο 4: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Κ.Ε. 16636), 

Υποέργο 5: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κ.Ε. 16637), 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια όπως αυτή ορίζεται ανά ειδικότητα και 

αυτές δύνανται να  ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς 

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και της ενδεχόμενης 

παράτασης αυτού. 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα 

που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα συνεργατών όπως περιγράφονται παρακάτω, και να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης (βλ. 

Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. 

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων 

πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email protocol@elke.uoa.gr     

Ο/η κάθε υποψήφιος/α στο email δηλώνει ως θέμα: «Υποβολή πρότασης για πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και στο σώμα του email αναγράφει το ακόλουθο μήνυμα:  

Πρόταση  του κου /κας ……………….  

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ.  36874/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 

έργο με Κ.Ε. …………. της Πράξης με τίτλο «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες 

ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από 

παιδιά και εφήβους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049099. 

 

Στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται ως συνημμένα τρία αρχεία σε 

μορφή (pdf):  

α) η πρόταση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι συμπληρωμένη, η οποία πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένη είτε μέσω της εφαρμογής του gov.gr «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» 

(διαθέσιμη στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-

gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou) είτε μέσω εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής 

του/της υποψηφίου/ας,  

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι o/η 

υποψήφιος/α πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και τα αρχεία 

που αποστέλλει είναι αντίγραφα των πρωτότυπων που έχει στην κατοχή του/της, ενώ το 

περιεχόμενο αυτών είναι αληθές και ακριβές. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει είτε να είναι 

υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του/της υποψηφίου/ας, είτε να 

εκδοθεί μέσω της υπηρεσίας gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses), 

γ) ενιαίο αρχείο το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της 

υποψηφίου/ας, αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου της ταυτότητας του/της υποψηφίου/ας, 

αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε 

άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων 

τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια - προσόντα στην παρούσα πρόσκληση. 

Το email αποστέλλεται αποκλειστικά από το email του/της υποψηφίου/ας που έχει δηλωθεί 

ως στοιχείο επικοινωνίας τόσο στην πρόταση, όσο και στην υπεύθυνη δήλωση που 

αποστέλλεται.  

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 03η/10/2022. 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο email 

protocol@elke.uoa.gr έως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00. 

mailto:protocol@elke.uoa.gr
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1. Αντικατάσταση ή διόρθωση της πρότασης, καθώς και συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.  

2. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι 
σπουδών) έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν 
μαζί με τους τίτλους τους, απλό αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της 
βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή 
Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας 
καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών στη βαθμολογική κλίμακα των 
ημεδαπών τίτλων, επί ποινή απαραδέκτου. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το 
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται αντίγραφο 
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το 
γνωστικό αντικείμενο, καθώς απλό αντίγραφο της επίσημης μετάφρασή της. 

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους 
σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων 
τους, εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  
4. Τα ανωτέρω δημόσια έγγραφα ημεδαπής (τίτλοι - άδειες - πιστοποιητικά – 
βεβαιώσεις κ.λπ.) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Επίσης, τα ανωτέρω έγγραφα 
(τίτλοι - άδειες - πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από τις 
αρμόδιες αλλοδαπές αρχές και, επιπλέον, φέρουν είτε επικύρωση των Ελληνικών προξενικών 
αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη 
Σφραγίδα της Χάγης (apostille). 

5. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 
επιλέγεται/επιλέγονται εκείνη/εκείνες που κρίνεται πιο κατάλληλη/-ες, σύμφωνα με τους 
όρους και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης.  
6. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της 
πρόσκλησης, απορρίπτεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία και δεν 
αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.   

7. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση μόνο σε μία από τις 
ειδικότητες που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Σε περίπτωση που υποψήφιος 
υποβάλει πρόταση σε περισσότερες από μια ειδικότητες, αποκλείεται από την διαδικασία και 
δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης .  
8. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την καλή εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.  

9. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), 
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις.  
10. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 
Ν.1599/1986) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές.  

11. Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από την 
διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  Η ευθύνη για την ορθή 
συμπλήρωση της πρότασης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.  
12. Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί 
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δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό 
τομέα σε καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα 

πρόσκληση, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του 

βασικού τίτλου σπουδών με την οποία μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και υπό τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω.  
13. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής 
διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την 
οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους 

αφορά στον ιδιωτικό τομέα) ή Βεβαίωση  του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους 
υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον δημόσιο τομέα). Εφόσον από τη βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα  δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία που τυχόν απαιτείται στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή δελτίου 
παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.  
14. Σε περίπτωση που απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή 

προγράμματα, η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) 
(Προαιρετικά) Βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, στην οποία θα 
αναφέρεται το ερευνητικό έργο που συμμετείχε, το αντικείμενο της έρευνας και ο χρόνος 
συμμετοχής του υποψηφίου και β) Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών στην 
οποία θα αναφέρεται ο τίτλος και η διάρκεια του ερευνητικού έργου ή προγράμματος, ο 

χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου κι η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο 
υποψήφιος με Φορέα (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου) ή εναλλακτικά 
σύμβαση απασχόλησης και Υπεύθυνη Δήλωση για την καλή εκτέλεσή της από τον 
δικαιούχο.  
15. Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει από τα απαιτούμενα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω, δεν θα μπορεί να 

λαμβάνεται υπόψη.  
16. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής 
προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου 
υποψηφίου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνει την 
ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, την περίοδο υποβολής 

ενστάσεων και ολοκληρώνεται με την ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης των 
υποψηφίων.  
17. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων 
το αρμόδιο όργανο του ΕΛΚΕ εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων το οποίο 
θα περιλαμβάνει διακριτούς προσωρινούς πίνακες όλων των κατηγοριών αξιολογηθέντων 
υποψηφίων (υποψηφίους, επιλεχθέντες και αποκλεισθέντες) και αυτό αναρτάται στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Στη συνέχεια, σε περίπτωση άπρακτης παρόδου 
της προθεσμίας περί υποβολής ενστάσεων, το πρακτικό αξιολόγησης και οι πίνακες αυτού 
καθίστανται οριστικοί και εκδίδεται σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ για 
την οριστικοποίηση αυτών.  
18. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, μετά την εξέταση τους από την αρμόδια 
επιτροπή, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης 

υποψηφίων, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 
19. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται ο 
υποψήφιος που έχει τα περισσότερα μόρια στο κριτήριο της εργασιακής εμπειρίας, κι αν 
αυτά συμπίπτουν προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο της 
συνέντευξης και σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των 
υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη τα περισσότερα μόρια που συγκεντρώνουν οι 

ισοβαθμούντες σε όλα τα υπόλοιπα μοριοδοτούμενα επιθυμητά προσόντα κατά τη σειρά που 
αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί 
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δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά 
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών 

πινάκων. 
20.  Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο 
υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, αυτός απορρίπτεται και δεν μπορεί να 
αξιολογηθεί περαιτέρω από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ενημέρωση προς τους 
υποψηφίους για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της διενέργειας της συνέντευξης 
θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υποψηφίους, στο 

e-mail που έχουν δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας στην Πρόταση που θα υποβάλλουν (για 
το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα 
στοιχεία επικοινωνίας τους) και τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την ημ/νία διενέργειας της 

συνέντευξης. Η ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης καθορίζεται από τα μέλη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν δύναται να 
μεταβληθεί. Σημειώνεται ότι η διαδικασία συνέντευξης μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά 

μέσα (π.χ. skype). 
21. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασής ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς 
δημοσίευση νέας πρόσκλησης.  
22. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του 

σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 
να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς 
δημοσίευση νέας πρόσκλησης περαιτέρω διαδικασία και να καταγγείλει τη σύμβαση 
αζημίως.    
23. Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης 
υποψηφίου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, 

όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.  
24. Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση 
προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή 
μη συμβάσεων.  Η σύναψη της σύμβασης βρίσκεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του έργου 
και την ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη της εν 
λόγω σύμβασης.  

25. Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Ε.Κ.Π.Α και την ισχύουσα νομοθεσία. 
26. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό του 
κινδύνου διασποράς κορωνοϊού covid-19, ο/η επιλεγείς/είσα υποψήφιος/α υποχρεούται να 
τηρεί τις υγειονομικές προϋποθέσεις που εκάστοτε ορίζονται από την Πολιτεία για την 

απασχόλησή του/ης με φυσική παρουσία σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., 
άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες ανά περίπτωση από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. 
Εάν η ιδιότητα ή το αντικείμενο απασχόλησης της θέσης ή ο τόπος απασχόλησης, όπως αυτά 
ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, απαιτούν την τήρηση ειδικότερων υγειονομικών 
προϋποθέσεων (π.χ. υποχρεωτικός εμβολιασμός), η πλήρωση των προϋποθέσεων ελέγχεται 
από τη Μ.Ο.Δ.Υ. πριν τη σύναψη της σύμβασης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν πληρούνται 

οι ειδικότερες προϋποθέσεις, ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. υποχρεούται να μην συνάψει τη 
σχετική σύμβαση και να προβεί στον/ην επόμενο/η σε σειρά κατάταξης υποψήφιο/α.  
27. Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με πλήρη 
αποδοχή των όρων διενέργειας αυτής.  
28. Η γνώση ξένων γλωσσών αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 
του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 

τομέα (Προσοντολόγιο)» (Α΄39), όπως αυτό ισχύει μέχρι να καταργηθεί με τη θέση σε ισχύ 
του νέου Π.Δ. για το Προσοντολόγιο του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, σύμφωνα 
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με το άρθρο 52 παρ. 4 περ. γ’ του ν. 4830/2021 (Α΄ 169). Όσον αφορά τους τίτλους 
γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων τους, 

συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα, 
εξαιρουμένων των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, 
ιταλική και ισπανική, οι οποίοι, εφόσον πληρούν τους όρους του άρθρου 28 του Π.Δ. 
50/2001, γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους. 
29. Η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 
50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα 

(Προσοντολόγιο)» (Α΄39), όπως αυτό ισχύει μέχρι να καταργηθεί με τη θέση σε ισχύ του 
νέου Π.Δ. για το Προσοντολόγιο του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, σύμφωνα με 
το άρθρο 52 παρ. 4 περ. γ’ του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) 
30. Δαπάνες μετακίνησης διαμονής και διατροφής καλύπτονται μόνο στην περίπτωση 
που προβλέπονται στα συνοδευτικά έντυπα  της Απόφασης Ένταξης και κατόπιν ενημέρωσης 
της Διαχειριστικής Αρχής. 

 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

 

A. Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγοί ΠΕ 60, 61) 

 

i.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγοί ΠΕ 60, 61) 

για την Περιφέρεια Αττικής 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Τρία (3) φυσικά πρόσωπα 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
1
 

Αντικείμενο σύμβασης: 
Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μαθητών 

Ρομά στην προσχολική αγωγή.  

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης. 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή
2
 για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€/ ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

1.776 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει 

την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, 

ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει 

στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και 

                                                        
1 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  
2Ο δικαιούχος οφείλει να εκδώσει το απαιτούμενο νόμιμο παραστατικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 

4308/2014, όπως ισχύει.  
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Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς 

Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης 

του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται 

από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και β) με μηνιαία 

παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία θα 

υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται από 

σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ καταυλισμού, 

π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, στην Περιφέρεια 

Αττικής. 

 

ii.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγοί ΠΕ 60, 61) 

για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Ένα (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
3
 

Αντικείμενο σύμβασης: 
Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά στην προσχολική αγωγή.  

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης. 

                                                        
3 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή
4
 για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

640 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

Β. Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71)  

 

i.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Ηπείρου 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Ένα (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
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Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

                                                        
4Ο δικαιούχος οφείλει να εκδώσει το απαιτούμενο νόμιμο παραστατικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 

4308/2014, όπως ισχύει.  
5 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού..   

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης. 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€/ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

294 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ., Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

 

ii.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Ένα (1) άτομο 

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
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Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού.  

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης. 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

310 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

 

                                                        
6 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  
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iii.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Κρήτης  

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Δύο (2) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
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Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού.  

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης. 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

930 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

                                                        
7 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 

iv.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Αττικής 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Τέσσερα (4) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
8
 

Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού.  

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης. 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

2.368 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

                                                        
8 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Αττικής. 

 

v.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Δύο (2) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης: 
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Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού.  

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης. 

                                                        
9 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ



 

Σελ. 16από53 

 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

1.600 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

vi.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Ένα (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
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Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού.  

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

                                                        
10 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ



 

Σελ. 17από53 

 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης. 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

280 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 

Γ. Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02)  

 

i.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για 

την Περιφέρεια Ηπείρου 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Ένα (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
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Αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

                                                        
11 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ



 

Σελ. 18από53 

 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού. 

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

294 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α.. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ., Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας.  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή. 

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης των περιοχών 

παρέμβασης εκτός σχολικού ωραρίου ή και σε δημόσιους και 

δημοτικούς χώρους, π.χ. αίθουσα Δήμου πλησίον των 

οικισμών/ καταυλισμών στην περιφέρεια Ηπείρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ



 

Σελ. 19από53 

 

ii.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για 

την Περιφέρεια Ιονίων νήσων 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Ένα (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
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Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού. 

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

297 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α.. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ., Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας.  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή. 

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης των περιοχών 

παρέμβασης εκτός σχολικού ωραρίου ή και σε δημόσιους και 

                                                        
12 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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δημοτικούς χώρους, π.χ. αίθουσα Δήμου πλησίον των 

οικισμών/ καταυλισμών στην περιφέρεια Ιονίων νήσων. 

 

iii.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Ένα (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
13

 

Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού. 

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

310 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α.. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ., Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας.  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή. 

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

                                                        
13 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης των περιοχών 

παρέμβασης εκτός σχολικού ωραρίου ή και σε δημόσιους και 

δημοτικούς χώρους, π.χ. αίθουσα Δήμου πλησίον των 

οικισμών/ καταυλισμών στην περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

iv.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για 

την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Ένα (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
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Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού. 

