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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΕΓΑΣΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ   Ακινα,    24 / 03 /2020 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ                                Αρ. Ρρωτ.οικ: 297 
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ - ΕΔΚΑ 
Ταχ. Δ/νςθ:  Σολωμοφ 60 
Ταχ. Κϊδικασ: 10432 – Ακινα 
Ρλθροφορίεσ: Ευάγγελοσ Μουτςελάκθσ, Γεωργία Βικάτου 
Τθλ. : 210 528 1143, 2105281135 

 

Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ κενϊν κζςεων τθσ υπ’ αρ. 388/07-12-
2018 Ρρόςκλθςθσ για υποβολι αιτιςεων προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με ζξι  (6) 
εμπειρογνϊμονεσ ςτο πλαίςιο των Υποζργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, τθσ Ρράξθσ «ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ», με κωδικό ΟΡΣ 5005087, ςτο πλαίςιο του 
ΕΣΡΑ 2014-2020, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΚΤ) και το Ελλθνικό 
Δθμόςιο. 

 

Θ ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ – ΤΟΜΕΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΘΣ – ΕΔΚΑ 

 

Ζχοντασ υπόψθ:  

Τισ διατάξεισ:  

1. Του Άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα 
που κυρϊκθκε με το Άρκρο 1 του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικοποίθςθ τθσ 
νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» 

2. Του Ρ.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α’/06-11-2017) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ» όπωσ ιςχφει  

3. Του Ρ.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και 
κατάργθςθ Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και 
αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων» ςχετικά με τθ μετονομαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Υποκζςεων. 

4. Toυ Ρ.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, 
Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν», ςχετικά με το διοριςμό του Ιωάννθ 
Βροφτςθ ςτθ κζςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

5. Τθσ υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812/29-08-2016 (ΦΕΚ 2733/Β’/31-08-2016) Κοινισ Υπουργικισ 
Απόφαςθσ «Σφςταςθ και διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου 
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τομζα Κοινωνικισ 
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Αλλθλεγγφθσ» 

6. Του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/19-12-2016) «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, 
Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ, 
ρυκμίςεισ για τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και εφαρμοςτικζσ διατάξεισ του ν. 4387/2016 (Αϋ 85) 
και άλλεσ διατάξεισ» 

7. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν 
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) 
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 
297) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. Τθσ με αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) Απόφαςθσ του Υπουργοφ 
Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν 
για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 – 2020 − Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων 
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014−2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ 
Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων» όπωσ 
τροποποιικθκε και αντικαταςτάκθκε με τθν υπϋ αρικμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 /20.10.2016 (ΦΕΚ 
3521/01.11.2016) Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ. 

9. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ 112), «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10. Του Αςτικοφ Κϊδικα περί ςυμβάςεωσ ζργου (άρκρο 681 και κάκε ςχετικό περί ςυμβάςεωσ 
ζργου άρκρο). 

11. Τθσ υπ’ αρ. 16403/24-11-2016 Ρρόςκλθςθσ του Ειδικοφ Γραμματζα Διαχείριςθσ Τομεακϊν 
Ε.Ρ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Ε.Ρ Ανάπτυξθ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ με τίτλο «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ 
Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και 
Κοινωνικισ Συνοχισ» 

12. Τθσ υπ’ αρ. 6792/20-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΗΔ46ΜΤΛ-ΝΝΧ) Τροποποίθςθσ τθσ Απόφαςθσ 
Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με κωδικό MIS 5005087 και τίτλο: «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, 
Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ» 

13. Τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 20-03-2020 με τίτλο: «Κατεπείγοντα μζτρα για 
τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ 
ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ 
τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. (ΦΕΚ 68/Α’/20-03/2020)» 

14. Του ιςχφοντοσ Τεχνικοφ Δελτίου τθσ Ρράξθσ «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, 
Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ» 
με Κωδ. MIS: 5005087 

15. Τθσ υπ’ αρ. 827/02-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΑΞ46ΜΤΛΚ-ΝΦΥ) Τροποποίθςθσ Απόφαςθσ 
Συγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςτο πλαίςιο 
τθσ Ενταγμζνθσ Ρράξθσ με τίτλο: Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ και 
Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ» με Κωδικό ΟΡΣ (MIS) 
5005087 

16. Τθσ υπ’ αρ. 828/02-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ02Χ46ΜΤΛΚ-Μ74) Τροποποίθςθσ Απόφαςθσ 
Συγκρότθςθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ  Ενςτάςεων Διαγωνιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ Ενταγμζνθσ 
Ρράξθσ με τίτλο: Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των 
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Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ» με Κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5005087 

17. Τθσ υπ’ αρ. 829/02-12-2019 (ΑΔΑ: 7Χ146ΜΤΛΚ-5Ω8) Τροποποίθςθσ Απόφαςθσ 
ςυγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ ςτο πλαίςιο τθσ Ενταγμζνθσ 
Ρράξθσ με τίτλο: «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των 
Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ» με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5005087. 

18. Τθσ υπ’ αρ. 221/18-07-2018 Ρρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι 
αιτιςεων προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με δεκαπζντε (15) εμπειρογνϊμονεσ ςτο 
πλαίςιο των Υποζργων 12 - 26, τθσ Ρράξθσ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΣΥΝΟΧΘΣ», με κωδικό ΟΡΣ 5005087 

19. Τθσ υπ’αρ. 388/07-12-2018 Ρρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ κενϊν 
κζςεων τθσ υπ’ αρ. 221/18-07-2018 Ρρόςκλθςθσ για υποβολι αιτιςεων προσ ςφναψθ 
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με δϊδεκα (12) εμπειρογνϊμονεσ ςτο πλαίςιο των Υποζργων 12 – 
19 και 23-26, τθσ Ρράξθσ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ», με κωδικό 
ΟΡΣ 5005087 

20. Πτι με τθν παροφςα προκαλείται ςυνολικι δαπάνθ φψουσ τριακοςίων εξιντα εννζα  
χιλιάδων και εξακοςίων ευρϊ (369.600,00€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 
και τετρακοςίων πενιντα οχτϊ χιλιάδων και τετρακοςίων τεςςάρων ευρϊ (458.304,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ, θ οποία κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ 
Ρράξθσ «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν 
Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ» με κωδ. MIS: 5005087 και Σ.Α.Ε.: 334/1  
2017ΣΕ33410013, που ςυγχρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανάπτυξθ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του ΕΣΡΑ 2014-2020.                             

                                                          

ΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Ενδιαφερόμενουσ/εσ (φυςικά πρόςωπα), οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 
7 (Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ), προσ υποβολι αίτθςθσ για τθ ςφναψθ  μίςκωςθσ ζργου ςτο 
πλαίςιο των Υποζργων 12, 13, 16, 17, 25, 26, τθσ Ρράξθσ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ», με κωδικό ΟΡΣ 5005087, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ και τισ ανάγκεσ τθσ ανωτζρω Ρράξθσ. 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΘ – ΤΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν 
κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ αποτελεί τον ενιαίο οργανικό ςχθματιςμό για το 
ςχεδιαςμό, οργάνωςθ, ςυντονιςμό, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ οριηόντιων ςυνεκτικϊν 
πολυτομεακϊν πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ. 

Σφμφωνα με το Νόμο 4445/2016 ορίηονται: 

1. Ωσ «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των 
Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ» (Εκνικόσ Μθχανιςμόσ), ορίηεται ο 
ενιαίοσ οργανικόσ ςχθματιςμόσ, ο οποίοσ ζχει ωσ αντικείμενο το ςχεδιαςμό, τθν ενθμζρωςθ, το 
ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ οριηόντιων ςυνεκτικϊν πολυτομεακϊν 
πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ και δρα ςυνεκτικά μεταξφ του 
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων και των λοιπϊν Υπουργείων, που αςκοφν 
κοινωνικι πολιτικι, χωρίσ να μεταβάλλει τισ αρμοδιότθτζσ τουσ ωσ προσ τθν υλοποίθςθ, 
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παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ αυτισ. 

