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Αθήνα, 4/12/2019 
 
 

   
ΘΕΜΑ: Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α: 1 και 

τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών 

ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη και ενίσχυση των Κοινωνικών 

Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση 

βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5041861, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020» 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη 

διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας,  

2. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 

την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 

3. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
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Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

4. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006,  

5. τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για 

τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων 

για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο 

επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και επενδυτικά Ταμεία  

6. την υπ’ αριθ. 3542 final/23.5.2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση 

ορισμένων στοιχείων του συμφώνου εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα (Κωδικός CCI 

2014GR16M8PA001) 

7. τη με αριθ. CCI2014GR05M2OP001/17-12-2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την 

έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 

Τομέα» 

8. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

9. Την υπ’ αριθμ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργική Απόφαση "Βασικές κατευθύνσεις 

υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και 

χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

δημόσιου χαρακτήρα",  

10. Την υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Υπουργική 

Απόφαση «Αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους 

Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)»,  

11. Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων Με Ίδια Μέσα στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα 2014-2020» 
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12. Την πρόσκληση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

για την υποβολή προτάσεων σε αυτή με Κωδικό Πρόσκλησης 35_Α2.1_Α3.1_00, Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 2615 με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» 

13. Τον Ν.2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες 

διατάξεις» , άρθρο 12 «Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης»  

14. Τη με αριθμ. 98/ΕΜ/2011/30-7-2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας 

για την έγκριση του από 11/2/2011 Καταστατικού Ίδρυσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε). 

15. Το με αριθμ. 21/17-06-2018 Πρακτικό του ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε με θέμα «Συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα» 

16. Τη με αριθμ. 22/16-10-2018 Απόφαση του ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε με θέμα 6ο «Κατάθεση 

Τ.Δ. στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με την 

συγχρηματοδότηση του Ε.Κ.Τ. και οργάνωση πλαισίου διαχειριστικής επάρκειας για την 

υλοποίηση έργου Ε.Σ.Π.Α.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 26/4-12-2019 

Απόφαση του ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε με Θέμα 5ο: «Τροποποίηση της Απόφασης Δ.Σ.22/16-

10-2018 Θέμα 6ο: Κατάθεση Τ.Δ. της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με την συγχρηματοδότηση του Ε.Κ.Τ. και οργάνωση 

πλαισίου διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση έργου Ε.Σ.Π.Α.» 

17. Το Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε για συγχρηματοδοτούμενα έργα 

της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 όπως ισχύει,  

18. Την υπ’ αριθμ. 425/19-11-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 

του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους 

ικανότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041861 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα 2014-2020. 

19. Τη με αριθμ. 26/4-12-2019 Απόφαση του ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε με Θέμα 1ο: «Αποδοχή 

όρων υπ’ αριθμ. 425/19-11-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) 

του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και 

διαχειριστικής τους ικανότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041861 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 

20. Τη με αριθμ. 26/4-12-2019 Απόφαση του ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε με Θέμα 2ο: «Έγκριση 

υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου με α/α 1 και τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-

εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’» 

ΑΔΑ: 6Κ6Β46Μ3ΘΘ-ΖΔΝ



4 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών 

Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της 

διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5041861, από την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης 

(Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε)» 

21. Τη με αριθμ. 26/4-12-2019 Απόφαση του ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε με Θέμα 4ο: «Ορισμός: α) 

Επιτροπής Αξιολόγησης Έκτακτου Προσωπικού, με σκοπό την αξιολόγηση των αιτήσεων 

που θα υποβληθούν στη πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 

προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α: 1 

και τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων 

μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης 

για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του 

Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους 

ικανότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041861, β) Επιτροπής Ενστάσεων για την Διαδικασία 

Αξιολόγησης Έκτακτου Προσωπικού, με σκοπό την εξέταση των ενστάσεων κατά των 

Πινάκων Αποδοχής/Απόρριψης και Κατάταξης των υποψηφίων και γ) Επιτροπής Παραλαβής 

(ΕΠΠ) Αυτεπιστασίας, με σκοπό τον έλεγχο και την υψηλή εποπτεία υλοποίησης της πράξης 

και την παραλαβή των παραδοτέων του Υποέργου με α/α 1 και τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων 

αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας 

Α’». 

22. Τη με αριθμ. 26/4-12-2019 Απόφαση του ΔΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε με Θέμα 3ο:«Έγκριση της 

πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α: 1 και τίτλο «Ανάπτυξη 

εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε 

κατηγορίας Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη 

των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση 

βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5041861, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020»» 

 

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» 

 

Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόλησή τους 

κατόπιν σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο 
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υλοποίησης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε), του Υποέργου με α/α: 1 και τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-

εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας 

Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη και 

ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 

στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041861, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020», , ως ακολούθως: 
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Το Υποέργο 1 με τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών 

ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

παρέμβασης για την υποστήριξη και ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του 

αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους 

ικανότητας», αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της αυτό-εκπροσώπησης των συνεταιριστών 

των Κοι.Σ.Π.Ε που προέρχονται από την κατηγορία Α’ των συνεταιριστών (άτομα με σοβαρά 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα), αφετέρου στην ανάπτυξη ενός οδηγού υποστηριζόμενης 

απασχόλησης των εργαζομένων ΛΥΨΥ στο ιδιαίτερο πλαίσιο των Κοι.Σ.Π.Ε. Η δράση  θα 

υποστηρίξει την καλλιέργεια και ανάπτυξη των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων των 

συνεταιριστών της κατηγορίας Α’ που εκλέγονται και εκπροσωπούν τα άτομα με σοβαρά 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα στα συλλογικά όργανα διοίκησης (ΔΣ & ΓΣ των Κοι.Σ.Π.Ε και ΓΣ 

ω). Περαιτέρω η δράση θα δημιουργήσει κοινό πρότυπο-οδηγό της υποστήριξης της εργασίας 

ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

Στόχος του Υποέργου είναι η Βελτίωση των δεξιοτήτων συνηγορίας και αυτό-εκπροσώπησης 

της ομάδας στόχου και την επιλογή της βέλτιστης μορφής συλλογικότητας για την ουσιαστική 

εκπροσώπηση της, τόσο στο κίνημα του ΚΟΙΣΠΕ και των εργασιακών δικαιωμάτων όσο και 

γενικότερα σε επιτροπές και όργανα υπεράσπισης των δικαιωμάτων και του αποστιγματισμού 

του ψυχικά πάσχοντος.  

Σειρά δράσεων για την υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και παρακολούθησης 

συλλογικού οργάνου συνηγορίας και αυτό-εκπροσώπησης μελών και εργαζομένων της Α’ 

κατηγορίας στους ΚΟΙΣΠΕ. Το φυσικό αντικείμενο των δράσεων εστιάζει στην ομάδα στόχου 

της Α’ κατηγορίας Μελών των ΔΣ των ΚΟΙΣΠΕ για την ενίσχυση των διοικητικών και ηγετικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Η ΠΟΚΟΙΣΠΕ με αυτεπιστασία θα υλοποιήσει σειρά δράσεων 

μελέτης μοντέλου προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης που θα περιλαμβάνει επιπλέον 

δράσεις mentoring και on the job couching. Η έδρα παροχής της υπηρεσίας είναι η έδρα της 

ΠΟΚΟΙΣΠΕ 

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη του κατάλληλου μοντέλου απαιτεί την άμεση εμπλοκή του συνόλου 

των ΚΟΙΣΠΕ στις διαδικασίες σχεδιασμού του, υπό την επίβλεψη της ΠΟΚΟΙΣΠΕ, προτείνεται η 

πρόσληψη εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων (Νομικού, Κοινωνικού Επιστήμονα, Ψυχολόγου – 

Εκπαιδευτή και Μελετητή -Σύμβουλου Απασχόλησης) και λοιπού διοικητικού και τεχνικού 

προσωπικού, οι οποίοι θα εργαστούν σε τρεις φάσεις : 

1. Αρχικά, για την μελέτη του κατάλληλου εργαλείου και μεθόδου ανάπτυξης της 

συλλογικής έκφρασης, 

2. σε δεύτερο στάδιο, στην πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένο αριθμό στελεχών ΔΣ των 

ΚΟΙΣΠΕ πριν την καθολική εφαρμογή και 

3. στην οριζόντια φάση για την ωρίμανση, υποστήριξη και δημοσιότητα των δράσεων του 

έργου. 

 

Οι κυριότερες δράσεις που θα υλοποιηθούν  στο πλαίσιο του Υποέργου 1 αφορούν στα 

παρακάτω προτεινόμενα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): 

ΑΔΑ: 6Κ6Β46Μ3ΘΘ-ΖΔΝ



8 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Α΄ ΦΑΣΗ 

ΠΕ_1 Μελέτη - Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στο τομέα της αυτοεκπροσώπησης 

και συνηγορίας στην Ελλάδα γενικά και στο πλαίσιο των Κοι.Σ.Π.Ε ειδικότερα. 

ΠΕ_2 Μελέτη Ανάπτυξης Μοντέλου αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας, βασισμένο σε 

αντίστοιχα μοντέλα που έχουν υιοθετηθεί στην Ε.Ε. και διεθνώς. 

ΠΕ_3 Διαβούλευση  και παραμετροποίηση στη βάση των ιδιαιτεροτήτων του πεδίου των 

Κοι.Σ.Π.Ε. 

ΠΕ_4 Ανάπτυξη υλικού υποστήριξης διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων συνεταιριστών 

κατηγορίας Α’ στα όργανα διοίκησης των Κοι.Σ.Π.Ε και της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. 

Β΄ ΦΑΣΗ 

ΠΕ_5 Πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου σε επιλεγμένο αριθμό Κοι.Σ.Π.Ε με συστηματική 

παρουσία ομάδας εμπειρογνωμόνων στην καθημερινή λειτουργία του. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΑΣΗ 

ΠΕ_6 Δημοσιότητα Έργου 

ΠΕ_7 Τεχνικός Σύμβουλος Ωρίμανσης και Υποστήριξης των δράσεων του έργου. 

ΠΕ_8 Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες του έργου 

ΠΕ_9 Εκτυπώσεις και διανομή Οδηγών και λοιπών Εγχειρίδιων σε 30 ΚΟΙΣΠΕ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα Παραδοτέα (Π) του Υποέργου ανά Πακέτο 

Εργασίας (ΠΕ).  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 
Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων 

μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε. κατηγορίας Α’ 

ΠΕ_1 Μελέτη - Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στο τομέα της 
αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας στην Ελλάδα γενικά και στο 
πλαίσιο των Κοι.Σ.Π.Ε ειδικότερα. 