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

310 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α.. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ., Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας.  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή. 

                                                        
14 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης των περιοχών 

παρέμβασης εκτός σχολικού ωραρίου ή και σε δημόσιους και 

δημοτικούς χώρους, π.χ. αίθουσα Δήμου πλησίον των 

οικισμών/ καταυλισμών στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

 

v.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για 

την Περιφέρεια Αττικής 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Τέσσερα (4) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
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Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού. 

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

2.368 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ., Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

                                                        
15 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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μονάδας.  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή. 

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης των περιοχών 

παρέμβασης εκτός σχολικού ωραρίου ή και σε δημόσιους και 

δημοτικούς χώρους, π.χ. αίθουσα Δήμου πλησίον των 

οικισμών/ καταυλισμών στην περιφέρεια Αττικής. 

 

vi.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για 

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Δύο (2) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
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Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού. 

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

1.280 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ., Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

                                                        
16 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ
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θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας.  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή. 

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης των περιοχών 

παρέμβασης εκτός σχολικού ωραρίου ή και σε δημόσιους και 

δημοτικούς χώρους, π.χ. αίθουσα Δήμου πλησίον των 

οικισμών/ καταυλισμών στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

vii 

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης (Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για 

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Ένα (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
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Αντικείμενο σύμβασης: 

Συμμετοχή σε ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 

μαθητών Ρομά, στη φροντιστηριακή υποστήριξη τους για την 

κάλυψη γνωστικών και γλωσσικών κενών και την ενίσχυση 

της τακτικής φοίτησής τους. Συμμετοχή σε ενισχυτικές 

παρεμβάσεις νέων και ενηλίκων Ρομά σε τμήματα 

Γραμματισμού. 

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

280 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ., Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

                                                        
17 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  
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Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας.  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή. 

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης των περιοχών 

παρέμβασης εκτός σχολικού ωραρίου ή και σε δημόσιους και 

δημοτικούς χώρους, π.χ. αίθουσα Δήμου πλησίον των 

οικισμών/ καταυλισμών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 

Δ. Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Μαθηματικός (ΠΕ03) ή Φυσικός (ΠΕ04.01)  

 

i.  

Ειδικότητα: 
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Μαθηματικός (ΠΕ03) ή 

Φυσικός (ΠΕ04.01) για την Περιφέρεια Αττικής 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Ένα (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 
18

 

Αντικείμενο σύμβασης: 

Ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές Ρομά 

Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη 

γνωστικών κενών (Μαθηματικά, Φυσική), ενίσχυση της 

τακτικής φοίτησης και μείωση της σχολικής διαρροής. 

Διάρκεια σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

                                                        
18 Ο υποψήφιος σε περίπτωση επιλογής του από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα πρέπει να έχει μεριμνήσει το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής του, να έχει υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί ποινή αποκλεισμού.  
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Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 15,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

528 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες 

κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης 

του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται 

από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και β) με μηνιαία 

παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία θα 

υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό  

από τον Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος παροχής έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης των περιοχών 

παρέμβασης εκτός σχολικού ωραρίου ή και σε δημόσιους και 

δημοτικούς χώρους, π.χ. αίθουσα Δήμου πλησίον των 

οικισμών/ καταυλισμών στην περιφέρεια Αττικής. 

 

2. ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ 

 

i.  

Ειδικότητα: 

Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Ηπείρου (Συνεργάτες για 

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και εμψυχωτικές 

δραστηριότητες) 

 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 

Δύο  (2) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης Έργου: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

εμψυχωτικού χαρακτήρα μέσα στον οικισμό/ 

καταυλισμό των περιοχών παρέμβασης και σε 

συνεργαζόμενα σχολεία παρέμβασης. (π.χ. μουσική, 

αθλητισμός, θεατρικό παιχνίδι, μουσειακή αγωγή, 

κ.λπ). 

 Παιδαγωγικές τεχνικές και ενσωμάτωση στοιχείων της 

γλώσσας και των πολιτιστικών πρακτικών των παιδιών 
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Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 12,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

294 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος Παροχής Έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

 

ii.  

Ειδικότητα: 

Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Κρήτης (Συνεργάτες για 

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και εμψυχωτικές 

δραστηριότητες) 

 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 

Ένα  (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης Έργου: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 
 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

εμψυχωτικού χαρακτήρα μέσα στον οικισμό/ 
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καταυλισμό των περιοχών παρέμβασης και σε 

συνεργαζόμενα σχολεία παρέμβασης. (π.χ. μουσική, 

αθλητισμός, θεατρικό παιχνίδι, μουσειακή αγωγή, 

κ.λπ). 

 Παιδαγωγικές τεχνικές και ενσωμάτωση στοιχείων της 

γλώσσας και των πολιτιστικών πρακτικών των παιδιών 

Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 12,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

270 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος Παροχής Έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Κρήτης. 
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iii.  

Ειδικότητα: 

Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Συνεργάτες 

για Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και εμψυχωτικές 

δραστηριότητες) 

 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 

Ένα  (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης Έργου: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

εμψυχωτικού χαρακτήρα μέσα στον οικισμό/ 

καταυλισμό των περιοχών παρέμβασης και σε 

συνεργαζόμενα σχολεία παρέμβασης. (π.χ. μουσική, 

αθλητισμός, θεατρικό παιχνίδι, μουσειακή αγωγή, 

κ.λπ). 

 Παιδαγωγικές τεχνικές και ενσωμάτωση στοιχείων της 

γλώσσας και των πολιτιστικών πρακτικών των παιδιών 

Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 12,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

260 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος Παροχής Έργου: Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 
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σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Πελοπόννησος. 

 

iv.  

Ειδικότητα: 

Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Συνεργάτες 

για Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και εμψυχωτικές 

δραστηριότητες) 

 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 

Ένα  (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης Έργου: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

εμψυχωτικού χαρακτήρα μέσα στον οικισμό/ 

καταυλισμό των περιοχών παρέμβασης και σε 

συνεργαζόμενα σχολεία παρέμβασης. (π.χ. μουσική, 

αθλητισμός, θεατρικό παιχνίδι, μουσειακή αγωγή, 

κ.λπ). 

 Παιδαγωγικές τεχνικές και ενσωμάτωση στοιχείων της 

γλώσσας και των πολιτιστικών πρακτικών των παιδιών 

Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 12,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

260 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  
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ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος Παροχής Έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

 

v.  

Ειδικότητα: 

Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Αττικής (Συνεργάτες για 

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και εμψυχωτικές 

δραστηριότητες) 

 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 

Έξι  (6) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης Έργου: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

εμψυχωτικού χαρακτήρα μέσα στον οικισμό/ 

καταυλισμό των περιοχών παρέμβασης και σε 

συνεργαζόμενα σχολεία παρέμβασης. (π.χ. μουσική, 

αθλητισμός, θεατρικό παιχνίδι, μουσειακή αγωγή, 

κ.λπ). 