2. Ωσ «Ενιαίο Γεωπλθροφοριακό Σφςτθμα» (Ε.ΓΡ.Σ.) νοείται το πλθροφοριακό ςφςτθμα, 
ςτο οποίο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων καταχωρίηουν δεδομζνα, 
αναφορζσ και ςτατιςτικά ςτοιχεία, που αφοροφν ςε πολιτικζσ κοινωνικισ ζνταξθσ, κοινωνικισ 
προςταςίασ και κοινωνικισ ςυνοχισ, με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ των κοινωνικϊν πολιτικϊν, 
των προτεραιοτιτων τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ (Ε.Σ.Κ.Ε.) και τθν 
αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυναφϊν παρεμβάςεων ςε κυβερνθτικό και 
αυτοδιοικθτικό επίπεδο. 

Ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ: 

 διαπιςτϊνει τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ των πολιτϊν, 

 ςυντονίηει τθ χάραξθ πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και ςυνοχισ, 

 παρακολουκεί και αξιολογεί τθν εφαρμογι τουσ, 

 προςδιορίηει τισ προτεραιότθτεσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ με βάςθ τισ εκάςτοτε 
ζκτακτεσ ανάγκεσ, 

 ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ, τθσ διαφάνειασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 
αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ,  

 τεκμθριϊνει και εξειδικεφει πολιτικζσ και δράςεισ, με γνϊμονα τα ςωρευτικά 
χαρακτθριςτικά των ατόμων, που βρίςκονται ςε κίνδυνο φτϊχειασ, ακραίασ φτϊχειασ και 
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και 

 ςχεδιάηει, εποπτεφει και αξιολογεί το κεςμικό πλαίςιο τθσ πλιρουσ εκνικισ εφαρμογισ του 
Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ (εδάφιο 2.5.3, παρ. Γϋ, άρκρο 3 του ν. 4336/2015, Αϋ 
94), 

Kαλφπτοντασ τουσ ακόλουκουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ: 

 τθ κεμιτι και πρόςφορθ διαχείριςθ, διάδοςθ και κάκε άλλθσ μορφισ διάκεςθ τθσ 
πλθροφορίασ, μζςω του Ε.ΓΡ.Σ., από το κυβερνθτικό προσ το αυτοδιοικθτικό επίπεδο και 
αντίςτροφα για τθ χάραξθ οριηόντιων πολιτικϊν και τθ λιψθ αναγκαίων μζτρων, 

 τθ χάραξθ τοπικϊν και περιφερειακϊν πολιτικϊν, ςτθ βάςθ των αρχϊν και των 
προτεραιοτιτων τθσ Ε.Σ.Κ.Ε., 

 τθν εκπόνθςθ ςτοχευμζνων ρυκμίςεων για τθν κοινωνικι ζνταξθ και ςυνοχι, 

 τθν εξομάλυνςθ ςυντονιςτικϊν δυςχερειϊν μεταξφ φορζων κοινωνικισ πολιτικισ, ιδίωσ δε 
αυτϊν, που προωκοφν τθν απαςχόλθςθ, τθν κοινωνικι φροντίδα, τθν εκπαίδευςθ και τθν 
κατάρτιςθ και ο εντοπιςμόσ περιπτϊςεων ςφγχυςθσ ι επικάλυψθσ αρμοδιοτιτων και 
αςυμβατότθτασ των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν, 

 τθν αξιολόγθςθ των μζτρων υλοποίθςθσ τθσ Ε.Σ.Κ.Ε.,  

 τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ και διάκεςθ των ςυναφϊν με τθν κοινωνικι πολιτικι 
εκνικϊν, κοινοτικϊν και άλλων πόρων, 

 τθ δίκαιθ χωρικι κατανομι κοινωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, 

 τθ διαμόρφωςθ διακριτϊν ρόλων και δράςεων των κεςμικϊν φορζων, που ςχεδιάηουν και 
υλοποιοφν τθν πολιτικι τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ



ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΡΟΕΓΩΝ 12, 13, 16, 17, 25, 26 ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΣ (MIS) 5005087 

 

5 
 

 τθ διαβοφλευςθ με φορείσ κοινωνικϊν δράςεων ςε κζματα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, 
κοινωνικισ ζνταξθσ και ςυνοχισ. 

Στο πλαίςιο των Υποζργων 12-26, τθσ ενταγμζνθσ Ρράξθσ με τίτλο «Εκνικόσ μθχανιςμόσ 
ςυντονιςμοφ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και 
κοινωνικισ ςυνοχισ», προβλζπεται θ ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου (βάςει του άρκρου 
681 και κάκε ςχετικό περί ςυμβάςεωσ ζργου άρκρο του Αςτικοφ Κϊδικα) με ειδικοφσ 
επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ, εμπειρογνϊμονεσ, οι οποίοι κα είναι φυςικά πρόςωπα 
εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ ςε ηθτιματα κοινωνικισ προςταςίασ (όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 7 και 
8 του Ν.4445/2016), για τθν επικουρία τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ 
Συνοχισ και τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ, τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ του Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

Οι αρμοδιότθτεσ των δφο ανωτζρω Διευκφνςεων παρατίκενται παρακάτω: 

Α. Διεφθυνςη Κοινωνικήσ Ζνταξησ και Κοινωνικήσ Συνοχήσ 

Ο επιχειρθςιακόσ ςτόχοσ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ είναι ο 
ςυντονιςμόσ και θ αξιολόγθςθ των πολιτικϊν για τθν κοινωνικι προςταςία, τθν κοινωνικι 
ςυνοχι και των πολιτικϊν που αποςκοποφν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και 
ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

Θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ ςυγκροτείται από τισ ακόλουκεσ 
οργανικζσ μονάδεσ: 

α) Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ. β. Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ. γ. Τμιμα Τεκμθρίωςθσ και 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. 

α) Αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ:  

 θ επεξεργαςία και ειςιγθςθ προτάςεων, μζτρων και πολιτικϊν για τθν προϊκθςθ τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ προσ τον Υπουργό Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

 θ υποςτιριξθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν των Ρεριφερειϊν κατά τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ 
και εναρμόνιςθσ των περιφερειακϊν ςτρατθγικϊν, βάςει των αρχϊν τθσ Ε.Σ.Κ.Ε. (ζλεγχοσ 
ςυμβατότθτασ), 

 θ προϊκθςθ τθσ οριηόντιασ και κάκετθσ δικτφωςθσ φορζων, που εφαρμόηουν πολιτικζσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ και θ διοργάνωςθ ςυναντιςεων εργαςίασ, ομάδων διαβοφλευςθσ, 
θμερίδων ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν και εκςτρατειϊν ευαιςκθτοποίθςθσ μεγάλθσ 
εμβζλειασ, 

 ο προςδιοριςμόσ και ςχεδιαςμόσ του εφρουσ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν, που 
κρίνονται απαραίτθτα για τθν παρακολοφκθςθ των διαςτάςεων του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ και τθν εφαρμογι τθσ Ε.Σ.Κ.Ε., 

 θ διατφπωςθ προτάςεων πολιτικισ και θ ειςιγθςθ λιψθσ των αναγκαίων μζτρων για τθ 
βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των υλοποιοφμενων 
παρεμβάςεων ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο, 

 θ ςυμμετοχι ςε διεκνι φόρα, ςυνζδρια και ςυναντιςεισ, με ςκοπό τθν ανταλλαγι 
τεχνογνωςίασ και καλϊν πρακτικϊν, που ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ και 

παρακολοφκθςθ τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ, 
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 ο ςχεδιαςμόσ ςυςτθμάτων και μεκόδων μζτρθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ 
αποδοτικότθτασ και των επιπτϊςεων των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ, 
όπωσ διαδικαςίεσ, κανονιςμόσ μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ, δείκτεσ, 

 θ διαμόρφωςθ των κατάλλθλων δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ, οι οποίοι επιτρζπουν να 
εκτιμθκεί ο βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ Ε.Σ.Κ.Ε., κακϊσ και δεικτϊν αποδοτικότθτασ, 
οι οποίοι ςυςχετίηουν το κόςτοσ πραγματοποίθςθσ με τισ εκροζσ των δράςεων, 

 θ ςυνεργαςία με τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ αρχζσ του ν. 4314/2014 και τουσ φορείσ 
υλοποίθςθσ πολιτικϊν και μζτρων κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ για τθν 
ενςωμάτωςθ των δεικτϊν τουσ ςτισ διαδικαςίεσ μζτρθςθσ, 

 θ ςυλλογι ςτοιχείων και δεδομζνων, που αναφζρονται ςτθν αποδοτικότθτα και 
αποτελεςματικότθτα των επιμζρουσ πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και ςτθν επίτευξθ των 
ςχετικϊν ςτόχων τουσ, θ επικαιροποίθςι τουσ, θ επεξεργαςία των ςτοιχείων και θ ζκδοςθ 
ενθμερωτικϊν αναφορϊν, 

 ο εντοπιςμόσ των βζλτιςτων πρακτικϊν αποτελεςματικισ και αποδοτικισ εφαρμογισ 
ρυκμίςεων ι διαφορετικϊν πολιτικϊν ζνταξθσ, 

 θ ειςιγθςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ μζτρων για τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν, 

 θ προϊκθςθ του κοινωνικοφ διαλόγου διαβοφλευςθσ με κοινωνικοφσ εταίρουσ και φορείσ. 

β) Αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Ραρακολοφκθςθσ:  

 θ ςυνεργαςία με ομάδεσ εργαςίασ ςυναρμόδιων Υπουργείων και θ παρακολοφκθςθ τθσ 
εφαρμογισ των δράςεων, 

 θ παροχι τεχνογνωςίασ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Ρεριφερειϊν για τθ διαδικαςία 
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ περιφερειακϊν ςτρατθγικϊν 
κοινωνικισ ζνταξθσ, 

 θ ςυμβολι ςτο ςυντονιςμό τθσ εφαρμογισ των κοινωνικϊν πολιτικϊν, 

 θ ςυνεργαςία με εκνικοφσ, περιφερειακοφσ και τοπικοφσ φορείσ για το ςυντονιςμό και τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Ε.Σ.Κ.Ε. και θ οργάνωςθ ςυναντιςεων εργαςίασ, 
επιτόπιων επιςκζψεων, διαβουλεφςεων, με ςκοπό των προϊκθςθ κεμάτων, που άπτονται 
τθσ εφαρμογισ τθσ Ε.Σ.Κ.Ε., 

 θ διενζργεια, όποτε κρίνεται ςκόπιμο, επιτόπιων ερευνϊν, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
υλοποίθςθσ επιμζρουσ παρεμβάςεων και τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεϊν τουσ προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ των δεικτϊν κοινωνικισ ζνταξθσ, 

 θ ςυνεργαςία με τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ, οι οποίοι είναι υπεφκυνοι για τθν 
τροφοδότθςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με ςτοιχεία, προκειμζνου να 
προςδιοριςτοφν από κάκε οργανιςμό τα εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα για τθν τροφοδότθςθ 
του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με ςτοιχεία, 

 θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τροφοδότθςθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με 
ςτοιχεία και θ μζριμνα για τθν πιςτι τιρθςθ του πλαιςίου ςυγκζντρωςισ τουσ από τουσ 
ςυναρμόδιουσ φορείσ, 

 θ επεξεργαςία ςτοιχείων και δεδομζνων, που αναφζρονται ςτα παραγόμενα 
αποτελζςματα, ςτθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα των επιμζρουσ 
παρεμβάςεων και ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν και γενικϊν ςτόχων τθσ Ε.Σ.Κ.Ε. και θ ζκδοςθ 
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ενθμερωτικϊν αναφορϊν, 

 θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ 
κοινωνικισ πολιτικισ, ο εντοπιςμόσ των αποκλίςεων από τουσ εκνικοφσ ςτόχουσ, των 
κακυςτεριςεων και των εμποδίων ςτθν εξζλιξθ κάκε προτεραιότθτασ τθσ Εκνικισ 
Στρατθγικισ, κακϊσ και θ πρόταςθ των κατάλλθλων διορκωτικϊν μζτρων, 

 θ ςφνταξθ και υποβολι εκκζςεων προόδου και αναφορϊν προσ τον Υπουργό Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων 

γ)  Αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Τεκμθρίωςθσ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων: 

 θ ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων, τα οποία άπτονται των διαςτάςεων του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ και τθσ υλικισ αποςτζρθςθσ (όπωσ ειςόδθμα φτϊχεια, απαςχόλθςθ ανεργία, 
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ςτζγαςθ, υγεία και κοινωνικι φροντίδα, τοπικό περιβάλλον), 

 θ ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων, τα οποία άπτονται τθσ εφαρμογισ των πολιτικϊν 
κοινωνικισ ζνταξθσ ςτο πλαίςιο τθσ Ε.Σ.Κ.Ε., των αποτελεςμάτων και επιπτϊςεϊν τουσ, 

 θ υποςτιριξθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και θ 
ςφνταξθ τεκμθριωμζνων  

 θ ςυγκζντρωςθ και τεκμθρίωςθ τθσ αναγκαίασ τεχνογνωςίασ και πλθροφόρθςθσ για τθ 
διαμόρφωςθ των προγραμμάτων κοινωνικισ ζνταξθσ (όπωσ κεματικζσ μελζτεσ, 
νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο ςυναφζσ με ηθτιματα ευάλωτων ομάδων), 

 θ ειςιγθςθ κανονιςτικϊν ρυκμίςεων, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν εφαρμογι τθσ Ε.Σ.Κ.Ε., 

 θ μζριμνα, ςε ςυνεργαςία με τα λοιπά τμιματα, για τθ διενζργεια ερευνϊν ι μελετϊν για 
τθ διάγνωςθ αναγκϊν και τθν ιεράρχθςθ πολιτικϊν και μζτρων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 
Ε.Σ.Κ.Ε., 

 ο κακοριςμόσ των απαιτιςεων, προδιαγραφϊν και λειτουργιϊν του ενιαίου 
γεωπλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ 
και Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ, κακϊσ και τον 
κακοριςμό των απαιτιςεων μθτρϊων και βάςεων δεδομζνων, 

 θ ςυνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ, προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ μορφι και ο τρόποσ 
ειςαγωγισ πλθροφοριϊν, αναφορϊν και δεδομζνων ςτο ενιαίο γεωπλθροφοριακό 
ςφςτθμα, 

 θ μζριμνα για τθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων επικοινωνιϊν και των 
απαιτοφμενων υποδομϊν για τθν ομαλι λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και 
τθ διαςφνδεςθ με άλλουσ φορείσ, 

 θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ πολιτικϊν αςφάλειασ των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων, που τθροφνται ςτθ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ, 

 θ υποβολι προτάςεων για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςε εξοπλιςμό 
πλθροφορικισ (π.χ. λογιςμικό) και επικοινωνιϊν, 

 θ ςυνεργαςία με υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων ι 
ςυναρμόδιων Υπουργείων, κρατικοφσ οργανιςμοφσ, αρμόδιεσ διευκφνςεισ των 
Ρεριφερειϊν ι Διμων και των υπθρεςιϊν τουσ, δομζσ κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ 
αλλθλεγγφθσ, διαχειριςτικζσ αρχζσ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων, επιτελικζσ δομζσ 
ΕΣΡΑ, επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων, φορείσ τθσ κοινωνίασ 
των πολιτϊν.» 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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Β. Διεφθυνςη Καταπολζμηςησ τησ Φτϊχειασ 

Οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ είναι οι εξισ: 

α. θ προϊκθςθ των κοινωνικϊν προτεραιοτιτων των τριϊν πυλϊνων πολιτικισ, όπωσ 
προβλζπονται ςτθν Εκνικι Στρατθγικι για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ, για τθ φτϊχεια και τθν ακραία 
φτϊχεια, το Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ και τθ διαςφνδεςι του με κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, 
κακϊσ και τθν προϊκθςθ των ωφελοφμενων ςτθν αγορά εργαςίασ, 

β. ο ςχεδιαςμόσ, θ ενθμζρωςθ, θ παρακολοφκθςθ, ο ςυντονιςμόσ και ο ζλεγχοσ εφαρμογισ 
των προγραμμάτων κοινωνικισ προςταςίασ των ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ και των 
ατόμων ι των ομάδων, που περιζρχονται ςε κατάςταςθ φτϊχειασ και ακραίασ φτϊχειασ, 

γ. θ δθμοςιότθτα των πολιτικϊν κοινωνικισ προςταςίασ, 

δ. θ λιψθ μζτρων κοινωνικισ πρόνοιασ και θ παρακολοφκθςθ εφαρμογισ τουσ, με ςτόχο τθν 
ορκολογικι αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν πόρων. 