Π_1: Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης στην αυτοεκπροσώπηση 

και συνηγορία στο πλαίσιο των Κοι.Σ.Π.Ε 

ΠΕ_2 Μελέτη Ανάπτυξης Μοντέλου αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας, 
βασισμένο σε αντίστοιχα μοντέλα που έχουν υιοθετηθεί στην Ε.Ε. και 
διεθνώς. 

Π_2: Μελέτη Ανάπτυξης Μοντέλου αυτοεκπροσώπησης και 

συνηγορίας, βασισμένο στα διεθνή πρότυπα 

ΠΕ_3 Διαβούλευση και παραμετροποίηση στη βάση των ιδιαιτεροτήτων του 
πεδίου των Κοι.Σ.Π.Ε. 

Π_3: Έκθεση Διαβούλευσης προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες καθ’ 

ενός από τους 30 Κοι.Σ.Π.Ε 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1 
Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων 

μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε. κατηγορίας Α’ 

ΠΕ_4 Ανάπτυξη υλικού υποστήριξης διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων 
συνεταιριστών κατηγορίας Α’ στα όργανα διοίκησης των Κοι.Σ.Π.Ε και 
της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. 

Π_4: Απλουστευμένο Έντυπο υλικό ανάπτυξης διοικητικών και 

ηγετικών ικανοτήτων ασθενών 

ΠΕ_5 Πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου σε επιλεγμένο αριθμό Κοι.Σ.Π.Ε με 
συστηματική παρουσία ομάδας εμπειρογνωμόνων στην καθημερινή 

λειτουργία του. 

Π_5.1: Έκθεση για την ημερήσια συνάντηση εργασίας με μέλη ΔΣ 

όλων των Κοι.Σ.Π.Ε. - Workshop για την ενσωμάτωση 

Π_5.2: Έκθεση σχετικά με τις επιτόπιες συναντήσεις ενσωμάτωσης 

υποστήριξης και διάχυσης της μεθοδολογίας στους 

υπόλοιπους επωφελούμενους κατηγορίας Α, 

προσαρμοσμένη σε καθένα από τους 30 Κοι.Σ.Π.Ε. 

ΠΕ_6 Δημοσιότητα Έργου  

Π_6.1: Ημερίδα Αθήνας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

εργαζομένων στους ΚΟΙΣΠΕ και του ευρύτερου πληθυσμού 

Π_6.2: Έντυπο υλικό για την ημερίδα στην Αθήνα 

Π_6.3: Απολογιστική Ημερίδα Θεσσαλονίκης 

Π_6.4: Έντυπο υλικό για την ημερίδα στην Θεσσαλονίκη 

ΠΕ_7 Τεχνικός Σύμβουλος Ωρίμανσης και Υποστήριξης των δράσεων του 
έργου. 

Π_7.1: Οδηγός Διαχείρισης Έργου. 

Π_7.2: Έκθεση τεχνικής παρακολούθησης, υποστήριξης & 

παρεμβάσεων βελτιστοποίησης της Α’ Φάσης του έργου 

ΠΕ_8 Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες του έργου 

Π_8.1: Αγορά 2 Η/Υ 

Π_8.2: Λογισμική Εφαρμογή Υποστήριξης Επιχειρηματικών 

Αποφάσεων – Διαχείρισης και Διασύνδεσης των ΚοιΣΠΕ 

ΠΕ_9 Εκτυπώσεις και διανομή Οδηγών και λοιπών Εγχειρίδιων σε 30 
ΚΟΙΣΠΕ 

Π_9: Δαπάνη για εκτυπώσεις και διανομή Οδηγών και λοιπών 

Εγχειρίδιων σε καθένα από τους 30 ΚΟΙΣΠΕ 

 

Το Υποέργο 1 υλοποιείται μέσα από μια σειρά διακριτών Πακέτων Εργασιών όπως αυτά 

παρουσιάστηκαν παραπάνω με στόχο αφενός στην ενίσχυση της αυτοεκπροσώπησης και 

συνηγορίας των συνεταιριστών των Κοι.Σ.Π.Ε που προέρχονται από την κατηγορία Α’ των 
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συνεταιριστών (άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα), αφετέρου την ανάπτυξη 

εγχειριδίου αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας  των ΛΥΨΥ (Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας) 

στο ιδιαίτερο πλαίσιο των Κοι.Σ.Π.Ε. και ευρύτερα του χώρου της Ψυχικής Υγείας. 

Παρακάτω αναλύονται διεξοδικά τα Πακέτα Εργασίας και τα σχετιζόμενα με αυτά Παραδοτέα 

που αφορούν τις θέσεις και ειδικότητες της παρούσας πρόσκλησης: 

 

ΠΕ_1: Μελέτη - Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στο τομέα της 

αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας στην Ελλάδα γενικά και στο πλαίσιο των 

Κοι.Σ.Π.Ε ειδικότερα. 

Το Πακέτο Εργασίας περιλαμβάνει τη μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στο 

τομέα της Συνηγορίας και πως αυτό εφαρμόζεται στο πλαίσιο των ΚΟΙΣΠΕ.  

Στη βάση των κατάλληλων εργαλείων έρευνας θα καταγραφούν οι υφιστάμενες μέθοδοι 

αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας όπως εφαρμόζονται σήμερα σε όλους τους ΚΟΙΣΠΕ. 

Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας θα οδηγήσει στο παραδοτέο 

Π_1: Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης στην αυτοεκπροσώπηση και συνηγορία 

στο πλαίσιο των Κοι.Σ.Π.Ε 

Με κατάλληλα εργαλεία έρευνας θα υλοποιηθεί αναλυτική διερεύνηση του υφιστάμενου 

θεσμικού πλαισίου και των μεθόδων για την αυτοεκπροσώπηση και συνηγορία για την περίπτωση 

Ψυχικά Ασθενών που δραστηριοποιούνται σε ΚΟΙΣΠΕ. Συγκεκριμένα θα καταγραφεί: 

 Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 

 Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του εκάστοτε ΚΟΙΣΠΕ 

 Οι υφιστάμενες πολιτικές σχετικά με τις μεθόδους αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας, 

όπως εφαρμόζονται σήμερα σε όλους τους ΚΟΙΣΠΕ. 

Η συνολική διάρκεια των απαιτούμενων εργασιών εκτιμάται σε 4 μήνες. 

ΠΕ_2: Μελέτη Ανάπτυξης Μοντέλου αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας, βασισμένο 

σε αντίστοιχα μοντέλα που έχουν υιοθετηθεί στην Ε.Ε. και διεθνώς. 

Στο συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας θα διερευνηθεί το ισχύον καθεστώς της συνηγορίας και 

αυτό-εκπροσώπησης σε άλλες χώρες της Ευρώπης και παγκοσμίως.  

Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας θα οδηγήσει στο παραδοτέο: 

Π_2.: Μελέτη Ανάπτυξης Μοντέλου αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας βασισμένο 

στα διεθνή πρότυπα 

Η αναλυτική διερεύνηση του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος, καθώς και η καταγραφή 

των υφιστάμενων συστημάτων που παρουσιάζουν σχετικές υπηρεσίες, θα προταθεί το 

καταλληλότερο μοντέλο αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας για την περίπτωση Ψυχικά Ασθενών 

που δραστηριοποιούνται σε ΚΟΙΣΠΕ. Στο μοντέλο αυτό μεταξύ άλλων ζητημάτων θα ορίζονται: 
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 Οι διαδικασίες  

 Οι αρμοδιότητες αλλά και οι υποχρεώσεις του εκάστοτε ΚΟΙΣΠΕ 

 Οι προσφερόμενες δυνατότητες 

 Οι εναλλακτικές δυνατότητες σε συνδυασμό με τις εκάστοτε πολιτικές του Υπουργείου 

Υγείας 

Το παραδοτέο αυτό θα αποτελέσει ουσιαστικά το εγχειρίδιο οδηγιών για κάθε ΚΟΙΣΠΕ αλλά και 

κάθε επωφελούμενο της κατηγορίας Α’ (ψυχικά πάσχοντες – μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε.) για την 

αυτό-εκπροσώπηση τους και την συνηγορία. 

Θα παραδοθεί ως πρώτο σχέδιο ενώ το τελικό παραδοτέο θα πρέπει να απολαμβάνει την γενική 

συναίνεση των εμπλεκομένων μερών όπως αυτή θα επιτευχθεί μετά από σχετική διαβούλευση 

που θα υλοποιηθεί στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ_3 και την ολοκλήρωση του ΠΕ_4 (βλ παρακάτω). 

Τα Παραδοτέα Π_3 ουσιαστικά θα επικαιροποιήσουν το Παραδοτέο Π_2. 

Η συνολική διάρκεια των απαιτούμενων εργασιών είναι περίπου 2 μήνες. 

ΠΕ_3: Διαβούλευση  και παραμετροποίηση στη βάση των ιδιαιτεροτήτων του πεδίου 

των Κοι.Σ.Π.Ε 

Αφορά την σύνταξη εγχειρίδιων αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας για κάθε ΚοιΣΠΕ, καθώς και 

την υλοποίηση ανοιχτής διαβούλευσης με το σύνολο και κάθε ένα από τους Κοι.Σ.Π.Ε που 

συνθέτουν το πεδίο εργασίας της Ομάδας και είναι τα μέλη της ΠΟΚΟΙΣΠΕ. 

Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας θα οδηγήσει στα παραδοτέα: 

Π_3: Έκθεση Διαβούλευσης προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες καθ’ ενός από τους 

30 Κοι.Σ.Π.Ε 

Δεδομένου ότι το μοντέλο αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας αφορά τα δικαιώματα και τον 

τρόπο με τον οποίο αυτά θα εκφράζονται από την μερίδα του πληθυσμού της κατηγορίας Α’ 

(ψυχικά πάσχοντες – μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι πολύ σημαντικό οι βασικές αρχές που θα 

περιλαμβάνονται στα εν λόγω εγχειρίδια αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας να είναι κοινώς 

αποδεκτά και φυσικά προϊόν ευρύτερης συναίνεσης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Στο 

σημείο αυτό, μια μακρά περίοδος διαβούλευσης και συζήτησης όλων των σχετικών ζητημάτων 

που θα καθορίσουν τις σχέσεις του τριγώνου Κοι.Σ.Π.Ε –Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας – 

Πολιτεία (ως αποδέκτης και υπεύθυνη για την κάλυψη των αναγκών των επωφελούμενων) είναι 

επιβεβλημένη. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως τα Παραδοτέα Π_2 και Π_3 συνδέονται και το πρώτο θα 

συμπληρωθεί με τις δυνάμεις και αδυναμίες του κάθε Κοι.Σ.Π.Ε αλλά και των μερών που 

εμπλέκονται στην ανάπτυξη του μοντέλου αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας. 