 Παιδαγωγικές τεχνικές και ενσωμάτωση στοιχείων της 

γλώσσας και των πολιτιστικών πρακτικών των παιδιών 

Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 12,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

5.100 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 
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υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος Παροχής Έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Αττικής. 

 

vi.  

Ειδικότητα: 

Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Συνεργάτες 

για Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και εμψυχωτικές 

δραστηριότητες) 

 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 

Δύο (2) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης Έργου: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

εμψυχωτικού χαρακτήρα μέσα στον οικισμό/ 

καταυλισμό των περιοχών παρέμβασης και σε 

συνεργαζόμενα σχολεία παρέμβασης. (π.χ. μουσική, 

αθλητισμός, θεατρικό παιχνίδι, μουσειακή αγωγή, 

κ.λπ). 

 Παιδαγωγικές τεχνικές και ενσωμάτωση στοιχείων της 

γλώσσας και των πολιτιστικών πρακτικών των παιδιών 

Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 12,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

462 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 
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Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος Παροχής Έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

vii.  

Ειδικότητα: 

Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Συνεργάτες 

για Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και εμψυχωτικές 

δραστηριότητες) 

 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 

Ένα  (1) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης Έργου: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

εμψυχωτικού χαρακτήρα μέσα στον οικισμό/ 

καταυλισμό των περιοχών παρέμβασης και σε 

συνεργαζόμενα σχολεία παρέμβασης. (π.χ. μουσική, 

αθλητισμός, θεατρικό παιχνίδι, μουσειακή αγωγή, 

κ.λπ). 

 Παιδαγωγικές τεχνικές και ενσωμάτωση στοιχείων της 

γλώσσας και των πολιτιστικών πρακτικών των παιδιών 

Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 
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Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 12,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

290 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Παραδοτέα Έργου:  Συμμετοχή στα παραδοτέα Π1Γ, Π2Α & Π2Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i. σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος Παροχής Έργου: 

Σε οικισμούς/ καταυλισμούς Ρομά εκτός σχολικού ωραρίου, σε 

σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός σχολικού 

ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το Πρόγραμμα είτε σε 

δημόσιο ή δημοτικό χώρο πλησίον του οικισμού/ 

καταυλισμού, π.χ. αίθουσα σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου, 

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 

3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ 

 

i.  

Ειδικότητα: Επιμορφωτές για την Περιφέρεια Ηπείρου 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Τρία (3) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων με στόχο την 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και λοιπών συνεργατών του 

Προγράμματος, οργάνωση ενημερωτικών/επιμορφωτικών 

συναντήσεων για τα μέλη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων και 

του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος (γονείς και κηδεμόνες, 

εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε Κέντρα Κοινότητας και 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, καθώς και μέλη τοπικών 

Πολιτιστικών Συλλόγων, κ.ά.) και επιμόρφωση/ενημέρωση 

των διαμεσολαβητών σχετικά με το έργο και της υποχρεώσεις 
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τους ως συμμετέχοντες σε αυτό. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 19,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

189 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α.. 

Παραδοτέα Έργου: Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3Α, & Π3Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος Παροχής έργου: 

Σε σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός 

σχολικού ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το 

Πρόγραμμα, ή σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους, π.χ. 

αίθουσα Δήμου, αίθουσα συνεργαζόμενου ΑΕΙ, στην 

Περιφέρεια Ηπείρου. 

 

ii.  

Ειδικότητα: Επιμορφωτές για την Περιφέρεια Κρήτης 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Ένα (01) άτομο 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων με στόχο την 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και λοιπών συνεργατών του 

Προγράμματος, οργάνωση ενημερωτικών/επιμορφωτικών 

συναντήσεων για τα μέλη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων και 

του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος (γονείς και κηδεμόνες, 

εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε Κέντρα Κοινότητας και 
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Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, καθώς και μέλη τοπικών 

Πολιτιστικών Συλλόγων, κ.ά.) και επιμόρφωση/ενημέρωση 

των διαμεσολαβητών σχετικά με το έργο και της υποχρεώσεις 

τους ως συμμετέχοντες σε αυτό. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 19,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

252 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α.. 

Παραδοτέα Έργου: Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3Α, & Π3Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος Παροχής έργου: 

Σε σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός 

σχολικού ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το 

Πρόγραμμα, ή σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους, π.χ. 

αίθουσα Δήμου, αίθουσα συνεργαζόμενου ΑΕΙ, στην 

Περιφέρεια Κρήτης. 

 

iii.  

Ειδικότητα: Επιμορφωτές για την Περιφέρεια Αττικής 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Οκτώ (8) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων με στόχο την 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και λοιπών συνεργατών του 

Προγράμματος, οργάνωση ενημερωτικών/επιμορφωτικών 
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συναντήσεων για τα μέλη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων και 

του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος (γονείς και κηδεμόνες, 

εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε Κέντρα Κοινότητας και 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, καθώς και μέλη τοπικών 

Πολιτιστικών Συλλόγων, κ.ά.) και επιμόρφωση/ενημέρωση 

των διαμεσολαβητών σχετικά με το έργο και της υποχρεώσεις 

τους ως συμμετέχοντες σε αυτό. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 19,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

1.700 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α.. 

Παραδοτέα Έργου: Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3Α, & Π3Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος Παροχής έργου: 

Σε σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός 

σχολικού ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το 

Πρόγραμμα, ή σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους, π.χ. 

αίθουσα Δήμου, αίθουσα συνεργαζόμενου ΑΕΙ, στην 

Περιφέρεια Αττικής. 
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iv.  

Ειδικότητα: Επιμορφωτές για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Τρία (3) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων με στόχο την 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και λοιπών συνεργατών του 

Προγράμματος, οργάνωση ενημερωτικών/επιμορφωτικών 

συναντήσεων για τα μέλη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων και 

του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος (γονείς και κηδεμόνες, 

εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε Κέντρα Κοινότητας και 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, καθώς και μέλη τοπικών 

Πολιτιστικών Συλλόγων, κ.ά.) και επιμόρφωση/ενημέρωση 

των διαμεσολαβητών σχετικά με το έργο και της υποχρεώσεις 

τους ως συμμετέχοντες σε αυτό. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 19,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

480 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α.. 

Παραδοτέα Έργου: Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3Α, & Π3Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 

φορέα. 

Τόπος Παροχής έργου: 

Σε σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός 

σχολικού ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το 

Πρόγραμμα, ή σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους, π.χ. 
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αίθουσα Δήμου, αίθουσα συνεργαζόμενου ΑΕΙ, στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

v.  