Θ Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ ςυγκροτείται από τισ ακόλουκεσ οργανικζσ 
μονάδεσ: 

α. Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Θεςμικισ Υποςτιριξθσ. β. Τμιμα Διοικθτικισ και Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ. γ. Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ και Διαςφνδεςθσ, δ. Τμιμα Κοινωνικϊν Ρολιτικϊν 
Στζγαςθσ. 

α) Αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Σχεδιαςμοφ και Θεςμικισ Υποςτιριξθσ:  

 ο ςχεδιαςμόσ των όρων και των προχποκζςεων τθσ πλιρουσ εκνικισ εφαρμογισ του 
Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.), 

 ο ςυντονιςμόσ των προβλεπόμενων ςταδίων του ανωτζρω προγράμματοσ, 

 θ ειςιγθςθ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου του Κ.Ε.Α., 

 θ ζκδοςθ κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν προσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, 

 θ ειςιγθςθ και αξιολόγθςθ μζτρων και δράςεων ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Κ.Ε.Α., για τθ 
διαρκι βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ, 

 θ πρόςβαςθ ςτο Ενιαίο Γεωπλθροφοριακό Σφςτθμα του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ και θ 
επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, που άπτονται του Κ.Ε.Α., 

 θ ςφνταξθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο ανάκεςθσ τεχνικισ ςυνδρομισ, 

 θ αξιολόγθςθ του Κ.Ε.Α. και θ ενςωμάτωςθ των ευρθμάτων ςτον επαναςχεδιαςμό του. 

β) Αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Διοικθτικισ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ: 

 θ ανάπτυξθ ςτρατθγικισ δθμοςιότθτασ και ενθμζρωςθσ του πλθκυςμοφ, 

 θ υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ φορζων και υπθρεςιϊν ςτο 
πλαίςιο του Κ.Ε.Α., 

 θ παροχι ςτουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ φορείσ (όπωσ οργανιςμοφσ τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ, κζντρα εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν) πλθροφοριϊν ςυναφϊν με τθν εφαρμογι 
του Κ.Ε.Α. ςε εκνικό επίπεδο, 

 θ μζριμνα για τθν εκπόνθςθ μελετϊν ςυναφϊν με τθν εφαρμογι του Κ.Ε.Α. ςε εκνικό 
επίπεδο, λαμβάνοντασ υπόψθ ειςθγιςεισ των λοιπϊν Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ 
Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ. 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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  Θ μελζτθ, επεξεργαςία και διαμόρφωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου, κακϊσ και θ χοριγθςθ 
αδειϊν ατομικϊν ερανικϊν τραπεηικϊν λογαριαςμϊν. 

γ) Αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Ραρακολοφκθςθσ και Διαςφνδεςθσ: 

 θ ςφνταξθ αναφορϊν παρακολοφκθςθσ του Κ.Ε.Α. και θ υποβολι τουσ ςτον Υπουργό 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων θ διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων ςτουσ κατά 
περίπτωςθ αρμόδιουσ φορείσ υλοποίθςθσ του Κ.Ε.Α., ςε ςυνεργαςία με τα άλλα Τμιματα 
τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ, 

 θ ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του Ο.Α.Ε.Δ., για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 
προγραμμάτων για τθν ζνταξθ ι τθν επανζνταξθ των ωφελοφμενων του Κ.Ε.Α. ςτθν αγορά 
εργαςίασ, 

 θ παρακολοφκθςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Ο.Α.Ε.Δ., τθσ 
υλοποίθςθσ προγραμμάτων κοινωνικισ προςταςίασ και κοινωνικισ ζνταξθσ, 

 θ ςυνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τοπικϊν φορζων, όπωσ με Διμουσ, για τθ 
διαςφνδεςθ των ωφελοφμενων με ςυμπλθρωματικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, παροχζσ και 
αγακά.» 

δ) Αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Κοινωνικϊν Ρολιτικϊν Στζγαςθσ: 

 Ο ςχεδιαςμόσ, ο ςυντονιςμόσ, θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ εφαρμογισ 

προγραμμάτων κοινωνικισ προςταςίασ ςτον τομζα τθσ ςτζγθσ, κακϊσ και θ μελζτθ και 

διαμόρφωςθ προτάςεων για προγράμματα καταπολζμθςθσ τθσ ζλλειψθσ ςτζγθσ, τθσ 

επιςφάλειασ ςτθ ςτζγθ και τθσ ακαταλλθλότθτασ ςτζγθσ.  

 Θ ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία, κακϊσ και τα αρμόδια όργανα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι, τθν παρακολοφκθςθ και τθν 

αξιολόγθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων διαςφάλιςθσ κατάλλθλθσ ςτζγθσ.  

 Θ ειςιγθςθ για τθ ςκοπιμότθτα αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ που περιιλκε 

ςτο Υπουργείο με το άρκρο 47 του ν. 4386/2016 (Αϋ 83), ςε ςυνεργαςία με τισ 

ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

 Ο ςυντονιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ κεμάτων που αφοροφν τθν περιουςία που 

περιιλκε ςτο Υπουργείο με το άρκρο 47 του ν. 4386/2016 (Αϋ 83), ςε ςυνεργαςία με τισ 

ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ του Υπουργείου. 

 Θ μελζτθ και επεξεργαςία του κεςμικοφ πλαιςίου των προδιαγραφϊν ίδρυςθσ και 

λειτουργίασ δομϊν προςταςίασ ατόμων ι ομάδων του πλθκυςμοφ που αντιμετωπίηουν 

προβλιματα ζλλειψθσ ςτζγθσ.  

 Θ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων και θ μζριμνα για τθν εκπόνθςθ μελετϊν ςχετικϊν με τισ 

αρμοδιότθτεσ του τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 

Υπουργείου, ςυναρμόδια Υπουργεία και άλλουσ φορείσ και θ αναηιτθςθ και 

αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων και πόρων, για τθν υλοποίθςθ των 

προγραμμάτων αρμοδιότθτασ του τμιματοσ.  

 Θ διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων ςτουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ φορείσ 

υλοποίθςθσ των προγραμμάτων. Θ ςφνταξθ εκκζςεων αναφοράσ για τισ επιτόπιεσ 

επιςκζψεισ.  

Με τθν παροφςα θ ΕΔΚΑ προςκαλεί υποψθφίουσ, για τθν κάλυψθ των κζςεων που 
περιγράφονται παρακάτω και κα απαςχολθκοφν με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, θ διάρκεια τθσ 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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οποίασ κα ξεκινά  από τθν υπογραφι τθσ εκάςτοτε ςφμβαςθσ και για 28 μινεσ εφόςον δε 
υπερβαίνει το χρόνο υλοποίθςθσ τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ. Σε περίπτωςθ 
παράταςθσ τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ είναι δυνατόν, κατόπιν ειδικισ αιτιολόγθςθσ 
και εφόςον από τθν φφςθ του ζργου δικαιολογείται και αποβαίνει προσ το ςυμφζρον τθσ 
πράξθσ, να παρατακεί θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ζργου χωρίσ οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ αμοιβισ 
τουσ, χωρίσ καμία δζςμευςθ εκ των προτζρων για τθν ΕΔΚΑ και χωρίσ να υποκρφπτεται 
οποιαδιποτε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ από τισ εν λόγω ςυμβάςεισ. Σε κάκε περίπτωςθ θ 
παράταςθ αυτι δεν δφναται να ςυμφωνθκεί ότι κα υπερβαίνει τον χρόνο υλοποίθςθσ τθσ 
πράξθσ. 

Οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου κα ςυναφκοφν μεταξφ του εκάςτοτε επιςτθμονικοφ ςυνεργάτθ 
και του δικαιοφχου τθσ ωσ άνω πράξθσ, δθλαδι τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ του Υπουργείου 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

Αναλυτικά οι κζςεισ ανά Διεφκυνςθ περιγράφονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ 

Κωδικόσ κζςθσ Ρεδίο Αρικμόσ κζςεων 

Α01-1 Εμπειρογνϊμονασ Νομικόσ 1 1 

Α01-2 Εμπειρογνϊμονασ Νομικόσ 2 1 

Α03-1 Εμπειρογνϊμονασ Επιχειρθςιακισ Ενίςχυςθσ 1 1 

Α03-2 Εμπειρογνϊμονασ Επιχειρθςιακισ Ενίςχυςθσ 2 1 

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΤΘΣ ΦΤΩΧΙΑΣ  

Κωδικόσ κζςθσ Ρεδίο Αρικμόσ κζςεων 

Β05 Εμπειρογνϊμονασ Νομικόσ 1 

Β06 Εμπειρογνϊμονασ Μθχανικόσ / Μθχανικόσ Υπολογιςτϊν 1 

 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο του ζργου των αναδόχων (εμπειρογνωμόνων) περιγράφεται παρακάτω ανά 
κωδικό κζςθσ μαηί με τα αντίςτοιχα παραδοτζα και τον χρόνο υποβολισ τουσ. Σθμειϊνεται πωσ 
κάκε κωδικόσ κζςθσ αποτελεί διακριτό Υποζργο τθσ Ρράξθσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ. 

Υποζργο 12 «ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΙΣΘΩΣΘΣ ΕΓΟΥ ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΚΟΥΙΑ 
ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ»  και 

 Υποζργο 13 «ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΙΣΘΩΣΘΣ ΕΓΟΥ ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΚΟΥΙΑ 
ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ»: 

 

Κωδικόσ Θζςθσ Α01-1 και Α01-2 

Εμπειρογνϊμονασ Νομικόσ 1 και Εμπειρογνϊμονασ Νομικόσ 2  - Πτυχιοφχοι Νομικήσ (δφο  θζςεισ) 

Στόχοσ του ζργου του αναδόχου  

Στόχοσ του ζργου είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν και  θ υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ  Κοινωνικισ 
Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ  ςε κζματα που άπτονται  τθσ παρακολοφκθςθσ του κεςμικοφ και 
κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ ΕΣΚΕ, του Ενιαίου Γεωπλθροφοριακοφ Συςτιματοσ και των υποςυςτθμάτων 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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αυτοφ, κακϊσ και των διαδικαςιϊν  ςφναψθσ ςυμβάςεων με δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ για τθν 
διεξαγωγι μελετϊν/ερευνϊν με αντικείμενο τισ επιπτϊςεισ υλοποιοφμενων δράςεων κοινωνικισ πολιτικισ. 
Επιπλζον, ςτόχοσ είναι ο εντοπιςμόσ νομικϊν κενϊν και θ ειςιγθςθ περί νομοκετικϊν ρυκμίςεων και 
πρωτοβουλιϊν που κα διευκολφνουν τθν Διεφκυνςθ κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων  των δφο νζων 
τμθμάτων τθσ, του Τμιματοσ Εποπτείασ, Ελζγχου και Αξιολόγθςθσ Νομικϊν Ρροςϊπων Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ και του Τμιματοσ Ριςτοποίθςθσ και Εκνικοφ Μθτρϊου Νομικϊν προςϊπων Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ. 

Αντικείμενο του Ζργου του αναδόχου 

Στο ανωτζρω πλαίςιο αντικείμενο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κα είναι (ενδεικτικά):  

1. Θ πρόταςθ:  

 κεςµικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων, που ςυμβάλλουν ςτθν εφαρμογι τθσ ΕΣΚΕ και των 
ΡΕΣΚΕ,  

 ρυκμίςεων που ςχετίηονται με τα ηθτιματα αρμοδιότθτασ τθσ Δ/νςθσ  

2. Θ υποςτιριξθ ςτθ διαμόρφωςθ Σχεδίων Θεςμικϊν και Κανονιςτικϊν κειμζνων που τισ ςυνοδεφουν, 
ιδίωσ δε για τθν ζκδοςθ υπουργικϊν αποφάςεων, και θ γνωμοδότθςθ ςχετικά με κζματα 
νομιμότθτασ πράξεων.  

3. Θ υποςτιριξθ ςτθ διαμόρφωςθ του πλαιςίου που τεκμθριϊνει τθ διαµόρφωςθ των προγραµµάτων 
κοινωνικισ ζνταξθσ ςε ό,τι αφορά το νοµοκετικό και κανονιςτικό πεδίο, ιδίωσ ςε κζματα 
προςταςίασ, διαχείριςθσ  και ζνταξθσ ευάλωτων και ειδικϊν ομάδων.   

4. Θ παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν για τα κζματα που άπτονται: 

 των όρων και προχποκζςεων ςφςταςθσ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ ΝΡΙΔ και ΝΡΔΔ που 
παρζχουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςταςίασ ιδίωσ δε, 

 ο εντοπιςμόσ των νομικϊν κενϊν για τθν εφαρμογι των ανωτζρω προχποκζςεων με 
παράλλθλθ ειςιγθςθ για τθν κάλυψι τουσ. 

 τθσ ζγκριςθσ των οργανιςμϊν και κανονιςμϊν λειτουργίασ ΝΡΔΔ και ΝΡΙΔ παροχισ υπθρεςιϊν 
κοινωνικισ προςταςίασ,  

 τθσ διαμόρφωςθσ του πλαιςίου κεςμοκζτθςθσ των απαιτοφμενων  ελζγχων αυτϊν. 

5. Θ υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ ςε κζματα τιρθςθσ και επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ςε 
ςχζςθ όςα τθροφνται για τισ ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ ςτο πλαίςιο του Ενιαίου 
Γεωπλθροφοριακοφ Συςτιματοσ.  

6. Θ παροχι νομικισ υποςτιριξθσ και ςυμβουλευτικισ ςε νομικά κζματα που ενδζχεται να 
προκφπτουν κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ των ςχολικϊν γευμάτων, κακϊσ και τθσ 
Ρράξθσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ. 

 

Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει: 

1. να τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 

2. να ςυνεργάηεται ςτενά με τθ Διεφκυνςθ και τα τμιματά τθσ, κακϊσ και με τθν ΕΔΚΑ, και να 
λαμβάνει υπόψθ οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τίκενται ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, 

3. να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν ζδρα τθσ Διεφκυνςθσ, με φυςικι παρουςία και να ςυμμετζχει 
ςτισ ςυναντιςεισ τθσ, κατόπιν πρόςκλθςθσ του/τθσ Ρροϊςταμζνου/θσ τθσ Διεφκυνςθσ. 

4. να εκπονεί τριμθνιαίεσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ να περιγράφονται  οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του κατά 
το εν λόγω τρίμθνο, ςυνοδευόμενεσ από προγραμματιςμό ενεργειϊν του επόμενου τριμινου με 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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αντίςτοιχο χρονοδιάγραμμα, ςε ςυνεργαςία πάντα με τθ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και 
Κοινωνικισ  Συνοχισ  και ςφμφωνα με τθν ροι των εργαςιϊν τθσ. 

5. να υποβάλλει ειςθγιςεισ/εκκζςεισ/αναφορζσ/μελζτεσ/εμπειρογνωμοςφνεσ, εφόςον αυτό του 
ηθτθκεί γραπτά από τθ Διεφκυνςθ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν ανακζτουςα,  ςτο πλαίςιο τθσ 
υποςτιριξθσ και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν που ηθτοφνται ςτο Ζργο.  

H  επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τθ 
Διεφκυνςθ ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα.  

Ραραδοτζα 

Παραδοτζα του ζργου του θα είναι τα ακόλουθα: Χρόνοσ Παράδοςησ 

Α.  Τριμθνιαίεσ  εκκζςεισ απολογιςμοφ. Οι εκκζςεισ 
αυτζσ κα περιλαμβάνουν ςυνοπτικά: 

1. περιγραφι των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν ςτθ 
διάρκεια του τριμινου αναφοράσ προσ τθ 
Διεφκυνςθ 

2. προγραμματιςμό των κάκε είδουσ υπθρεςιϊν του 
Αναδόχου που πρόκειται να παραςχεκοφν κατά το 
επόμενο τρίμθνο (με εξαίρεςθ τθν τελευταία 
ζκκεςθ). 

Συνθμμζνθ των εκκζςεων κα υπάρχει οποιαδιποτε 
ειςιγθςθ/ζκκεςθ/αναφορά/μελζτθ/εμπειρογνωμοςφνθ 
ζχει εκπονιςει ο ανάδοχοσ κατά το τρίμθνο αναφοράσ. 

Εντόσ 10θμζρου από τθν παρζλευςθ του 
τριμινου αναφοράσ.  