Η Έκθεση που θα συνταχθεί από την Ομάδα Εργασίας και θα αφορά την διαβούλευση και 

προσαρμογή του εγχειριδίου αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας, θα περιέχει σε Παραρτήματα 

αναφοράς, τις απαραίτητες προσαρμογές στη βάση ιδιαιτεροτήτων για τον κάθε ΚοιΣΠΕ 
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Για την υλοποίηση της διαβούλευσης με κάθε ένα από τους Κοι.Σ.Π.Ε που συνθέτουν το πεδίο 

εργασίας της Ομάδας και είναι μέλη της ΠΟΚΟΙΣΠΕ, απαιτείται η επίσκεψη σε αυτές της ομάδας 

των εμπειρογνωμόνων, όποτε η χρονική διάρκεια του ΠΕ_3 θα είναι περίπου 4 μήνες. 

ΠΕ_4: Ανάπτυξη υλικού υποστήριξης διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων 

συνεταιριστών κατηγορίας Α’ στα όργανα διοίκησης των Κοι.Σ.Π.Ε και της 

Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε 

Σε συνέχεια του προηγούμενου ΠΕ, οι ενέργειες του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας αφορούν 

την προετοιμασία και παραγωγή όλου του απαραίτητου υλικό σε απλή και κατανοητή μορφή, 

ώστε να υποστηριχθεί η ενίσχυση των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων των Ψυχικά 

Ασθενών κατηγορίας Α΄ και να ενισχυθεί η δυνατότητά της συμμετοχής τους ως εκλεγμένα 

μέλη τόσο στο ΔΣ της κάθε Κοι.Σ.Π.Ε., όσο και στο ΔΣι της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. 

Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας θα οδηγήσει στο παραδοτέο: 

Π_4: Απλουστευμένο Έντυπο υλικό ανάπτυξης διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων 

ασθενών 

Το έντυπο υλικό υποστήριξης των Ψυχικά Ασθενών εργαζομένων των ΚΟΙΣΠΕ, θα αποτελέσει 

το κατάλληλο εργαλείο για την ομάδα των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που θα αναλάβουν 

την εφαρμογή και διάχυση της αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας στους 30 ΚοιΣΠΕ (βλ επόμενο 

Πακέτο Εργασιών ΠΕ_5). 

Η συνολική διάρκεια των απαιτούμενων εργασιών απαιτεί περίπου 1 μήνα. 

ΠΕ_5: Πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου σε επιλεγμένο αριθμό Κοι.Σ.Π.Ε με 

συστηματική παρουσία ομάδας εμπειρογνωμόνων στην καθημερινή λειτουργία του.  

Μετά την οριστικοποίηση του εγχειριδίου αυτοεκπροσώπησης και την παραγωγή όλου του 

απαραίτητου υλικού, θα ακολουθήσει η εφαρμογή και ενσωμάτωση των αρχών 

αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας στις καθημερινές διεργασίες και λειτουργίες ενός εκάστου 

Κοι.Σ.Π.Ε. 

Τα αναμενόμενα Παραδοτέα του Πακέτου Εργασιών είναι: 

Π_5.1: Έκθεση για την ημερήσια συνάντηση εργασίας με μέλη ΔΣ όλων των Κοι.Σ.Π.Ε. 

- Workshop για την ενσωμάτωση 

Για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της εφαρμογής και ενσωμάτωσης των αρχών 

αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας στους Κοι.Σ.Π.Ε. προτείνεται η συνάντηση της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων με όλους τους εκπροσώπους των επωφελούμενων κατηγορίας Α’ (ψυχικά 

πάσχοντες – μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε.) στα ΔΣ των Κοι.Σ.Π.Ε. Η συνάντηση αυτή της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων με τα 60-70 μέλη ΔΣ όλων των Κοι.Σ.Π.Ε. θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

κεντρικά στην Αθήνα σε κατάλληλο χώρο, να έχει διάρκεια μίας (1) ημέρας και να εξασφαλιστεί 

η διαθεσιμότητα του κατάλληλου ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού για την υλοποίηση 

Workshop για την ενσωμάτωση των αρχών της συλλογικής έκφρασης στη καθημερινή λειτουργία 

των ΚοιΣΠΕ. 

Η ΠΟΚΟΙΣΠΕ με τα μέλη της ομάδας διοίκησης του έργου καθώς και με επιλεγμένα μέλη του ΔΣ 

της, θα συνδράμει ενεργά στην επίτευξη του στόχου της ενσωμάτωσης και εφαρμογής των 
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αρχών αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας στις καθημερινές διεργασίες και λειτουργίες του κάθε 

Κοι.Σ.Π.Ε., είτε συμμετέχοντας ενεργά στις διεργασίες ενσωμάτωσης της γνώσης και μεθόδων 

ενδυνάμωσης είτε διευκολύνοντας το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα το υλοποιήσει. 

Η ημερήσια συνάντηση προτείνεται να διοργανωθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ή άλλο 

κατάλληλο και αντίστοιχο χώρο κεντρικά στην Αθήνα, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στους 

συμμετέχοντες. 

 

Π_5.2: Έκθεση σχετικά με τις επιτόπιες συναντήσεις ενσωμάτωσης υποστήριξης και 

διάχυσης της μεθοδολογίας στους υπόλοιπους επωφελούμενους κατηγορίας Α, 

προσαρμοσμένη σε καθένα από τους 30 Κοι.Σ.Π.Ε. 

Για την εφαρμογή και ενσωμάτωση των αρχών αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας στις 

καθημερινές διεργασίες και λειτουργίες ενός εκάστου Κοι.Σ.Π.Ε., απαιτείται η συστηματική 

παρουσία της ομάδας εμπειρογνωμόνων στην καθημερινή λειτουργία του κάθε Κοι.Σ.Π.Ε. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την υλοποίηση επισκέψεων (διάρκειας 3 ημερών) της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων σε καθένα Κοι.Σ.Π.Ε. και την συμμετοχή τους μαζί με τους υπόλοιπους 

επωφελούμενους κατηγορίας Α’ (ψυχικά πάσχοντες – μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε.) στην 

καθημερινή λειτουργία του, ώστε να υπάρξει επιτόπια εφαρμογή των αρχών αυτοεκπροσώπησης 

και συνηγορίας σύμφωνα και με το οριστικοποιημένο εγχειρίδιο αυτοεκπροσώπησης και 

συνηγορίας. 

Για τις 30 αυτές επισκέψεις στους Κοι.Σ.Π.Ε. δεν απαιτείται η δέσμευση χώρου, αφού θα 

εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος εργασίας εντός αυτών, κατά την 3ήμερη παραμονή της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων. 

Η διάρκεια υλοποίησης των απαιτούμενων εργασιών ανέρχεται σε 12 μήνες. 

ΠΕ_7: Τεχνικός Σύμβουλος Ωρίμανσης και Υποστήριξης των δράσεων του Έργου. 

Βασικός στόχος της ΠΟΚοιΣΠΕ αποτελεί η ενσωμάτωση του μοντέλου αυτοεκπροσώπησης και 

συνηγορίας στις καθημερινές διεργασίες και λειτουργίες της κάθε μίας από τους επιλεγμένους 

ΚοιΣΠΕ. Για την επιτυχή πραγματοποίηση αυτού του βασικού στόχου, θα πρέπει όλα τα Πακέτα 

Εργασίας της Φάσης Α να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις από την 

Ομάδα Υλοποίησης  του Υποέργου 1. Όπως εμφανίζεται στην ενότητα Error! Reference source 

not found. αυτή η Ομάδα περιλαμβάνει για την στελέχωσή της, άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων 

και επαγγελματικών περιγραμμάτων, τα οποία όμως θα πρέπει να συνεργαστούν για την 

υλοποίηση των παραδοτέων καταρχάς της Α’ Φάσης του έργου και μετέπειτα στην υλοποίηση 

της Β΄ Φάσης του. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται επιβεβλημένη η ύπαρξη ενός Οδηγού Διαχείρισης Έργου 

που θα αποτελέσει τον Οδικό Χάρτη για την απρόσκοπτη και έγκαιρη (χωρίς χρονικές υπερβάσεις 

στα ορόσημα του Υποέργου) υλοποίηση των Παραδοτέων του Υποέργου 1. Δεδομένου της 

απαιτούμενης τεχνογνωσίας, η ύπαρξη ενός στελέχους στην Ομάδα Υλοποίησης του 

Υποέργου 1 ως Τεχνικός Σύμβουλος, θεωρείται απαραίτητη. Ο Τεχνικός Σύμβουλος εκτός 

της υλοποίησης του Οδηγού Διαχείρισης Έργου, θα αναλάβει και την υποστήριξη/διασφάλιση 

της εφαρμογής των προβλέψεων του Οδηγού και την τεχνική υποστήριξη των μελών των 
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διαφορετικών ομάδων εργασίας στις διεργασίες ανάπτυξης των παραδοτέων με στόχο 

τη βέλτιστη υλοποίησή τους. 

Ο Τεχνικός σύμβουλος θα απασχοληθεί ως εξωτερικός συνεργάτης και θα συνάψει σύμβαση 

μίσθωσης έργου, μέσω ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως περιγράφεται 

στο Error! Reference source not found. σύμφωνα με τα οριζόμενα του Άρθρου 12 §7 

περίπτωση α) της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης 

(137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018). 

Οι ενέργειες του Τεχνικού Συμβούλου θα οδηγήσουν στα παρακάτω αναφερόμενα Παραδοτέα: 

Π_7.1: Οδηγός Διαχείρισης Έργου 

Ο Οδηγός Διαχείρισης Έργου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί από όλους 

τους εμπλεκόμενους (Στελέχη ΠΟΚοιΣΠΕ, Στελέχη από κάθε ΚοιΣΠΕ και Έκτακτο Προσωπικό για 

τη στελέχωση του Υποέργου 1) για την υλοποίηση των ενεργειών του Υποέργου 1. Αυτή η 

μεθοδολογία θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές Διαχείρισης Έργων σε Ελεγχόμενο Περιβάλλον, 

δηλαδή θα είναι προσανατολισμένη στην διαδικασία για την επίτευξη του στόχου μέσα από 

συλλογική προσπάθεια και εργασία σε κοινά πεδία, με την κάθε ομάδα να εργάζεται συλλογικά 

ως μονάδα για την επίτευξη των κυρίως αλλά και των επιμέρους στόχων της. Η μεθοδολογία θα 

πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα ορόσημα υλοποίησης του Υποέργου 1 ώστε να 

καθίσταται εφικτή η διαδικασία ελέγχου και πίνακα με τους πιθανούς κινδύνους στην υλοποίηση 

της κάθε φάσης του Υποέργου 1 αλλά και προτάσεις αντιμετώπισής τους (Πίνακας Διαχείρισης 

Κινδύνων). Έτσι θα μπορεί ο Υπεύθυνος Υλοποίησης της Πράξης (ΥΥΠ) να ελέγχει, αλλά και να 

υπαγορεύει τι πρέπει να γίνει για κάποια φάση ή επιμέρους διεργασία που έχει ξεφύγει από τα 

όρια ανοχής της. 