Ειδικότητα: 
Επιμορφωτές για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

 

Μέγιστο Πλήθος 

Συνεργατών: 
Τρία (3) άτομα 

 

Είδος Σύμβασης: 

 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων με στόχο την 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και λοιπών συνεργατών του 

Προγράμματος, οργάνωση ενημερωτικών/επιμορφωτικών 

συναντήσεων για τα μέλη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων και 

του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος (γονείς και κηδεμόνες, 

εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε Κέντρα Κοινότητας και 

Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, καθώς και μέλη τοπικών 

Πολιτιστικών Συλλόγων, κ.ά.) και επιμόρφωση/ενημέρωση 

των διαμεσολαβητών σχετικά με το έργο και της υποχρεώσεις 

τους ως συμμετέχοντες σε αυτό. 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 

τη λήξη του έργου, ήτοι 31/05/2023 (με εκτιμώμενο χρονικό 

διάστημα της αρχικής σύμβασης τους οκτώ (8) μήνες), με 

δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους 

της σελ. 2., της παρούσας πρόσκλησης 

Αμοιβή του δικαιούχου 

για την εν λόγω εργασία: 

Η αμοιβή  για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό 

των 19,00€ /ώρα με μέγιστο σύνολο ωρών απασχόλησης τις 

231 ώρες που θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του 

έργου στις περιοχές παρέμβασης. Το ως άνω ποσό 

περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο 

δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 

4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου 

σε καθεστώς Φ.Π.Α.. 

Παραδοτέα Έργου: Συμμετοχή στα παραδοτέα Π3Α, & Π3Β, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Παράρτημα II. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος έργου: 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα 

πιστοποιείται: α) με βεβαίωση παραλαβής και καλής 

εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα 

υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και 

β) με μηνιαία παρουσιολόγια εκπαιδευτικού έργου, τα οποία 

θα υπογράφονται: 

 i σε περίπτωση παρέμβασης σε αίθουσα που παραχωρείται 

από σχολική μονάδα, από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας  

ii. σε περίπτωση παρέμβασης σε οικισμό/ καταυλισμό, από τον 

Διαμεσολαβητή  

iii. σε έτερη αίθουσα, π.χ. αίθουσα Δήμου ή Συνεργαζόμενου 

Φορέα, από τον Υπεύθυνο του Δήμου ή του Συνεργαζόμενου 
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φορέα. 

Τόπος Παροχής έργου: 

Σε σχολικές μονάδες των περιοχών παρέμβασης εκτός 

σχολικού ωραρίου στις περιοχές που παρεμβαίνει το 

Πρόγραμμα, ή σε δημόσιους και δημοτικούς χώρους, π.χ. 

αίθουσα Δήμου, αίθουσα συνεργαζόμενου ΑΕΙ, στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

1.Α.i-ii. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  Νηπιαγωγοί ΠΕ 60, 61 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
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1. Πτυχίο Προσχολικής Αγωγής και Νηπιαγωγών ή  ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 

της αλλοδαπής (Κλάδοι ΠΕ60, 61) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή Προγράμματα ΕΣΠΑ 

για την κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων: 

πρόσφυγες, παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, μουσουλμανόπαιδες (εξαιρούνται τα 

ΑΜΕΑ). 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 

 

 

 

1.Β.i-vi. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δάσκαλοι ΠΕ 70, 71 
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1. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής (Κλάδοι ΠΕ70,71) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στην ελληνική γλώσσα σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή 

Προγράμματα ΕΣΠΑ για την κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, μουσουλμανόπαιδες 

(εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ). 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το αντίστοιχο 

απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, απορρίπτεται από τη διαδικασία 

αξιολόγησης.  
20 Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το αντίστοιχο 

απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, απορρίπτεται από τη διαδικασία 

αξιολόγησης.  

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ



 

Σελ. 41από53 

 

 

 

1.Γ.i-vii ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Β/ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Φιλόλογοι ΠΕ02 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
21

 

1. Πτυχίο Τμημάτων Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας µε κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας  ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας  και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας, ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής (Κλάδος ΠΕ02) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή Προγράμματα ΕΣΠΑ 

για την κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων: 

πρόσφυγες, παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, μουσουλμανόπαιδες (εξαιρούνται τα 

ΑΜΕΑ). 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 

 

                                                        
21 Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το αντίστοιχο 

απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, απορρίπτεται από τη διαδικασία 

αξιολόγησης.  

22 Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το αντίστοιχο 

απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, απορρίπτεται από τη διαδικασία 

αξιολόγησης.  
23 Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το αντίστοιχο 

απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, απορρίπτεται από τη διαδικασία 

αξιολόγησης.  

 

1.Δ.i ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαθηματικός ΠΕ 03 ή Φυσικός 

ΠΕ04.01 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
22

 

1. Πτυχίο Τμημάτων Μαθηµατικών  ή Φυσικής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή Προγράμματα ΕΣΠΑ 

για την κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων: 

πρόσφυγες, παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, μουσουλμανόπαιδες (εξαιρούνται τα 

ΑΜΕΑ). 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 

2i - vii. ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
23

 

1. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ή Θεατρικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών ή 

Μουσικών Σπουδών ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ή Εικαστικών ή 

Κινηματογράφου ή  Φωτογραφίας ή  Πληροφορικής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1.  Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή Προγράμματα ΕΣΠΑ 

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ



 

Σελ. 42από53 

 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 

1.Α.i-ii. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  Νηπιαγωγοί ΠΕ 60, 61 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

1 

Πτυχίο Προσχολικής Αγωγής και Νηπιαγωγών ή  

ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής (Κλάδοι ΠΕ60, 61) 

           ΟΝ / OFF 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

2 

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα ή Προγράμματα ΕΣΠΑ για την 

κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, 

παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, 

μουσουλμανόπαιδες (εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ). 

Κάθε μήνας εμπειρίας 

λαμβάνει 1 μόριο με 

ανώτατο όριο τους 

εξήντα (60) μήνες.  

(Ανώτατο όριο μορίων 

60) 

3 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ανθρωπιστικές 

και Κοινωνικές Επιστήμες 

 

20 μόρια 

 

4 

Συνέντευξη 

Θα αξιολογηθεί η  καταλληλότητα των υποψηφίων 

για το έργο, η συνάφεια των επαγγελματικών 

/επιστημονικών τους ικανοτήτων με τις ανάγκες του 

έργου και η γνώση σχετικά με τους Ρομά, την 

20 μόρια 

 

                                                        
24 Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το αντίστοιχο 

απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, απορρίπτεται από τη διαδικασία 

αξιολόγησης.  

για την κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων: 

πρόσφυγες, παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, μουσουλμανόπαιδες (εξαιρούνται τα 

ΑΜΕΑ). 

3i-v.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
24

 

1.  Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

2. Αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή 

Προγράμματα ΕΣΠΑ για την κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, παλιννοστούντες, μετανάστες, Ρομά, μουσουλμανόπαιδες 

(εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ). 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Αποδεδειγμένη εμπειρία, πλέον  των έξι (6) μηνών, σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή 

Προγράμματα ΕΣΠΑ για την κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των ευπαθών 

κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, μουσουλμανόπαιδες 

(εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ). 

2.  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ



 

Σελ. 43από53 

 

ένταξη και την εκπαίδευσή τους. 

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 μόρια  

 

1.Β.i-vi. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δάσκαλοι ΠΕ 70, 71 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

1 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής (Κλάδοι ΠΕ70,71) 

           ΟΝ / OFF 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

2 

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα ή Προγράμματα ΕΣΠΑ για την 

κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, 

παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, 

μουσουλμανόπαιδες (εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ). 