 

Β. Τελικι Απολογιςτικι Ζκκεςθ. Θ ζκκεςθ κα 
περιλαμβάνει απολογιςμό του ζργου για όλο το 
διάςτθμα παροχισ του ζργου. 

Υποβάλλεται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου 

 

Υποζργο 16 «ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΙΣΘΩΣΘΣ ΕΓΟΥ ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘΣ ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ 1 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΚΟΥΙΑ ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ» και  

Υποζργο 17 «ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΙΣΘΩΣΘΣ ΕΓΟΥ ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘΣ ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ 2 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΚΟΥΙΑ ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ»: 

Κωδικόσ Θζςθσ Α03-1 και Α03-2 

Εμπειρογνϊμονασ Επιχειρθςιακισ Ενίςχυςθσ 1 και Εμπειρογνϊμονασ Επιχειρθςιακισ Ενίςχυςθσ 2 - Πτυχιοφχοι 
ΑΕΙ Πολιτικϊν Επιςτημϊν, Οικονομικϊν Επιςτημϊν ή Σπουδϊν Διοίκηςησ (δφο θζςεισ) 

Στόχοσ του ζργου του αναδόχου (Πτυχιοφχοσ ΑΕΙ Πολιτικών Επιςτημών, Οικονομικών Επιςτημών ή πουδών 
Διοίκηςησ) (δφο θζςεισ) 

Στόχοσ του ζργου κα είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν και  θ υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ  Κοινωνικισ 
Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ  και των Τμθμάτων τθσ ςε ηθτιματα ανάπτυξθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ. 

Αντικείμενο του Ζργου του αναδόχου 

Στο ανωτζρω πλαίςιο αντικείμενο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κα είναι:  

1. Διοικθτικι και Γραμματειακι Υποςτιριξθ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ, επί 
ςυγκεκριμζνων αρμοδιοτιτων που κα κακορίηονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τθσ. 

2. Διαμόρφωςθ υποςτθρικτικοφ υλικοφ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ (πχ οδθγόσ ςυχνϊν ερωτιςεων 
και απαντιςεων) 

3. Ρροετοιμαςία και υποςτιριξθ ad hoc ςυναντιςεων, κακϊσ και διεξαγωγισ θμερίδων ενθμζρωςθσ, 
ευαιςκθτοποίθςθσ και πλθροφόρθςθσ 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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4. Δθμιουργία και τιρθςθ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ/αρχείου κεμάτων αρμοδιότθτασ τθσ Δ/νςθσ 
Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ 

5. Τιρθςθ και επικαιροποίθςθ επιμζρουσ αρχείων που ςχετίηονται με το ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ 
και τον απολογιςμό των κοινωνικϊν παρεμβάςεων 

6. Συμβολι ςτθν εκπόνθςθ τθσ ετιςιασ Ζκκεςθσ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ.  

Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

Ανάδοχοσ κα πρζπει: 

1. να τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 

2. να ςυνεργάηεται ςτενά με τθ Διεφκυνςθ και τα τμιματά τθσ, κακϊσ και με τθν ΕΔΚΑ, και να λαμβάνει 
υπόψθ οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τίκενται ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, 

3. να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν ζδρα τθσ Διεφκυνςθσ, με φυςικι παρουςία και να ςυμμετζχει ςτισ 
ςυναντιςεισ τθσ, κατόπιν πρόςκλθςθσ του/τθσ Ρροϊςταμζνου/θσ τθσ Διεφκυνςθσ. 

4. να εκπονεί τριμθνιαίεσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ να περιγράφονται  οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του κατά το εν 
λόγω τρίμθνο, ςυνοδευόμενεσ από προγραμματιςμό ενεργειϊν του επόμενου τριμινου με αντίςτοιχο 
χρονοδιάγραμμα, ςε ςυνεργαςία πάντα με τθν Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ  Συνοχισ  
και ςφμφωνα με τθν ροι των εργαςιϊν τθσ. 

6. να υποβάλλει ειςθγιςεισ/εκκζςεισ/αναφορζσ/μελζτεσ/εμπειρογνωμοςφνεσ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί 
γραπτά από τθ Διεφκυνςθ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν ανακζτουςα,  ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ και τθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν που ηθτοφνται ςτο Ζργο.  

H  επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τθ 
Διεφκυνςθ ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα. 

Ραραδοτζα 

Παραδοτζα του ζργου του θα είναι τα ακόλουθα: Χρόνοσ Παράδοςησ 

Α.  Τριμθνιαίεσ  εκκζςεισ απολογιςμοφ. Οι εκκζςεισ 
αυτζσ κα περιλαμβάνουν ςυνοπτικά: 

1. περιγραφι των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν ςτθ 
διάρκεια του τριμινου αναφοράσ προσ τθ 
Διεφκυνςθ 

2. προγραμματιςμό των κάκε είδουσ υπθρεςιϊν του 
Αναδόχου που πρόκειται να παραςχεκοφν κατά το 
επόμενο τρίμθνο (με εξαίρεςθ τθν τελευταία 
ζκκεςθ). 

Συνθμμζνθ των εκκζςεων κα υπάρχει οποιαδιποτε 
ειςιγθςθ/ζκκεςθ/αναφορά/μελζτθ/εμπειρογνωμοςφνθ 
ζχει εκπονιςει ο ανάδοχοσ κατά το τρίμθνο αναφοράσ. 

Εντόσ 10θμζρου από τθν παρζλευςθ του τριμινου 
αναφοράσ.  

 

Β. Τελικι Απολογιςτικι Ζκκεςθ. Θ ζκκεςθ κα 
περιλαμβάνει απολογιςμό του ζργου για όλο το 
διάςτθμα παροχισ των υπθρεςιϊν. 

Υποβάλλεται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου 

 

Υποζργο 25 «ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΙΣΘΩΣΘΣ ΕΓΟΥ ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΚΟΥΙΑ 
ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΤΘΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»: 

Κωδικόσ Θζςθσ Β05  

Εμπειρογνϊμονασ Νομικόσ – Πτυχιοφχοσ Νομικήσ Επιςτήμησ (μια θζςη) 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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Στόχοσ του ζργου  

Στόχοσ του ζργου κα είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν και υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ  
Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και των Τμθμάτων που εποπτεφει ςε κζματα που άπτονται τθσ 
παρακολοφκθςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου και κανονιςτικοφ πλαιςίου. 

Αντικείμενο του Ζργου του αναδόχου 

Στο ανωτζρω πλαίςιο αντικείμενο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κα είναι:  

1. Θ ειςιγθςθ:  

 κεςµικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων, που ςυμβάλλουν ςτθν εφαρμογι των 
υλοποιοφμενων από τθ Διεφκυνςθ προγραμμάτων,  

 τροποποιιςεων και βελτίωςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου των υλοποιοφμενων από τθ 
Διεφκυνςθ προγραμμάτων  

 ρυκμίςεων που ςχετίηονται με τα ηθτιματα αρμοδιότθτασ τθσ Δ/νςθσ  

 επί κεμάτων που αφοροφν τθν περιουςία που περιιλκε ςτο Υπουργείο με το άρκρο 47 του 
ν. 4386/2016 (Αϋ 83), κακϊσ και επί κανονιςτικϊν ρυκμίςεων για τθν επικαιροποίθςθ 
διατάξεων που κακορίηουν τθν διάκεςθ και αξιοποίθςθ αυτισ  

2. Θ επιςκόπθςθ τθσ φορολογικισ και προνοιακισ νομοκεςίασ, κακϊσ και τθσ νομοκεςίασ για τθ 
ςφμβαςθ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

3. Θ υποςτιριξθ ςτθ διαμόρφωςθ Σχεδίων Θεςμικϊν και Κανονιςτικϊν κειμζνων που τισ 
ςυνοδεφουν, ιδίωσ δε για τθν ζκδοςθ υπουργικϊν αποφάςεων, και θ γνωμοδότθςθ ςχετικά με 
κζματα νομιμότθτασ πράξεων.  