Η ύπαρξη του Οδηγού Διαχείρισης Έργου κρίνεται απαραίτητη διότι, όσο και αν προσπαθήσουν 

τα επιτελικά στελέχη διοίκησης του Έργου να συντονίσουν τις διαφορετικές ομάδες εργασίας, η 

απουσία κανόνων και οδηγιών υλοποίησης θα δημιουργήσει αξεπέραστα εμπόδια κατά την 

υλοποίηση του. 

 

Π_7.2: Έκθεση τεχνικής παρακολούθησης, υποστήριξης & παρεμβάσεων 

βελτιστοποίησης της Α’ Φάσης του έργου 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος επίσης στο πλαίσιο των καθηκόντων του θα υποστηρίξει την εφαρμογή 

των προβλέψεων του Οδηγού Διαχείρισης Έργου και μέσω της αξιοποίησης ηλεκτρονικού 

εργαλείου παρακολούθησης και υποστήριξης έργου θα υποστηρίζει τα μέλη των ομάδων 

εργασίας κατά την ανάπτυξη του μοντέλου αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας και της 

διαβούλευσης του με το σύνολο και κάθε ένα από τους Κοι.Σ.Π.Ε που συνθέτουν το πεδίο 

εργασίας στην Α’ Φάση του έργου. 

Συγκεκριμένα θα: 

 εξετάζει τη πρόοδο επίτευξης των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί, σε αντιπαραβολή 

ποσοτική και χρονική, με την ικανοποίηση των στόχων που έχουν καθοριστεί για την Α Φάση 

του έργου, σύμφωνα και με τον εκπονηθέν Οδηγό Διαχείρισης Έργου, 

 προτείνει στους διοικούντες το έργο, τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στις 

περιπτώσεις αποκλίσεων, 
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 υποδέχεται τα αιτήματα συνδρομής από τις ομάδες εργασίας και με την κατάλληλη 

κατηγοριοποίηση τους θα τα ανατροφοδοτεί προς στους υπεύθυνους (αρμόδια στελέχη της 

ΠΟΚΟΙΣΠΕ) προς επίλυσή τους εντός 24ώρου. Είναι πολύ σημαντικό για την υλοποίηση της 

Α’ Φάσης του Υποέργου 1 η άμεση ανταπόκρισή των διοικούντων του έργου στα αιτήματα 

των απομακρυσμένων ομάδων εργασίας (λόγω γεωγραφικής κατανομής των ΚοιΣΠΕ).  

Η διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών του Τεχνικού Συμβούλου θα είναι 13 ημερολογιακοί 

μήνες, αλλά η πραγματική εργασία του σε αυτό το χρονικό διάστημα προσδιορίζεται σε 5 

Ανθρωπομήνες. 
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας: 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. παράρτημα Ι) 

2. Βιογραφικό Σημείωμα 

για τη σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου, στους οποίους θα ανατεθεί η εκτέλεση επιμέρους 

διεργασιών και η εκπόνηση παραδοτέων του Υποέργου με α/α: 1, προκειμένου να καλυφθούν 

οι ακόλουθες θέσεις:. 

 

 

Τα φυσικά πρόσωπά που θα καλύψουν τις προαναφερόμενες ειδικότητες θα συμβληθούν και 

εργαστούν υπό τις οδηγίες της ΠΟΚοιΣΠΕ και σύμφωνα με τα ορισθέντα στην ΑΥμΙΜ και 

γενικότερα την απόφαση χρηματοδότηση της Πράξης. 

Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι οι εγκαταστάσεις της ΠΟΚοιΣΠΕ ή και ο τόπος εκτέλεσης 

του έργου σύμφωνα με την ΑΥμΙΜ 

Παρακάτω παρατίθεται Πίνακας για κάθε θέση, με τη συμμετοχή της στα Παραδοτέα του έργου, 

το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών της, καθώς και τους Ανθρωπομήνες απασχόλησης της: 

 

ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΙΘ. 

ΑΤΟΜΩΝ 

Νομικός Νομικής 
Σύμβαση  

Μίσθωσης Έργου 
1 

Κοινωνικός Επιστήμονας  Κοινωνικές Επιστήμες 
Σύμβαση  

Μίσθωσης Έργου 
1 

Ψυχολόγος – Εκπαιδευτής Ψυχολογίας 
Σύμβαση  

Μίσθωσης Έργου 
1 

Μελετητής -Σύμβουλος 
Απασχόλησης  

Κοινωνικές Επιστήμες 
Σύμβαση  

Μίσθωσης Έργου 
1 

Σύμβουλος Υποστήριξης Ομάδων 
Εργασίας  

Διοίκηση - Οικονομία 
Σύμβαση  

Μίσθωσης Έργου 
1 

Τεχνικός Σύμβουλος Διοίκηση - Οικονομία 
Σύμβαση  

Μίσθωσης Έργου 
1 
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Θέση 
Συμμετοχή  σε 

Παραδοτέα έργου 
Χρόνος Εκτέλεσης 

Εργασιών (από –έως) 
Συνολικοί ΑΜ 
Απασχόλησης 

Νομικός 
Παραδοτέο Π_1 3ος μήνας 

Έως 
8ος μήνας 

4 

Παραδοτέο Π_2 2 

Κοινωνικός Επιστήμονας  
Παραδοτέο Π_1 3ος μήνας 

Έως 
8ος μήνας 

4 

Παραδοτέο Π_2 2 

Ψυχολόγος – Εκπαιδευτής 

Παραδοτέο Π_3 

9ος μήνας 
Έως 

26ος μήνας 

4 

Παραδοτέο Π_4 1 

Παραδοτέο Π_5.1 1 

Παραδοτέο Π_5.2 4 

Μελετητής -Σύμβουλος 
Απασχόλησης 

Παραδοτέο Π_3 

9ος μήνας 
Έως 

26ος μήνας 

4 

Παραδοτέο Π_4 1 

Παραδοτέο Π_5.1 1 

Παραδοτέο Π_5.2 4 

Σύμβουλος Υποστήριξης 
Ομάδων Εργασίας 

Παραδοτέο Π_1 

3ος μήνας 
Έως 

26ος μήνας 

3 

Παραδοτέο Π_2 2 

Παραδοτέο Π_3 4 

Παραδοτέο Π_4 1 

Παραδοτέο Π_5.1 1 

Παραδοτέο Π_5.2 11 

Τεχνικός Σύμβουλος 
Παραδοτέο Π_7.1 2ος μήνας 

Έως 
14ος μήνας 

2 

Παραδοτέο Π_7.2 3 
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Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

2.1. Νομικός 
Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίο – Εμπειρία – Δεξιότητες):  

 Πτυχίο Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένης από 

ΔΟΑΤΑΠ. 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα Ανθρώπινα Δικαιώματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 

(από ΔΟΑΤΑΠ) της αλλοδαπής 

 3ετή εργασιακή εμπειρία σε θέματα ψυχικής υγείας και δικαιωμάτων ψυχικά ασθενών. 

Επιθυμητά προσόντα:  

 Εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη από 3 έτη σε θέματα ψυχικής υγείας και δικαιωμάτων 

ψυχικά ασθενών 

Αντικείμενο εργασίας - Αμοιβή:  

Η ενασχόληση του Νομικού στο Υποέργο 1 της Αυτεπιστασίας, θα αφορά την συμμετοχή του 

στην υλοποίηση των Παραδοτέων Π_1 και Π_2 του Υποέργου 1 της εν θέματι Πράξης και τα 

αναμενόμενα Παραδοτέα του είναι τα παρακάτω: 

Θέση 
Συμμετοχή  σε 

Παραδοτέα έργου 
Παραδοτέα Θέσης 

Αμοιβή χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Νομικός 

Παραδοτέο Π_1 

1. Έκθεση που θα καταγραφεί το υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο στο τομέα της 
αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας στην Ελλάδα 

2. Αναφορά εργασιών ενοποίησης του παραδοτέου 
της θέσης με τα υπόλοιπα παραδοτέα που 
συνθέτουν το Π_1 του έργου 

6.935,48 

Παραδοτέο Π_2 

1. Έκθεση διερεύνησης του ευρωπαϊκού και 
διεθνούς θεσμικού πλαισίου για την 
αυτοεκπροσώπηση και συνηγορία στην Ελλάδα 

2. Αναφορά εργασιών ενοποίησης του παραδοτέου 
της θέσης με τα υπόλοιπα παραδοτέα που 
συνθέτουν το Π_2 του έργου 

3.467,74 
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Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

2.2. Κοινωνικός Επιστήμονας 
Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίο – Εμπειρία – Δεξιότητες):  

 Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένης από ΔΟΑΤΑΠ. 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική ή Κοινωνική Πολιτική ή 

Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ανθρωπολογία της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο (από 

ΔΟΑΤΑΠ) της αλλοδαπής 

 5ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία. 

Επιθυμητά προσόντα:  

 Συμμετοχή ως μέλος Ομάδας Έργου σε θέματα ψυχικής υγείας και δικαιωμάτων ψυχικά 

ασθενών. 

 Εργασιακή εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής ενσωμάτωσης ψυχικά ασθενών ή στο χώρο 

της κοινωνικής πολιτικής. 

Αντικείμενο εργασίας - Αμοιβή:  

Η ενασχόληση του Κοινωνικού Επιστήμονα  στο Υποέργο 1 της Αυτεπιστασίας, θα αφορά την 

συμμετοχή του στην υλοποίηση των Παραδοτέων Π_1 και Π_2 του Υποέργου 1 της εν θέματι 

Πράξης και τα αναμενόμενα Παραδοτέα του είναι τα παρακάτω: 

Θέση 
Συμμετοχή  σε 

Παραδοτέα έργου 
Παραδοτέα Θέσης 

Αμοιβή χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Κοινωνικός 
Επιστήμονας  

Παραδοτέο Π_1 

1. Έκθεση που θα καταγραφεί τις 

αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του 
εκάστοτε ΚΟΙΣΠΕ, καθώς και τις 
υφιστάμενες πολιτικές σχετικά με τις 
μεθόδους αυτοεκπροσώπησης και 
συνηγορίας, όπως εφαρμόζονται σήμερα 
σε όλους τους ΚΟΙΣΠΕ  

2. Αναφορά εργασιών ενοποίησης του 

παραδοτέου της θέσης με τα υπόλοιπα 
παραδοτέα που συνθέτουν το Π_1 του 
έργου 

6.935,48 

Παραδοτέο Π_2 

1. Έκθεση διερεύνησης του ευρωπαϊκού και 
διεθνούς περιβάλλοντος σχετικά με 
διαδικασίες, προσφερόμενες και 
εναλλακτικές δυνατότητες που αφορούν  
την αυτοεκπροσώπηση και συνηγορία. 