Κάθε μήνας εμπειρίας 

λαμβάνει 1 μόριο με 

ανώτατο όριο τους 

εξήντα (60) μήνες.  

(Ανώτατο όριο μορίων 

60) 

3 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ανθρωπιστικές 

και Κοινωνικές Επιστήμες 

 

20 μόρια 

 

4 

Συνέντευξη 

Θα αξιολογηθεί η  καταλληλότητα των υποψηφίων 

για το έργο, η συνάφεια των επαγγελματικών 

/επιστημονικών τους ικανοτήτων με τις ανάγκες του 

έργου και η γνώση σχετικά με τους Ρομά, την 

ένταξη και την εκπαίδευσή τους. 

20 μόρια 

 

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 μόρια  

 

1.Γ.i-vii ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Β/ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Φιλόλογοι ΠΕ02 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

1 

Πτυχίο Τμημάτων Φιλοσοφικής Σχολής ή 

Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

µε κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας  ή 

Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας  και Παιδαγωγικής ή 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή 

Φιλοσοφίας, ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής (Κλάδος ΠΕ02) 

           ΟΝ / OFF 

 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) 

 

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ



 

Σελ. 44από53 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

2 

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα ή Προγράμματα ΕΣΠΑ για την 

κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, 

παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, 

μουσουλμανόπαιδες (εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ). 

Κάθε μήνας εμπειρίας 

λαμβάνει 1 μόριο με 

ανώτατο όριο τους 

εξήντα (60) μήνες.  

(Ανώτατο όριο μορίων 

60) 

3 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ανθρωπιστικές 

και Κοινωνικές Επιστήμες 

 

20 μόρια 

 

4 

Συνέντευξη 

Θα αξιολογηθεί η  καταλληλότητα των υποψηφίων 

για το έργο, η συνάφεια των επαγγελματικών 

/επιστημονικών τους ικανοτήτων με τις ανάγκες του 

έργου και η γνώση σχετικά με τους Ρομά, την 

ένταξη και την εκπαίδευσή τους. 

20 μόρια 

 

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 μόρια  

 

1.Δ.i ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Μαθηματικός ΠΕ03 ή Φυσικός 

ΠΕ04.01 για την Περιφέρεια Αττικής 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

1 

Πτυχίο Τμημάτων Μαθηµατικών  ή Φυσικής ή 

ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπή  

           ΟΝ / OFF 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

2 

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα ή Προγράμματα ΕΣΠΑ για την 

κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, 

παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, 

μουσουλμανόπαιδες (εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ). 

Κάθε μήνας εμπειρίας 

λαμβάνει 1 μόριο με 

ανώτατο όριο τους 

εξήντα (60) μήνες.  

(Ανώτατο όριο μορίων 

60) 

3 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ανθρωπιστικές 

και Κοινωνικές Επιστήμες 

20 μόρια 

 

4 

Συνέντευξη 

Θα αξιολογηθεί η  καταλληλότητα των υποψηφίων 

για το έργο, η συνάφεια των επαγγελματικών 

/επιστημονικών τους ικανοτήτων με τις ανάγκες του 

έργου και η γνώση σχετικά με τους Ρομά, την 

ένταξη και την εκπαίδευσή τους. 

20 μόρια 

 

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 μόρια  

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ



 

Σελ. 45από53 

 

2i - vii. ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

1 

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ή 

Θεατρικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών ή Μουσικών 

Σπουδών ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου 

Πανεπιστημίου ή Εικαστικών ή Κινηματογράφου ή  

Φωτογραφίας ή  Πληροφορικής ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

           ΟΝ / OFF 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

2 

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα ή Προγράμματα ΕΣΠΑ για την 

κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, 

παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, 

μουσουλμανόπαιδες (εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ). 

Κάθε μήνας εμπειρίας 

λαμβάνει 1 μόριο με 

ανώτατο όριο τους 

εξήντα (60) μήνες.  

(Ανώτατο όριο μορίων 

60) 

3 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ανθρωπιστικές 

και Κοινωνικές Επιστήμες 

20 μόρια 

 

4 

Συνέντευξη 

Θα αξιολογηθεί η  καταλληλότητα των υποψηφίων 

για το έργο, η συνάφεια των επαγγελματικών 

/επιστημονικών τους ικανοτήτων με τις ανάγκες του 

έργου και η γνώση σχετικά με τους Ρομά, την 

ένταξη και την εκπαίδευσή τους. 

20 μόρια 

 

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 μόρια  

 

3i-v.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

1 
Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Κοινωνικών 

Σπουδών ή Ψυχολογίας. 
ΟΝ / OFF 

2 

Αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 

σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή Προγράμματα 

ΕΣΠΑ για την κοινωνική και εκπαιδευτική 

ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων: 

πρόσφυγες, παλιννοστούντες, μετανάστες, Ρομά, 

μουσουλμανόπαιδες (εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ). 

ΟΝ / OFF 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

3 

Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα ή Προγράμματα ΕΣΠΑ για την 

κοινωνική και εκπαιδευτική ενσωμάτωση των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων: πρόσφυγες, 

παλιννοστούντες,  μετανάστες, Ρομά, 

Κάθε μήνας εμπειρίας 

λαμβάνει 1 μόριο με 

ανώτατο όριο τους 

εξήντα (60) μήνες.  

(Ανώτατο όριο μορίων 
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μουσουλμανόπαιδες (εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ). 60) 

4 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Ανθρωπιστικές 

και Κοινωνικές Επιστήμες 

20 μόρια 

 

5 

Συνέντευξη 

Θα αξιολογηθεί η  καταλληλότητα των υποψηφίων 

για το έργο, η συνάφεια των επαγγελματικών 

/επιστημονικών τους ικανοτήτων με τις ανάγκες του 

έργου και η γνώση σχετικά με τους Ρομά, την 

ένταξη και την εκπαίδευσή τους. 

20 μόρια 

 

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 μόρια  

 

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των 

υποέργων με Κ.Ε.16633,16634,16635,16636,16637 της Πράξης με τίτλο 

«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» 

που έχει οριστεί σύμφωνα με την από 17/06/2020 απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

(ΑΔΑ: ΨΡΒΩ46ΨΖ2Ν-3Μ7).  

2. H Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης του ΕΛΚΕ και προβαίνει στην αξιολόγησή τους.  

3. Η Επιτροπή απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς και τις 

προτάσεις των υποψηφίων  που δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα τυπικά 

προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.  

4.  Η Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση τα βιογραφικά τους σημειώματα, 

τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία τους, τη γνώση 

ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τα επιπρόσθετα προσόντα τους και τις άλλες συναφείς 

δραστηριότητες, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα και εν συνεχεία καλεί σε 

συνέντευξη τους υποψηφίους.  