4. Θ υποςτιριξθ ςτθν εξζταςθ αγωγϊν και τθν κατάκεςθ απόψεων για νομικζσ διεκδικιςεισ 
τρίτων επί ακινιτων ιδιοκτθςίασ του Υπουργείου 

5. Θ ςφνταξθ άλλων νομικϊν εγγράφων (προγραμματικϊν ςυμβάςεων, μνθμονίων ςυνεργαςίασ) 
μεταξφ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων και δθμόςιων ι/και ιδιωτικϊν 
φορζων, ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ μελετϊν/ερευνϊν για τθν αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων των 
υλοποιοφμενων πολιτικϊν  κοινωνικισ πολιτικισ κακϊσ και για τθν εφαρμογι προγραμμάτων 
καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ και τθσ αςτεγίασ. 

6. Θ υποςτιριξθ και νομικι κατοχφρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ ςε κζματα τιρθςθσ και επεξεργαςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων ςε ςχζςθ όςα τθροφνται για τισ ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ ςτο 
πλαίςιο των προγραμμάτων τθσ.  

 

Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

1. να τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 

2. να ςυνεργάηεται ςτενά με τθ Διεφκυνςθ και τα τμιματά τθσ, κακϊσ και με τθν ΕΔΚΑ, και να 
λαμβάνει υπόψθ οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τίκενται ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, 

3. να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν ζδρα τθσ Διεφκυνςθσ, με φυςικι παρουςία και να 
ςυμμετζχει ςτισ ςυναντιςεισ τθσ, κατόπιν πρόςκλθςθσ του/τθσ Ρροϊςταμζνου/θσ τθσ 
Διεφκυνςθσ. 

4. να εκπονεί τριμθνιαίεσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ να περιγράφονται  οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του 
κατά το εν λόγω τρίμθνο, ςυνοδευόμενεσ από προγραμματιςμό ενεργειϊν του επόμενου 
τριμινου με αντίςτοιχο χρονοδιάγραμμα, ςε ςυνεργαςία πάντα με τθν Διεφκυνςθ 
Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και ςφμφωνα με τθν ροι των εργαςιϊν τθσ. 

5. να υποβάλλει ειςθγιςεισ/εκκζςεισ/αναφορζσ/μελζτεσ/εμπειρογνωμοςφνεσ, εφόςον αυτό του 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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ηθτθκεί γραπτά από τθ Διεφκυνςθ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν ανακζτουςα,  ςτο πλαίςιο τθσ 
υποςτιριξθσ και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν που ηθτοφνται ςτο Ζργο.  

H  επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τθ 
Διεφκυνςθ ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα. 

Ραραδοτζα 

Παραδοτζα του ζργου του θα είναι τα ακόλουθα: Χρόνοσ Παράδοςησ 

Α.  Τριμθνιαίεσ  εκκζςεισ απολογιςμοφ. Οι εκκζςεισ 
αυτζσ κα περιλαμβάνουν ςυνοπτικά: 

1. περιγραφι των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν 
ςτθ διάρκεια του τριμινου αναφοράσ προσ τθ 
Διεφκυνςθ 

2. προγραμματιςμό των κάκε είδουσ υπθρεςιϊν 
του Αναδόχου που πρόκειται να παραςχεκοφν 
κατά το επόμενο τρίμθνο (με εξαίρεςθ τθν 
τελευταία ζκκεςθ). 

Συνθμμζνθ των εκκζςεων κα υπάρχει οποιαδιποτε 
ειςιγθςθ/ζκκεςθ/αναφορά/μελζτθ/εμπειρογνωμοςφνθ 
ζχει εκπονιςει ο ανάδοχοσ κατά το τρίμθνο αναφοράσ. 

Εντόσ 10θμζρου από τθν παρζλευςθ του 
τριμινου αναφοράσ.  

 

Β. Τελικι Απολογιςτικι Ζκκεςθ. Θ ζκκεςθ κα 
περιλαμβάνει απολογιςμό του ζργου για όλο το 
διάςτθμα παροχισ των υπθρεςιϊν. 

Υποβάλλεται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου 

 

 

Υποζργο 26 «ΣΥΜΒΑΣΘ ΜΙΣΘΩΣΘΣ ΕΓΟΥ ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΑ ΜΘΧΑΝΙΚΟΥ / ΜΘΧΑΝΙΚΟΥ 
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΚΟΥΙΑ ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘΣ ΤΘΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»: 

Κωδικόσ Θζςθσ Β06  

Εμπειρογνϊμονασ Μθχανικόσ / Μθχανικόσ Υπολογιςτϊν – Πτυχιοφχοσ Πολυτεχνικήσ Σχολήσ  (μία θζςη) 

Στόχοσ του ζργου  του αναδόχου 

Στόχοσ του ζργου κα είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν και υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ  
Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και των Τμθμάτων που εποπτεφει ςε κζματα που άπτονται τθσ τεχνικισ 
υποςτιριξθσ 

Αντικείμενο του Ζργου του αναδόχου 

Στο ανωτζρω πλαίςιο αντικείμενο τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κα είναι:  

1. Θ παροχι τεχνικϊν ςυμβουλϊν για τα κζματα των προγραμμάτων τθσ Διεφκυνςθσ 

2. Θ υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ ςε κζματα υποδομϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν 

3. Θ υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ φορζων και υπθρεςιϊν ςτο 
πλαίςιο των προγραμμάτων τθσ Διεφκυνςθσ, ςχετικά με κζματα πλθροφορικισ. 

4. Θ υποςτιριξθ για τθν επεξεργαςία ςτοιχείων και δεδομζνων, που αναφζρονται ςτα 
παραγόμενα αποτελζςματα, ςτθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα των επιμζρουσ 
παρεμβάςεων και ςτθν επίτευξθ των ειδικϊν και γενικϊν ςτόχων των προγραμμάτων τθσ 
Διεφκυνςθσ και θ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ ζκδοςθσ ενθμερωτικϊν αναφορϊν. 

5. Θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ κατάλλθλου για τθν επεξεργαςία ςτοιχείων, τα οποία άπτονται τθσ 
εφαρμογισ των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων τθσ Διεφκυνςθσ., 
των αποτελεςμάτων και επιπτϊςεϊν τουσ. 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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6. Θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ κατάλλθλου για τθν υποςτιριξθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ των 
πολιτικϊν καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ και θ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ ςφνταξθσ 
τεκμθριωμζνων ειςθγιςεων, μζςω τθσ διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ του ςυνόλου των 
δεδομζνων. 

7. Θ λειτουργικι υποςτιριξθ και παραμετροποίθςθ τθσ Θλεκτρονικισ Ρλατφόρμασ για τθν 
διαςφνδεςθ δομϊν αςτζγων και τθν καταγραφι ςτεγαςτικϊν αιτθμάτων 
https://www.astegoi.gov.gr/referral/ ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ 

8. Θ λειτουργικι υποςτιριξθ και παραμετροποίθςθ τθσ Θλεκτρονικισ Ρλατφόρμασ για τθν 
καταγραφι αςτζγων ςτο δρόμο και ςε δομζσ https://astegoi.gov.gr/survey/ ςε ςυνεργαςία με 
τθν ΘΔΙΚΑ 

9. Θ υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ για τθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων επικοινωνιϊν και 
των απαιτοφμενων υποδομϊν για τθν ομαλι λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και 
τθ διαςφνδεςθ με άλλουσ φορείσ. 

10. Θ ςυνδρομι κατά τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ πολιτικϊν αςφάλειασ των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, που τθροφνται ςτθ Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ. 

11. Θ υποβολι προτάςεων για τθν κάλυψθ αναγκϊν ςε εξοπλιςμό πλθροφορικισ (π.χ. λογιςμικό) 
και επικοινωνιϊν. 

12. Θ ειςιγθςθ προτάςεων βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κατά τθν 
παραγωγικι λειτουργία του. 

13. Θ υποςτιριξθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ 
Φτϊχειασ ςχετικά με κζματα πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ και τθσ ιςτοςελίδασ για τθν 
αςτεγία www.astegoi.gov.gr . ςε ςυνεργαςία με τθν ΘΔΙΚΑ 

Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 

1. να τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 

2. να ςυνεργάηεται ςτενά με τθ Διεφκυνςθ και τα τμιματά τθσ, κακϊσ και με τθν ΕΔΚΑ, και να 
λαμβάνει υπόψθ οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τίκενται ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, 

3. να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν ζδρα τθσ Διεφκυνςθσ, με φυςικι παρουςία και να 
ςυμμετζχει ςτισ ςυναντιςεισ τθσ, κατόπιν πρόςκλθςθσ του/τθσ Ρροϊςταμζνου/θσ τθσ 
Διεφκυνςθσ. 