2. Αναφορά εργασιών ενοποίησης του 
παραδοτέου της θέσης με τα υπόλοιπα 
παραδοτέα που συνθέτουν το Π_2 του 
έργου 

3.467,74 
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Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

2.3. Ψυχολόγος - Εκπαιδευτής 
Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίο – Εμπειρία – Δεξιότητες):  

 Πτυχίο στη ψυχολογία της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένης από 

ΔΟΑΤΑΠ. 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή τη Κοινωνική 

Ψυχολογία της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο (από ΔΟΑΤΑΠ) της αλλοδαπής. 

Επιθυμητά προσόντα:  

 Πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση ομάδων. 

Συγκεκριμένα η γνώση στην διαχείριση ομάδων προκύπτει από την ύπαρξη τυπικής ή άτυπης 

εκπαίδευσης στη διαχείριση ομάδων (σεμινάρια, διπλώματα εξειδίκευσης κλπ) από 

εκπαιδευτικούς φορείς (ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης, δημόσια πανεπιστήμια που 

προσφέρουν διπλώματα εξειδίκευσης κλπ). Επίσης, η γνώση στη διαχείριση ομάδων μπορεί 

να προκύπτει και από την αποδεδειγμένη παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

στην υποστήριξη ομάδων ή στην ομαδική ψυχοθεραπεία, τα οποία είναι διετούς έως 

πενταετούς διάρκειας και προσφέρονται από ιδιωτικούς συλλόγους/οργανισμούς/εταιρείες 

(παρέχουν βεβαίωση παρακολούθησης), καθώς τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις δεν παρέχονται 

από κανένα δημόσιο ή άλλο πιστοποιημένο πλαίσιο στην Ελλάδα. 

Η εμπειρία στη διαχείριση ομάδων λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση πτυχίου και 

προκύπτει με βεβαίωση εργοδότη. 

 Εμπειρία στην υποστήριξη και ενδυνάμωση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση πτυχίου και προκύπτει από την 

επαγγελματική εμπειρία σε πλαίσια/φορείς/δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (π.χ με βεβαίωση εργοδότη). 

Αντικείμενο εργασίας - Αμοιβή: 

Η ενασχόληση του Ψυχολόγου- Εκπαιδευτή  στο Υποέργο 1 της Αυτεπιστασίας, θα αφορά την 

υλοποίηση των Παραδοτέων Π_3, Π_4, Π_5.1 και Π_5.2 σύμφωνα με τα παρακάτω 

αναφερόμενα: 

 

Θέση 
Συμμετοχή  σε 

Παραδοτέα έργου 
Παραδοτέα Θέσης 

Αμοιβή χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Ψυχολόγος - 
Εκπαιδευτής 

Παραδοτέο Π_3 

1. Έκθεση Διαβούλευσης με καταγραφή 
των ιδιαιτεροτήτων του μοντέλου 
συνηγορίας και αυτοεκπροσώπησης,  
προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες 
της πρώτης ομάδας 15 Κοι.Σ.Π.Ε  

6.935,48 
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Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

2. Αναφορά σύνταξης εγχειρίδιων 
αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας 
για κάθε ένα από τους ΚοιΣΠΕ 

Παραδοτέο Π_4 

1. Ανάπτυξη υλικού υποστήριξης 
ηγετικών ικανοτήτων συνεταιριστών 
κατηγορίας Α’ στα όργανα διοίκησης 
των Κοι.Σ.Π.Ε και της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε 

2. Αναφορά εργασιών ενοποίησης του 
παραδοτέου της θέσης με τα 
υπόλοιπα παραδοτέα που συνθέτουν 
το Π_4 του έργου 

1.733,87 

Παραδοτέο Π_5.1 

1. Ηλεκτρονική Παρουσίαση των 
βασικών αρχών για τα δικαιώματα και 
τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα 
εκφράζονται από την μερίδα του 
πληθυσμού της κατηγορίας Α’ 
(ψυχικά πάσχοντες – μέλη των 
Κοι.Σ.Π.Ε.) στην ημερήσια συνάντηση 

εργασίας με μέλη ΔΣ όλων των 
Κοι.Σ.Π.Ε. 

2. Αναφορά σύνταξης και ενοποίησης 
πεπραγμένων στην ημερήσια 
συνάντηση εργασίας για τη σύνθεση 
του παραδοτέου Π_5.1 του έργου 

1.733,87 

Παραδοτέο Π_5.2 

1. Έκθεση σχετικά με τις επιτόπιες 
συναντήσεις ενσωμάτωσης 
υποστήριξης και διάχυσης της 
μεθοδολογίας στους υπόλοιπους 
επωφελούμενους κατηγορίας Α, 
προσαρμοσμένη σε καθένα από τους 
30 Κοι.Σ.Π.Ε. 

2. Αναφορά ενοποίησης πεπραγμένων 
στις επιτόπιες συναντήσεις με τις 
εκθέσεις για την εφαρμογή των 
αρχών αυτοεκπροσώπησης και 
συνηγορίας κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων ώστε να συντεθεί το  
παραδοτέο Π_5.2 του έργου  

6.935,48 
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Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

2.4. Μελετητής - Σύμβουλος  Απασχόλησης 
Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίο – Εμπειρία – Δεξιότητες):  

 Πτυχίο στις Κοινωνικές Επιστήμες της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένης από ΔΟΑΤΑΠ. 

 Πιστοποιημένη εξειδίκευση στην επαγγελματική συμβουλευτική (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών ή συμμετοχή σε σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης τουλάχιστον 350 ωρών). 

Επιθυμητά προσόντα:  

 3ετή επαγγελματική εμπειρία στην επαγγελματική συμβουλευτική. 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπ όψιν μετά από την απόκτηση πτυχίου. 

 Συμμετοχή σε ομάδες έργου που αφορούν υγεία ή κοινωνική πολιτική ή ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού 

Η συμμετοχή σε ομάδες αποδεικνύεται από βεβαιώσεις συμμετοχής και αποφάσεις ορισμού 

ομάδων έργου. 

Αντικείμενο εργασίας - Αμοιβή: 

Η ενασχόληση του Μελετητή - Σύμβουλου  Απασχόλησης στο Υποέργο 1 της Αυτεπιστασίας, 

θα αφορά την υλοποίηση των Παραδοτέων Π_3, Π_4, Π_5.1 και Π_5.2 σύμφωνα με τα 

παρακάτω αναφερόμενα: 

 

Θέση 
Συμμετοχή  σε 

Παραδοτέα έργου 
Παραδοτέα Θέσης 

Αμοιβή χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

Μελετητής - 
Σύμβουλος  
Απασχόλησης 

Παραδοτέο Π_3 

1. Έκθεση Διαβούλευσης με καταγραφή 
των ιδιαιτεροτήτων του μοντέλου 
συνηγορίας και αυτοεκπροσώπησης,  
προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες 
της δεύτερης ομάδας με τους 
υπόλοιπους 15 Κοι.Σ.Π.Ε  

2. Αναφορά ενσωμάτωσης της 
διαβούλευσης και παραμετροποίησης 
των δικαιωμάτων στα εγχειρίδια 
αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας 
για κάθε ένα από τους ΚοιΣΠΕ 

6.935,48 

Παραδοτέο Π_4 

1. Ανάπτυξη υλικού υποστήριξης 
διοικητικών ικανοτήτων 

συνεταιριστών κατηγορίας Α’ στα 
όργανα διοίκησης των Κοι.Σ.Π.Ε και 
της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε 

2. Αναφορά εργασιών ενοποίησης του 
παραδοτέου της θέσης με τα 
υπόλοιπα παραδοτέα που συνθέτουν 
το Π_4 του έργου 

1.733,87 
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Παραδοτέο Π_5.1 

1. Ηλεκτρονική Παρουσίαση στην 
ημερήσια συνάντηση εργασίας με 
μέλη ΔΣ όλων των Κοι.Σ.Π.Ε. σχετικά 
με τον τρόπο που θα υλοποιηθεί η 
διαβούλευση  των δικαιωμάτων με 
τους ψυχικά πάσχοντες – μέλη των 
Κοι.Σ.Π.Ε.  

2. Αναφορά σύνταξης και ενοποίησης 
πεπραγμένων στην ημερήσια 
συνάντηση εργασίας για τη σύνθεση 
του παραδοτέου Π_5.1 του έργου 

1.733,87 

Παραδοτέο Π_5.2 

1. Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών αυτοεκπροσώπησης και 
συνηγορίας στους υπόλοιπους 
επωφελούμενους κατηγορίας Α κατά 
την υλοποίηση των επιτόπιων 
συναντήσεων, προσαρμοσμένη σε 
καθένα από τους 30 Κοι.Σ.Π.Ε..  

2. Αναφορά ενοποίησης πεπραγμένων 
στις επιτόπιες συναντήσεις με τις 
εκθέσεις για την ενσωμάτωση και 
διάχυση των αρχών 
αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας 
κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, 
ώστε να συντεθεί το  παραδοτέο 
Π_5.2 του έργου  

6.935,48 
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Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

2.5. Σύμβουλος Υποστήριξης Ομάδων Εργασίας 
Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίο – Εμπειρία – Δεξιότητες):  

 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολών Διοίκησης ή και Οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένης από ΔΟΑΤΑΠ. 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Διοίκησης ή και Οικονομίας ή Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένο (από ΔΟΑΤΑΠ) της αλλοδαπής 

 3ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε διοίκηση ή υποστήριξη έργων. 