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την αξιολόγηση των υποψηφίων συντάσσει το 

πρακτικό αξιολόγησης με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας κατάταξης 

επιτυχόντων, β) Πίνακας κατάταξης επιλαχόντων (αναπληρωματικών) και γ) Πίνακας 

αποκλειόμενων υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης με ρητή αναφορά του 

λόγου αποκλεισμού τους, και ακολούθως αποστέλλει το σχετικό πρακτικό προς 

έγκρισή του στο αρμόδιο όργανο του ΕΛΚΕ και δημοσίευση του στην ιστοσελίδα 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της 

προθεσμίας περί υποβολής ενστάσεων, το πρακτικό αξιολόγησης και οι πίνακες 

αυτού καθίστανται οριστικοί και εκδίδεται σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του ΕΛΚΕ για την οριστικοποίηση αυτών.  Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, μετά 

την εξέταση τους από την αρμόδια επιτροπή, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την 

ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 

ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. 
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ΣΤ. YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την 

ανάρτηση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του πρακτικού 

αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ 

(http://www.elke.uoa.gr). Η ένσταση ασκείται ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας 

απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη 

υποβολή.  

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης.  Η ένσταση κατατίθεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο protocol@elke.uoa.gr. 

 

Θ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος, παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης,  εντός 5 ημερών 

από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής 

αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των 

προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο 

συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή 

αρχών.  

 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ, του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού 

απαιτεί ο φορέας χρηματοδότησης του έργου.  

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  

 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 Αθήνα,   …./ …./ …..   

ΠΡΟΤΑΣΗ  

 

Προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο  

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών     
   

 

Όνομα        : ………………………………………………………………. 

Επώνυμο   : ………………………………………………………………. 

Δ/νση         : ………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο : ………………………………………………………………. 

Ε-mail        : ……………………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης για την υπ’αρ. 36874/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. …………. της Πράξης με τίτλο «Υποστηρικτικές 

παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της 

εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049099. 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, σάς υποβάλλω πρόταση για την ακόλουθη 

ειδικότητα:  

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Σημειώστε 

με Χ την 

επιλογή 

σας* 

1 

Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγοί ΠΕ 60, 61) για 

την Περιφέρεια Αττικής 
 

2 

Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγοί ΠΕ 60, 61) για 

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 

3 

Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Ηπείρου 
 

4 

Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 

5 

Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Κρήτης  
 

6 

Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Αττικής 
 

7 

Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 

8 

Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης Δάσκαλοι (ΠΕ 70, 71) για 

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 

9 Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για την  
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Περιφέρεια Ηπείρου 

10 

Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για την 

Περιφέρεια Ιονίων νήσων 
 

11 

Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 

12 

Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για την 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 

13 

Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για την 

Περιφέρεια Αττικής 
 

14 

Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 

15 

Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης (Φιλόλογοι (ΠΕ 02) για την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 

16 

Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Μαθηματικός (ΠΕ03) ή 

Φυσικός (ΠΕ04.01) για την Περιφέρεια Αττικής 
 

17 Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Ηπείρου   

18 Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Κρήτης   

19 Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Πελοποννήσου   

20 Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου   

21 Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Αττικής   

22 Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   

23 Εμψυχωτές για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

24 Επιμορφωτές για την Περιφέρεια Ηπείρου  

25 Επιμορφωτές για την Περιφέρεια Κρήτης   

26 Επιμορφωτές για την Περιφέρεια Αττικής  

27 Επιμορφωτές για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   

28 Επιμορφωτές για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου   

 

* Συμπληρώνετε μέχρι μία (1) ειδικότητα.  

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα 

συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της 

υπ’ αριθμ. 060670/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και 

της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

 

Ο / Η υποβάλλων/ ουσα πρόταση 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΡΚ4Δ46ΨΖ2Ν-7ΣΝ



 

Σελ. 50από53 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση κοινωνικών και 

ενδοσχολικών προβλημάτων που αναφύονται στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας 

και επιβαρύνουν μια ομάδα πολιτών κοινωνικά ευάλωτη, όπως είναι οι Ρομά. Πρόκειται για 

προσέγγιση με ολιστικό χαρακτήρα, η οποία αφορά, εκτός από τα μέλη της ομάδας των 

Ρομά, συνολικά το κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο αυτοί διαβιούν. 

 

Με την υλοποίηση της Πράξης «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την 

ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και 

εφήβους» επιδιώκεται πρωτίστως η αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής ανισότητας και 

περιθωριοποίησης αυτής της κοινωνικής ομάδας μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών 

ένταξης και συμμετοχής Ρομά παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), υλοποιεί τα κάτωθι πέντε (5) υποέργα της Πράξης, με 

επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κο Χρήστο Παρθένη: 

 

Υποέργο 1: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Ηπείρου (Κ.Ε. 16633), 

 

Υποέργο 2: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στις 

Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων (Κ.Ε. 16634), 

 

Υποέργο 3: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Αττικής (Κ.Ε. 16635), 

 

Υποέργο 4: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Κ.Ε. 16636) & 

 

Υποέργο 5: Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κ.Ε. 16637), 

 

Οι δράσεις των Υποέργων υλοποιούνται μέσω εφαρμογής παιδαγωγικών, διδακτικών, 

ψυχοκοινωνικών και εμψυχωτικών δραστηριοτήτων και αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

πρόσβασης των παιδιών Ρομά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως και 

το Λύκειο, αλλά και στην ενθάρρυνση νέων Ρομά ή ενηλίκων που δεν έχουν ολοκληρώσει 

την υποχρεωτική εκπαίδευση να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δομές 

εκπαίδευσης ή και να επανασυνδεθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα.  

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί και εμψυχωτές, τα στελέχη εκπαίδευσης, οι ψυχολόγοι, οι 

κοινωνικοί λειτουργοί, οι διαμεσολαβητές και οι επιστημονικοί συνεργάτες επιμορφώνονται 

από προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καινοτόμων 

διδακτικών πρακτικών και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας.  
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Στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνονται, επίσης, δράσεις επιστημονικής και 

διοικητικής/τεχνοοικονομικής υποστήριξης, προβολής και δημοσιότητας καθώς και 

εσωτερικής αξιολόγησης.  

 

Ειδικότερα, αφορούν σε παρεμβάσεις:  

· στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, στελέχη 

εκπαίδευσης)  

· εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος δηλαδή παρεμβάσεις οι οποίες υλοποιούνται πέραν 

της λειτουργίας των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επίσημο εκπαιδευτικό 

σύστημα (ωρολόγιο πρόγραμμα, αναλυτικό πρόγραμμα κ.ά.)  

· σε περιοχές της χώρας που εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού ΡΟΜΑ  

· εντός των κοινοτήτων (καταυλισμών) ΡΟΜΑ εστιάζοντας σε γονείς και σε εφήβους ΡΟΜΑ 

που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ώστε να ενθαρρυνθούν για τη 

συμμετοχή τους σε τμήματα γραμματισμού προκειμένου να αποκτήσουν το απολυτήριο 

Δημοτικού και να φοιτήσουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).  