Επιθυμητά προσόντα:  

 Συμμετοχή σε έργα που αφορούν τον τομέα υγείας κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού 

Αντικείμενο εργασίας - Αμοιβή: 

Η ενασχόληση του Συμβούλου Υποστήριξης Ομάδων Εργασίας στο Υποέργο 1, θα αφορά την 

υλοποίηση των Παραδοτέων Π_1, Π_2, Π_3, Π_4, Π_5.1 και Π_5.2 σύμφωνα με τα παρακάτω 

αναφερόμενα: 

 

Θέση 
Συμμετοχή  σε 

Παραδοτέα έργου 
Παραδοτέα Θέσης 

Αμοιβή χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Σύμβουλος 
Υποστήριξης 
Ομάδων 
Εργασίας 

Παραδοτέο Π_1 
Έκθεση πεπραγμένων για τη διοικητική 
υποστήριξη της ομάδας εργασίας κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του Π_1 

4.354,84 

Παραδοτέο Π_2 
Έκθεση πεπραγμένων για τη διοικητική 
υποστήριξη της ομάδας εργασίας κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης  του Π_2 

2.903,23 

Παραδοτέο Π_3 

Αναφορά, προσαρμοσμένη στις 
ιδιαιτερότητες καθ’ ενός από τους 30 
Κοι.Σ.Π.Ε., σχετικά με τη διοικητική 
υποστήριξη της ομάδας εργασίας για την 

ενσωμάτωση, διαβούλευση και 
παραμετροποίηση των δικαιωμάτων στους 
ψυχικά πάσχοντες – μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε.  

5.806,45 

Παραδοτέο Π_4 

Έκθεση σχετικά με την υποστήριξη της 
ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη υλικού 
υποστήριξης διοικητικών και ηγετικών 
ικανοτήτων συνεταιριστών κατηγορίας Α’ 

στα όργανα διοίκησης των Κοι.Σ.Π.Ε και 
της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε 

1.451,61 

Παραδοτέο Π_5.1 

1. Αναφορά διοικητικής προετοιμασίας της 
ημερήσιας συνάντησης εργασίας με μέλη 
ΔΣ όλων των Κοι.Σ.Π.Ε. 

2. Αναφορά πεπραγμένων υλοποίησης της 
ημερήσιας συνάντησης εργασίας και του 
workoshop 

1.451,61 
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3. Αναφορά σύνταξης και ενοποίησης 
πεπραγμένων στην ημερήσια συνάντηση 
εργασίας για τη σύνθεση του 
παραδοτέου Π_5.1 του έργου 

Παραδοτέο Π_5.2 

Αναφορά σχετικά με την διοικητική 
υποστήριξη της ομάδας εργασίας για την 
εφαρμογή των αρχών αυτοεκπροσώπησης 
και συνηγορίας στους επωφελούμενους 
κατηγορίας Α κατά την υλοποίηση των 
επιτόπιων συναντήσεων στην ομάδα των 
10 πρώτων Κοι.Σ.Π.Ε.. 

5.000,00 

Αναφορά σχετικά με την διοικητική 
υποστήριξη της ομάδας εργασίας για την 
εφαρμογή των αρχών αυτοεκπροσώπησης 
και συνηγορίας στους επωφελούμενους 
κατηγορίας Α κατά την υλοποίηση των 
επιτόπιων συναντήσεων στην ομάδα των 
10 επόμενων Κοι.Σ.Π.Ε.. 

5.000,00 

1. Αναφορά σχετικά με την διοικητική 
υποστήριξη της ομάδας εργασίας για την 
ομάδα των 10 τελευταίων Κοι.Σ.Π.Ε. 

2. Έκθεση σχετικά με την διοικητική 
υποστήριξη της ομάδας εργασίας για την 
εφαρμογή των αρχών 
αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας 
στους επωφελούμενους κατηγορίας Α 
κατά την υλοποίηση των επιτόπιων 
συναντήσεων στους 30 Κοι.Σ.Π.Ε.. 

5.967,74 
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2.6. Τεχνικός Σύμβουλος 
Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίο – Εμπειρία – Δεξιότητες):  

 Πτυχίο στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης ή Οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμης 

σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένης από ΔΟΑΤΑΠ. 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 

(από ΔΟΑΤΑΠ) της αλλοδαπής 

 5ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνος – Συντονιστής (Project Manager) στην 

υποβολή, υλοποίηση και συντονισμό – διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

 Συμμετοχή σε 2 τουλάχιστον έργα στον χώρο της Υγείας ως Υπεύθυνος – Συντονιστής 

(Project Manager),. 

Επιθυμητά προσόντα:  

 Εμπειρία ως Υπεύθυνος – Συντονιστής (Project Manager) στην υποβολή, υλοποίηση και 

συντονισμό – διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, πέραν των πέντε (5) 

ετών. 

 Συμμετοχή σε περισσότερα από 2 έργα ως Υπεύθυνος – Συντονιστής (Project Manager), 

στον χώρο της Υγείας. 

 

Αντικείμενο εργασίας - Αμοιβή: 

Η ενασχόληση του Τεχνικού Συμβούλου στο Υποέργο 1 της Αυτεπιστασίας, θα αφορά εξ 

ολοκλήρου την υλοποίηση των Παραδοτέων Π_7.1 και Π_7.2, σύμφωνα με τα παρακάτω 

αναφερόμενα: 

Θέση 
Συμμετοχή  σε 

Παραδοτέα έργου 
Παραδοτέα Θέσης 

Αμοιβή χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

Τεχνικός 
Σύμβουλος 

Υλοποίηση εξ 

ολοκλήρου του 
Παραδοτέου Π_7.1 

Π_7.1: Οδηγός Διαχείρισης Έργου 3.467,74 

Υλοποίηση εξ 
ολοκλήρου του 

Παραδοτέου Π_7.2 

Αναφορά τεχνικής παρακολούθησης, 
υποστήριξης & παρεμβάσεων βελτιστοποίησης 
για το ΠΕ_1 

2.000,00 

Αναφορά τεχνικής παρακολούθησης, 
υποστήριξης & παρεμβάσεων βελτιστοποίησης 
για το ΠΕ_2 

1.000,00 

Τελική έκθεση τεχνικής παρακολούθησης, 
υποστήριξης & παρεμβάσεων βελτιστοποίησης 
της Α’ Φάσης του έργου 

2.201,61 

 

  

ΑΔΑ: 6Κ6Β46Μ3ΘΘ-ΖΔΝ



27 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με επιχειρήσεις ή εταιρίες ή οργανισμούς και λοιπά 

νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου η ελληνική ιθαγένεια δεν απαιτείται ως προσόν 

επιλογής υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996 ή/και του Οργανισμού 

ή Κανονισμού του εκάστοτε φορέα.  

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε 

βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία, για αυτούς 

που θα αξιολογηθούν για την κάλυψη της θέσης, αποδεικνύεται με  

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, 

Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, επιπέδου: 

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και 

αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της 

ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Αποδεικνύεται επίσης με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, 

τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου 

ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους 

Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη , από τα 

νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου. 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η αξιολόγηση όλων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή που θα 

συσταθεί γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό από την ΠΟΚΟΙΣΠΕ. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 

 

3.1. Πρώτο Στάδιο - Λόγοι αποκλεισμού 
 

Σε αυτό το στάδιο θα συνταχθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πίνακας Αποδοχής/Απόρριψης 

Συμμετεχόντων για την κάθε θέση, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 

«Απαιτούμενα Προσόντα» της θέσης, απορρίπτονται και δεν συνεχίζουν στην διαδικασία της 

αξιολόγησης. 

  Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους που: 

α) έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή 

συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

β) είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο 

τρόπο για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε, 

γ) λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί 

η στέρηση αυτή, 

δ) τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

Οι Πίνακες Αποδοχής/Απόρριψης θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΟΚοιΣΠΕ 

ώστε να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη 

επιστολή απευθείας στην ΠΟΚοιΣΠΕ. Οι ενστάσεις θα εξετασθούν από τριμελή Επιτροπή 

Ενστάσεων που θα συσταθεί με απόφαση του ΔΣ της ΠΟΚΟΙΣΠΕ, σύμφωνα με τα ορισθέντα 

στην ΑΥμΙΜ. 
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3.2. Δεύτερο Στάδιο - Βαθμολόγηση & κατάταξη υποψηφίων βάσει εκπαιδευτικών 

προσόντων και εργασιακής εμπειρίας 

 

Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων του προηγούμενου σταδίου, οι υποψήφιοι που πληρούν 

τα «Απαιτούμενα Προσόντα» της θέσης, προωθούνται στο επόμενο στάδιο, όπου 

βαθμολογούνται τα «Επιθυμητά Προσόντα» και κατατάσσονται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης 

ΚΩΔ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Νομικός 

01 
Εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη από 3 έτη 
σε θέματα ψυχικής υγείας και δικαιωμάτων 
ψυχικά ασθενών 

10/20/30/40/50/60 

- βαθμολογία 10, για εμπειρία 4 
ετών 

- βαθμολογία 20, για εμπειρία 5 
ετών 

- βαθμολογία 30, για εμπειρία 6 
ετών 

- βαθμολογία 40, για εμπειρία 7 
ετών  

- βαθμολογία 50, για εμπειρία 8 
ετών 

- βαθμολογία 60, για εμπειρία 9 
ετών και άνω 

Κοινωνικός Επιστήμονας 

02 
Συμμετοχή ως μέλος Ομάδας Έργου σε 
εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών 

0/30 
Βαθμολόγηση 30 μόνο για 
πλήρωση κριτηρίου 

03 
Εργασιακή εμπειρία στο χώρο της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης ψυχικά ασθενών 
ή στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής 

0/30 
Βαθμολόγηση 30 μόνο για 
πλήρωση κριτηρίου 

Ψυχολόγος – Εκπαιδευτής 

04 
Πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία στη 
διαχείριση ομάδων 

0/30 
Βαθμολόγηση 30 μόνο για 
πλήρωση κριτηρίου 

05 
Εμπειρία στην υποστήριξη και ενδυνάμωση 
ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

0/30 
Βαθμολόγηση 30 μόνο για 
πλήρωση κριτηρίου 

Μελετητής -Σύμβουλος Απασχόλησης 

06 
3ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 
στην επαγγελματική συμβουλευτική 

0/30 
Βαθμολόγηση 30 μόνο για 
πλήρωση κριτηρίου 

07 
Συμμετοχή σε ομάδες έργου που αφορούν 
υγεία ή κοινωνική πολιτική ή ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού 

0/30 
Βαθμολόγηση 30 μόνο για 
πλήρωση κριτηρίου 

Σύμβουλος Υποστήριξης Ομάδων Εργασίας 

08 
Συμμετοχή σε έργα που αφορούν τον 
τομέα υγείας, κοινωνικής πολιτικής και 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

0/10/30/60 

- βαθμολογία 0, αν δεν 
διατίθεται το κριτήριο 

- βαθμολογία 10, για συμμετοχή 
σε έως 2 έργα 

- βαθμολογία 30, για συμμετοχή 
σε έως 5 έργα τουλάχιστον 

- βαθμολογία 60, για συμμετοχή 
σε 6 έργα και άνω 
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ΚΩΔ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τεχνικός Σύμβουλος 

09 

Εμπειρία ως Υπεύθυνος – Συντονιστής 
(Project Manager) στην υποβολή, 
υλοποίηση και συντονισμό – διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 
πέραν των πέντε (5) ετών 

0/10/20/30 

- βαθμολογία 0, αν δεν 
διατίθεται το κριτήριο 

- βαθμολογία 10, για εμπειρία 6 
ετών 

- βαθμολογία 20, για εμπειρία 7 
ετών 

- βαθμολογία 30, για εμπειρία 8 
ετών και άνω 

10 
Συμμετοχή σε περισσότερα από 2 έργα ως 
Υπεύθυνος – Συντονιστής (Project 
Manager), στον χώρο της Υγείας 

0/10/20/30 

- βαθμολογία 0, αν δεν 

διατίθεται το κριτήριο 
- βαθμολογία 10, για συμμετοχή 

σε 3 έργα 
- βαθμολογία 20, για συμμετοχή 

σε 4 έργα 
- βαθμολογία 30, για συμμετοχή 

σε 5 έργα και πάνω 

 

3.3. Τρίτο Στάδιο - Δομημένη Προσωπική Συνέντευξη 
 

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελεί η υλοποίηση 

δομημένης προσωπικής συνέντευξης, στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν όλοι οι 

υποψήφιοι που έχουν περάσει από το πρώτο στάδιο.  

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί ενώπιων της σχετικής τριμελούς επιτροπής της ΠΟΚοιΣΠΕ 

και σε αυτή θα συνεκτιμηθούν και βαθμολογηθούν (με αθροιστική βαθμολόγηση από 

0 έως 40 σύμφωνα και με τον παρακάτω πίνακα) τα απαραίτητα δομικά “στοιχεία” 

κάθε υποψηφίου, ώστε η Επιτροπή να διαμορφώσει σωστή γνώμη για την καταλληλότητα 

του στο εργασιακό περιβάλλον υλοποίησης των δραστηριοτήτων της αντίστοιχης θέσης. 

Πίνακας βαθμολόγησης στοιχείων δομημένης προσωπικής συνέντευξης 

ΚΩΔ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

11 Γνώσεις και Εμπειρία της αντίστοιχης θέσης Από 0 έως 10 

12 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων Από 0 έως 10 

13 Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας Από 0 έως 10 

14 Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης των πληροφοριών Από 0 έως 5 

15 
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων 

Από 0 έως 5 

 

Το κάθε μέλος της επιτροπής θα βαθμολογήσει ξεχωριστά στην κλίμακα βαθμολογίας του το 

κάθε στοιχείο αξιολόγησης και η βαθμολογία για καθένα από τα στοιχεία αξιολόγησης, του κάθε 

υποψηφίου, θα προκύψει από τον Μέσο Όρο της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής 

στρογγυλοποιημένη στον πλησιέστερο ακέραιο βαθμό. 
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3.4. Πίνακες Κατάταξης 
Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη των «Πινάκων Κατάταξης» από 

την επιτροπή αξιολόγησης. Οι «Πίνακες Κατάταξης» θα περιλαμβάνουν τον επιτυχόντα για την 

κάθε θέση μαζί με τον πρώτο επιλαχόντα, καθώς και τους υπόλοιπους υποψήφιους της θέσης 

κατά φθίνουσα σειρά ως προς τη συνολική βαθμολογία που έλαβαν με ανάλυσή της ανά Στάδιο  

Στην περίπτωση ισοβαθμίας δύο η περισσοτέρων υποψηφίων για τον επιτυχόντα ή τον πρώτο 

επιλαχόντα, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στα στοιχεία αξιολόγησης της 

δομημένης προσωπικής συνέντευξης κατά σειρά προτίμησης: 

1. Γνώσεις και Εμπειρία της αντίστοιχης θέσης 

2. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων 

3. Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 

4. Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης των πληροφοριών 

5. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ιεράρχησης προτεραιοτήτων 

Εφόσον συνεχίσει να υπάρχει ισοβαθμία, τότε θα γίνει κλήρωση από την επιτροπή μεταξύ των 

ισοβαθμούντων στη θέση, με την παρουσία των υποψηφίων. 

Οι «Πίνακες Κατάταξης» θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΟΚοιΣΠΕ ώστε να 

λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη 

επιστολή απευθείας στην ΠΟΚοιΣΠΕ. 

Μετά και την εξέταση των ενστάσεων θα συνταχθούν οι οριστικοί «Πίνακες Κατάταξης», οι 

οποίοι θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΟΚοιΣΠΕ ώστε να λάβουν γνώση οι 

συμμετέχοντες και οι επιτυχόντες για την κάθε θέση θα ειδοποιηθούν προσωπικά, ώστε να 

προσκομίσουν εντός δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά προς απόδειξη των αναφερομένων στο Βιογραφικό τους Σημείωμα (Τίτλους 

Σπουδών, Εργασιακή Εμπειρία), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης. 

Στην περίπτωση που ο επιτυχόντας δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί 

ότι τα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος είναι αναληθή, ο επιτυχόντας αποκλείεται και τη 

θέση του παίρνει ο πρώτος επιλαχόν, με την υποχρέωση και αυτός της προσκόμισης των 

απαραίτητων δικαιολογητικών προς απόδειξη των αναφερομένων στο Βιογραφικό του 

Σημείωμα. Σε αυτή τη περίπτωση πρώτος επιλαχόν για τη θέση γίνεται ο αμέσως επόμενος στον 

«Πίνακα Κατάταξης» της θέσης κ.ο.κ 
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3.5. Είδος Σύμβασης 
Τα στελέχη που θα επιλεχθούν, θα απασχοληθούν με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου από την 

ημερομηνία υπογραφής της και για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στον Πίνακα του 

Χρόνου Εκτέλεσης Εργασιών (2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) για την 

περιγραφή της κάθε θέσης. Έκαστη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

για την υλοποίηση των αντίστοιχων με τη θέση παραδοτέων, όπως περιγράφονται ανωτέρω, 

τα οποία συμβάλλουν στην υλοποίηση του Υποέργου με α/α: 1 και τίτλο «Ανάπτυξη 

εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ 

Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για 

την υποστήριξη και ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 

12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής 

τους ικανότητας»  

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στο «Πίνακα Κατάταξης» της αντίστοιχης 

θέσης, κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων 

υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, έργο της σύμβασης 

μίσθωσης έργου. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο 

χρηματοδότηση, η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με ειδική δήλωση διακοπής 

και αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

3.6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ). 

Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς 

και των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται και θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 

παρούσας Πρόσκλησης. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά 

για τις ανάγκες και τους σκοπούς της Πρόσκλησης. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται 

ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο. 

Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε τηρεί τα ως άνω δεδομένα μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών 

αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης, με την επιφύλαξη της τήρησης που επιβάλλεται από τον νόμο 
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ή για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον 

Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε δικαίωμα 

ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης και διαγραφής των προσωπικών σας 

δεδομένων. 

Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας 

μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 

Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε στο pokoispe@gmail.com. 

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη συγκατάθεσή σας για 

την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σας ενημερώνουμε ότι στην 

περίπτωση αυτή η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε καταστρέφει τα κατατεθειμένα έγγραφα ή/και δικαιολογητικά 

και προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν: 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. παράρτημα Ι) σε ψηφιακή μορφή pdf 

2. Βιογραφικό Σημείωμα σε ψηφιακή μορφή pdf 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://apasxolisi.pokoispe.gr 

Βήμα 1ο 

Ο ενδιαφερόμενος κατεβάζει στο Η/Υ του τα α) pdf αρχείο της Πρόσκλησης και β) doc 

αρχείο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Βήμα 2ο 

Αφότου συμφωνήσει με τους αναγραφόμενους όρους για την Προστασία των Προσωπικών του 

Δεδομένων εισέρχεται στο ερωτηματολόγιο του συμμετέχοντα, όπου ενημερώνεται για τον 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ που έλαβε η Αίτηση του, ο οποίος απαραίτητα θα πρέπει να 

συμπληρωθεί στο doc αρχείο της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, μαζί με τα άλλα στοιχεία του. 

Βήμα 3ο 

Συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο Συμμετέχοντα απαντώντας υποχρεωτικά στις 

ερωτήσεις που θα εμφανιστούν (ανάλογα με την επιλογή της/των θέσης/εων απασχόλησης που 

τον ενδιαφέρει/ουν). 

Βήμα 4ο 

Ανεβάζει τα αρχεία pdf: α) της  Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΡΟΣΟΧΗ: αφού πρώτα 

το συμπληρώσει πλήρως με τα ζητούμενα στοιχεία σε μορφή αρχείου word και κατόπιν το 

μετατρέψει σε αρχείο pdf) και β) το Βιογραφικό του Σημείωμα. 

Βήμα 5ο 

Υποβάλει ηλεκτρονικά την Αίτηση του με τα 2 συνημμένα αρχεία pdf, πατώντας το 

κουμπί της Υποβολής. 

Δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλλονται με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο (email, έντυπη μορφή, ταχυδρομείο κ.λπ.). Η αξιολόγηση των 

βιογραφικών θα πραγματοποιηθεί  από 3μελή Επιτροπή που θα συσταθεί από την ΠΟΚοιΣΠΕ. 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών, είναι 

Σάββατο 25-01-2020 και ώρα 23:59:59.  

 

http://apasxolisi.pokoispe.gr/index.php/916678?lang=el
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Με την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι 

ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της 

Αναθέτουσας να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο 

περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων 

έναντι της Αναθέτουσας. 

 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Σάββατο 25-01-2020 και ώρα 23:59:59 

 

Επικοινωνία 

Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθυνθούν στην κα Κατερίνα Γοργογιάννη, τηλ 2130411053, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο:pokoispe@gmail.com 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Δρ. Σωτήριος Κουπίδης 

Πρόεδρος Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε 
 
  

mailto:pokoispe@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: __________  

 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Όνομα Πατρός:  

Αριθμός Τηλεφώνου Οικίας ή Κινητό:  

E-mail:  

Ημερομηνία Γέννησης:  

Υπηκοότητα:  

   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή 
αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», 
δηλώνω ότι: 
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου και του υποβαλλόμενου σε ψηφιακή μορφή pdf Βιογραφικού μου 
Σημειώματος είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενη 
θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση 
ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 
2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 
Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για 
κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος 
καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με 
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το 
αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό στερητική  δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις . 
3. Αποδέχομαι πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η 
διαδικασία δύναται με απόφαση της Αναθέτουσας να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο 
περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωσή μου έναντι της Αναθέτουσας. 