 

Πακέτα εργασίας και Παραδοτέα στα οποία εμπλέκονται οι ειδικότητες που 

προκηρύσσονται στην παρούσα πρόσκληση: 

 

Ειδικότητα 1: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

Πακέτο Εργασίας: 1. Υποστήριξη της Κοινότητας/Ευαισθητοποίηση Φορέων και σύνδεση 

τοπικής κοινότητας/ Ρομά οικογενειών με τις δομές εκπαίδευσης. 

Ενέργεια: 1Γ. Οργάνωση, Λειτουργία και Ενίσχυση της πρόσβασης των ενηλίκων στις 

Δομές Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευση εφήβων που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Παραδοτέο: Π1Γ. Έκθεση που αφορά στην υποστήριξη εφήβων και ενηλίκων Ρομά σε 

οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά για να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση ή και 

για να καλλιεργήσουν πρακτικές δεξιότητες και θετικές στάσεις και συμπεριφορές προς την 

εκπαίδευση γενικότερα. Την έκθεση συνοδεύει πίνακας με αριθμητικά στοιχεία πληθυσμού 

Ρομά που συμμετείχαν στην ενέργεια ανά τμήμα σε οικισμό και καταυλισμό Ρομά καθώς και 

στοιχεία όμορων με αυτούς σχολείων.  

 

Πακέτο Εργασίας: 2. Εκπαιδευτικές Δράσεις_Ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσω 

εξατομικευμένων και ομαδικών προσεγγίσεων εντός των κοινοτήτων Ρομά. 

 

Ενέργειες: 2Α.Υποστήριξη των παιδιών μέσω ενισχυτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 

βελτίωση της επίδοσης και μαθήματα γραμματισμού εφήβων και ενηλίκων &                 2Β. 

Διεύρυνση των σχολικών δραστηριοτήτων εκτός σχολικής μονάδας (εμψυχωτικές 

δραστηριότητες, δημιουργική απασχόληση, καλλιτεχνικές ομάδες)  

Παραδοτέα: Π2Α. Έκθεση που περιγράφει τη λειτουργία των τμημάτων σε οικισμούς και 

καταυλισμούς Ρομά. Την έκθεση συνοδεύει πίνακας με αριθμητικά στοιχεία πληθυσμού 

Ρομά που συμμετείχαν στην ενέργεια ανά τμήμα και ανά οικισμό και καταυλισμό Ρομά 

καθώς και στοιχεία όμορων με αυτούς σχολείων & Π2Β. Έκθεση που περιγράφει τη 

λειτουργία των τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά, 
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τους στόχους και τα θέματα των δραστηριοτήτων. Την έκθεση συνοδεύει πίνακας με 

αριθμητικά στοιχεία πληθυσμού Ρομά που συμμετείχαν στην ενέργεια ανά τμήμα και ανά 

οικισμό και καταυλισμό Ρομά καθώς και όμορων με αυτούς σχολείων.  

 

Ειδικότητα 2: ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ 

Πακέτο Εργασίας: 1. Υποστήριξη της Κοινότητας/Ευαισθητοποίηση Φορέων και σύνδεση 

τοπικής κοινότητας/ Ρομά οικογενειών με τις δομές εκπαίδευσης. 

Ενέργεια: 1Γ. Οργάνωση, Λειτουργία και Ενίσχυση της πρόσβασης των ενηλίκων στις 

Δομές Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευση εφήβων που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Παραδοτέο: Π1Γ. Έκθεση που αφορά στην υποστήριξη εφήβων και ενηλίκων Ρομά σε 

οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά για να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση ή και 

για να καλλιεργήσουν πρακτικές δεξιότητες και θετικές στάσεις και συμπεριφορές προς την 

εκπαίδευση γενικότερα. Την έκθεση συνοδεύει πίνακας με αριθμητικά στοιχεία πληθυσμού 

Ρομά που συμμετείχαν στην ενέργεια ανά τμήμα σε οικισμό και καταυλισμό Ρομά καθώς και 

στοιχεία όμορων με αυτούς σχολείων.  

 

Πακέτο Εργασίας: 2. Εκπαιδευτικές Δράσεις_Ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσω 

εξατομικευμένων και ομαδικών προσεγγίσεων εντός των κοινοτήτων Ρομά. 

 

Ενέργειες: 2Α.Υποστήριξη των παιδιών μέσω ενισχυτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 

βελτίωση της επίδοσης και μαθήματα γραμματισμού εφήβων και ενηλίκων &                 2Β. 

Διεύρυνση των σχολικών δραστηριοτήτων εκτός σχολικής μονάδας (εμψυχωτικές 

δραστηριότητες, δημιουργική απασχόληση, καλλιτεχνικές ομάδες)  

Παραδοτέα: Π2Α. Έκθεση που περιγράφει τη λειτουργία των τμημάτων σε οικισμούς και 

καταυλισμούς Ρομά. Την έκθεση συνοδεύει πίνακας με αριθμητικά στοιχεία πληθυσμού 

Ρομά που συμμετείχαν στην ενέργεια ανά τμήμα και ανά οικισμό και καταυλισμό Ρομά 

καθώς και στοιχεία όμορων με αυτούς σχολείων & Π2Β. Έκθεση που περιγράφει τη 

λειτουργία των τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά, 

τους στόχους και τα θέματα των δραστηριοτήτων. Την έκθεση συνοδεύει πίνακας με 

αριθμητικά στοιχεία πληθυσμού Ρομά που συμμετείχαν στην ενέργεια ανά τμήμα και ανά 

οικισμό και καταυλισμό Ρομά καθώς και όμορων με αυτούς σχολείων.  

 

Ειδικότητα 3: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ  

Πακέτο Εργασίας: Παρεμβάσεις υποστήριξης σχολικών μονάδων, στελεχών εκπαίδευσης, 

εκπαιδευτικών και στελεχών που συμμετέχουν στην Πράξη. 

Ενέργειες: Επιμορφώσεις με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών – συνεργατών του 

Προγράμματος αλλά και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Των επιμορφωτικών 

δραστηριοτήτων θα προηγείται η καταγραφή των επιμορφωτικών τους αναγκών με 

συστηματική  διερεύνησή τους. Επιπρόσθετα, η επιμόρφωση θα γίνεται στη βάση των αρχών 
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και μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων και - ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε περιφέρειας - 

της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών & προετοιμασία των διαμεσολαβητών, ώστε να είναι 

ικανοί να διευκολύνουν τους ρομά του καταυλισμού τους σε θέματα εκπαίδευσης των 

παιδιών τους καθώς και το έργο αυτών των ιδίων. 

Παραδοτέα: Επιμόρφωση 3α. μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, συνεργατών της 

Πράξης (εμψυχωτών, εκπ/κών, ψυχολόγων κ.α.) και 3β. διαμεσολαβητών 

Ενδεικτικές περιοχές παρέμβασης:  

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Νομοί Εύβοιας, Βοιωτίας και Φθιώτιδας 

Περιφέρεια Ηπείρου: Νομός Ιωαννίνων 

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Νομός Μεσσηνίας (Καλαμάτα) 

Περιφέρεια Κρήτης: Νομοί Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Νομός Χίου 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Νομός Κέρκυρας  

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Νομός Δωδεκανήσων  
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