 
 

Ημερομηνία:  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ονοματεπώνυμο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Οι επιτυχόντες για την κάθε θέση θα πρέπει να υποβάλλουν (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) στην ΠΟΚΟΙΣΠΕ τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη των αναφερομένων στο Βιογραφικό τους Σημείωμα 
(Τίτλους Σπουδών, Εργασιακή Εμπειρία), σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: 
 

Τίτλοι Σπουδών 

Τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος 
κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο 
αριθμό (είτε πρόκειται για ακέραιο αριθμό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται 
για αμιγώς ακέραιο αριθμό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή 
αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) που ο βαθμός προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό 

(κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», ή «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίσει 
βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που 
αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, π.χ «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ 
ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν προκύπτει ούτε από 
αξιολογικό χαρακτηρισμό, θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».  

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών 

1) Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: όπου στην Ανακοίνωση [βλ. Τίτλος 
σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα] ορίζεται ως 
απαιτούμενο προσόν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 
Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής «αντίστοιχης 
ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την 
Ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την 
ονομασία του) στην Ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (αντιστοιχία ή 
ταυτοσημία), υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου 
του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή 
δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια 
το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την Ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν 
προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την 
οικεία Ανακοίνωση απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2) Για τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: όπου στην Ανακοίνωση [βλ. Τίτλος σπουδών 
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα] ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν 
πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής 
«αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την Ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν 
διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην Ανακοίνωση, καλύπτεται 
δε από τον παραπάνω όρο (αντιστοιχία), υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως 
βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο 
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο 
του πτυχίου που ζητείται από την Ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση 
αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία Ανακοίνωση 
απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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3) Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντίστοιχων ειδικοτήτων με τίτλους Τ.Ε.Ι. που 
ορίζονται ως απαιτούμενα προσόντα στην Ανακοίνωση [βλ. Τίτλος σπουδών και λοιπά 
απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα], απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου 
οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το 
ζητούμενο από την Ανακοίνωση. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τις ειδικότητες της 
κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τις οποίες, εκ του νόμου, προβλέπεται άδεια 
άσκησης επαγγέλματος.  

4) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η 
κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την Ανακοίνωση, 
πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο 
σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα μαθήματα κύκλου 
σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την Ανακοίνωση. 

5) Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος 
των εξετάσεων πιστοποίησης ή  

Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος 
της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής 
ημερομηνία που κατέστησαν διπλωματούχοι. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος 
βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, που αναφέρεται σε βεβαίωση 
που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή 
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και η οποία δεν 
ισχύει αυτοτελώς αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.   

6) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:  Πράξη αναγνώρισης 
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, 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 τον 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 με τη 
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το 
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από 
το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, 
καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

Στην περίπτωση που από την Ανακοίνωση ζητούνται όλα τα πτυχία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) που εκδίδει το εκπαιδευτικό σύστημα της 
ημεδαπής, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για 
την ισοτιμία του τίτλου και την αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη 
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη 
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.  

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 
299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την 
ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 
αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι 
οποίες χορηγήθηκαν από: 
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i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 
του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή 

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 
του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ.2, του 
αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή  

iii)το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την 
οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή 

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις 
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

Επίσης, δεν υπέχουν υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 
αντιστοιχία του τίτλου όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν:  

i) αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή τίτλου ειδικότητας των ιατρών, 
νοσοκόμων, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, μαιών/μαιευτών που χορηγήθηκαν α) σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 από τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών ή των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή β) 
σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις διατάξεις των π.δ. 84/1986 (ιατροί), 40/1986 (νοσοκόμοι), 
98/1986 (οδοντίατροι), 213/2003 (φαρμακοποιοί), 97/1986 (μαίες/-ευτές),  
ii) «άδεια εγκατάστασης κτηνιάτρου» σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο π.δ. 40/2006 
«Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του 
δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα 
σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/1026/ΕΟΚ και 78/1027/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν» και 
iii) αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτέκτονα, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010, από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας ή σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα π.δ. 53/2004 και 253/2006.  

Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι ενός από τα παραπάνω πτυχία της αλλοδαπής, εξαιρούνται μεν 
από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία 
του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.  

 
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και 
επαναπατριζόμενοι Έλληνες.  

 
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε 

περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν 
μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες 
και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 
του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, 
καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται 
να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο 
προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». 
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Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες 
και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετάσχουν σε 
διαδικασίες πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του 
γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με  πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, τα οποία 
ζητούνται από την ανακοίνωση ως προσόντα πρόσληψης.  

β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση,   
βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης 
της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως 
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 
και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 
αντιστοιχία του τίτλου όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής 
ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 
του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 

του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ.2, του 
αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή  

iii)το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την 
οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την  οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις 
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

γ) Προκειμένου για Υποχρεωτική εκπαίδευση μη τεχνική ή μη επαγγελματική 

εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά 
τόπους Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής. (Να μεταφερθεί η παρ. μετά την 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις 6α), 6β) και 6γ) που αφορούν τίτλους σπουδών που 
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του 

ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο  ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί 
η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των 
αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.  

4. Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης που απαιτείται 
από την Ανακοίνωση ως πρόσθετο (ΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ) προσόν η κατοχή 
μεταπτυχιακού διπλώματος σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, οι υποψήφιοι πρέπει να 

προσκομίσουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα (συνοδευόμενο από βεβαίωση του 
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οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού, μόνο εάν 
αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκομιζόμενο τίτλο).   

Αν ο μεταπτυχιακός / διδακτορικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο 
Πράξη Αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο η 
οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται 
μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν 
αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως 
μεταπτυχιακός τίτλος.  

Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο 
βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος (ν.3328/2005, άρθρο 4, παρ.2 & 
π.δ.50/2001, άρθρο 2 παρ.1, με την επιφύλαξη του ν.4485/2017, άρθρο 46).  
 

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων. 

 

Εργασιακή Εμπειρία 

Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι: 
 
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: 

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:  
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης. 

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της 
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

(2) Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον: 

  Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το 
άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να 
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν 
το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

  Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το 
άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και 
μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη 
διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη 
εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι 
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υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από 
την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

 
Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: 

Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι. 

 (1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 
ασφάλισης και 

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 
στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα 
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο.  

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 
φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης, 

 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της 
εμπειρίας και 

 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:  

α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, που αποδεικνύουν την εμπειρία τους 
με σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης (βλ. δεύτερο κεφάλαιο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»), υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας αφαιρώντας την 
ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης από την επομένη της ημερομηνίας λήξης 
σύμφωνα με το υπόδειγμα των ασφαλισμένων στα λοιπά ταμεία πλην ΙΚΑ. 
β) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που  
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται 
από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και 
αφαιρείται. 
γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς μερικής απασχόλησης ο 
χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο ήμισυ. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος, πλέον της 
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκομίσει και βεβαίωση του 
δημοσίου φορέα,  στον οποίο απασχολήθηκε μερικώς. 
δ) Οι απασχολούμενοι (μισθωτοί) του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προσκομίσουν, αντί της 
βεβαίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να έχει εκδοθεί αρμοδίως 
ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: 
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Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. του 
δημόσιου τομέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα των 
Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται  στο άρθρο 1 του ν.3812/2009 (όπως ισχύει). 

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης: 

 Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. 

 Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ.  

 Η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του Δημοσίου.  

 

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που 
απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει: 

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 
εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι 
υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και 
το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς 
ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.  

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 
εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη 
υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και 
το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. 

 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται 
επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, 
φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και 

 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη 
νομοθεσία του κράτους τούτου. 

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της 
αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.  

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στην  
αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία ενότητα του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ « 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας  

α. Δικαστική Απόφαση 

Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να 
προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της παροχής 
της. 

β. Διδακτική Απασχόληση  
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Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, 
μεταδευτεροβάθμια, δευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει να 
προσκομίσουν:  
 
Για την Γ/ΘΜΙΑ και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 
 
(1) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται 
οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό 
έργο, το διδαχθέν / τα διδαχθέντα μαθήματα, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης 
(πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής [ώρες ανά εβδομάδα για χ 
εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας]. Η μετατροπή του αριθμού εβδομάδων σε 
αριθμό μηνών γίνεται με το σκεπτικό της ανάλογης εφαρμογής του τρόπου υπολογισμού της 
εμπειρίας για τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, το έτος έχει 12 μήνες των 25 
ημερών ο καθένας, 4& 1/6 εβδομάδες η δε διάρκεια της εβδομάδας λογίζεται ίση με 6 ημέρες. 
Στην ίδια βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται  και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής 
απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης στη 
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει 
με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης. 
 (2) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για διδακτική απασχόληση η οποία έχει 
παρασχεθεί σε δημόσιο ίδρυμα. 
 
Για την  Α/ ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ Εκπαίδευση: 
 
Βεβαίωση των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από 
την οποία αποδεικνύεται η προϋπηρεσία αυτή. 
Κατ΄ εξαίρεση, η βεβαίωση για προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο, στις Σχολές Μαθητείας του 
Ο.Α.Ε.Δ. ή τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) θα 
εκδίδεται από τον αντίστοιχο φορέα. 
 
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να 
προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά  σε επίσημη μετάφραση. Επιπροσθέτως οφείλουν 
να προσκομίσουν ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή πράξης 
πρόσληψης, η οποία πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη (βλ. παρ. 15 « 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ του παρόντος 
Παραρτήματος).  

γ. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα 

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος 
εμπειρίας υπό την απαραίτητη  προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει: 
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών) 
στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά 
του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο 
υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και  
(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό 
πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη 
συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.  

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 
του κατείχε τον απαιτούμενο από την Ανακοίνωση βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης 
επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, όπου αυτή απαιτείται. 

δ. Στρατιωτική θητεία 
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Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της 
στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη 
διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί 
πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά 
τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Όταν 
από την Ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο 
χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας. 

ε. Προγράμματα STAGE 

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος 
και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ. 

στ. Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 

Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 
του ν.3050/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οφείλουν να προσκομίσουν με την 
αίτησή τους βεβαίωση απαλλαγής τους από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εάν εμπίπτουν στις 
εξαιρέσεις του νόμου.  

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Της αλλοδαπής  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση 
πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο 
ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα 
Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων 
εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται  

δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και 

προς την οποία μετέφρασε. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου 
περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, 
τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι 
προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους 
νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 
των τίτλων. 

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Της ημεδαπής  

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – 
πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
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β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και 
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, 
κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου 
που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή 
ιατρό). 
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