4. να εκπονεί τριμθνιαίεσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ να περιγράφονται  οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του 
κατά το εν λόγω τρίμθνο, ςυνοδευόμενεσ από προγραμματιςμό ενεργειϊν του επόμενου 
τριμινου με αντίςτοιχο χρονοδιάγραμμα, ςε ςυνεργαςία πάντα με τθν Διεφκυνςθ 
Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ και ςφμφωνα με τθν ροι των εργαςιϊν τθσ. 

7. να υποβάλλει ειςθγιςεισ/εκκζςεισ/αναφορζσ/μελζτεσ/εμπειρογνωμοςφνεσ, εφόςον αυτό του 
ηθτθκεί γραπτά από τθ Διεφκυνςθ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν ανακζτουςα,  ςτο πλαίςιο τθσ 
υποςτιριξθσ και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν που ηθτοφνται ςτο Ζργο.  

H  επιμζρουσ εξειδίκευςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τθ 
Διεφκυνςθ ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ και ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα. 

Ραραδοτζα 

Παραδοτζα του ζργου του θα είναι τα ακόλουθα: Χρόνοσ Παράδοςησ 

Α.  Τριμθνιαίεσ  εκκζςεισ απολογιςμοφ. Οι εκκζςεισ 
αυτζσ κα περιλαμβάνουν ςυνοπτικά: 

1. περιγραφι των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν ςτθ διάρκεια του τριμινου 

Εντόσ 10θμζρου από τθν παρζλευςθ του 
τριμινου αναφοράσ.  

 

https://www.astegoi.gov.gr/referral/
https://astegoi.gov.gr/survey/
ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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αναφοράσ προσ τθ Διεφκυνςθ 

2. προγραμματιςμό των κάκε είδουσ υπθρεςιϊν 
του Αναδόχου που πρόκειται να παραςχεκοφν 
κατά το επόμενο τρίμθνο (με εξαίρεςθ τθν 
τελευταία ζκκεςθ). 

Συνθμμζνθ των εκκζςεων κα υπάρχει οποιαδιποτε 
ειςιγθςθ/ζκκεςθ/αναφορά/μελζτθ/εμπειρογνωμοςφνθ 
ζχει εκπονιςει ο ανάδοχοσ κατά το τρίμθνο αναφοράσ. 

Β. Τελικι Απολογιςτικι Ζκκεςθ. Θ ζκκεςθ κα 
περιλαμβάνει απολογιςμό του ζργου για όλο το 
διάςτθμα παροχισ των υπθρεςιϊν. 

Υποβάλλεται με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου 

 

 

3. ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Θ ςυνολικι διάρκεια των ςυμβάςεων ζργου κα είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
εκάςτοτε ςφμβαςθσ και για 28 μινεσ εφόςον αυτι δεν υπερβαίνει το χρόνο υλοποίθςθσ 
τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ. Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ 
πράξθσ είναι δυνατόν, κατόπιν ειδικισ αιτιολόγθςθσ και εφόςον από τθν φφςθ του ζργου 
δικαιολογείται και αποβαίνει προσ το ςυμφζρον τθσ πράξθσ, να παρατακεί θ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ ζργου χωρίσ οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ αμοιβισ τουσ, χωρίσ καμία δζςμευςθ εκ 
των προτζρων για τθν ΕΔΚΑ και χωρίσ να υποκρφπτεται οποιαδιποτε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ 
εργαςίασ από τισ εν λόγω ςυμβάςεισ. Σε κάκε περίπτωςθ θ παράταςθ αυτι δεν δφναται να 
ςυμφωνθκεί ότι κα υπερβαίνει τον χρόνο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. Ραράταςθ του χρόνου 
παράδοςθσ του ζργου επιτρζπεται χωρίσ οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ αμοιβισ του αναδόχου 
μζχρι τθ λιξθ τθσ πράξθσ. 

 

4. ΡΑΑΛΑΒΘ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ 

Θ Ραραλαβι των παραδοτζων κα πραγματοποιείται τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ τθσ Ρράξθσ. 

 

5. ΕΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Ο προχπολογιςμόσ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ανά κζςθ εργαςίασ, ζχει υπολογιςτεί ςτθ 
βάςθ του ποςοφ των δφο χιλιάδων διακοςίων ευρϊ (2.200,00€)  χωρίσ Φ.Ρ.Α. και δφο χιλιάδων 
επτακοςίων είκοςι οκτϊ ευρϊ 2.728,00 με Φ.Ρ.Α. (24%), ανά ανκρωπομινα. Θ αμοιβι του 
Αναδόχου για το ςφνολο του ηθτοφμενου ζργου ανζρχεται κατ’ ανϊτατο όριο ςτα εβδομιντα 
ζξι χιλιάδεσ τριακόςια ογδόντα τζςςερα ευρϊ (76.384,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του 
εκάςτοτε αναλογοφντοσ ΦΡΑ, και κάκε υπζρ τρίτου κράτθςθσ. 

Στθν αμοιβι περιλαμβάνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ αμοιβζσ και δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ του 
ζργου, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ, ενδεικτικά: 

 Κάκε δαπάνθ που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, όπωσ και οι απαιτοφμενεσ μετακινιςεισ για τθν 
ορκι υλοποίθςθ του ζργου, για ςυναντιςεισ  κ.λπ. 

 Κάκε δαπάνθ που αφορά οποιονδιποτε τρίτο, ςχετικό με τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ειςφορϊν ςε Αςφαλιςτικά Ταμεία οποιαςδιποτε φφςθσ. 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν 
προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν, θ οποία, κατά νόμο, τον βαρφνει. 

Θ καταβολι από τθν Ανακζτουςα του ποςοφ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ των 
αντιςυμβαλλομζνων για το παραςχεκζν ζργο τουσ κα γίνεται μετά τθν υποβολι του 
παραδοτζου ανά τρίμθνο, υπό τουσ εξισ όρουσ που κα πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: 

 Υποβολι παραδοτζου από τον Ανάδοχο ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 

 Ζγκριςθ του παραδοτζου και ςφνταξθ του Ρρακτικοφ πιςτοποίθςθσ παραλαβισ του 
παραδοτζου 

 Ζκδοςθ ςχετικοφ τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν από τουσ/τισ ελεφκερουσ/εσ 
επαγγελματίεσ (το τιμολόγιο κα ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά 
παραςτατικά όπωσ π.χ. φορολογικι ενθμερότθτα). 

 
Επιςθμαίνεται ότι οι πλθρωμζσ κα ακολουκοφν τθν ροι χρθματοδοτιςεων του ζργου 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ. Σε περίπτωςθ μθ ομαλισ ροισ των χρθματοδοτιςεων 
που επιφζρουν τθν μθ ζγκαιρθ καταβολι πλθρωμϊν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ 
ΥΡΟΧΕΟΥΤΑΙ να ςυνεχίςει να εκτελεί το ζργο, που του ηθτείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ.  

 

6. ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Οι Ανάδοχοι αποδζχονται ρθτά και μεταβιβάηουν το ςφνολο του περιουςιακοφ δικαιϊματοσ, 
ςε κάκε ζκφανςι του, όλεσ τισ εξουςίεσ που απορρζουν από αυτό ανεξάρτθτα από τρόπο 
εκμετάλλευςθσ ι μζςο αποκικευςθσ (ενδεικτικά θλεκτρονικό ι ζντυπο) για όςο χρονικό 
διάςτθμα διαρκεί θ προςταςία των δικαιωμάτων αυτϊν απεκδυόμενοι/εσ κάκε ςχετικοφ 
δικαιϊματοσ. Επίςθσ, ο/θ δθμιουργόσ του ζργου δεςμεφεται ότι δε κα εγείρει ηθτιματα 
ςυναρτϊμενα με το θκικό δικαίωμα του/τθσ δθμιουργοφ ςε περίπτωςθ νζασ ζκδοςθσ του 
ζργου, ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίεσ αλλαγζσ ι προςκικεσ ςτο ζργο, κατά 
τθν αποκλειςτικι κρίςθ τθσ ΕΔΚΑ και ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ τθσ. 
Το ςφνολο του υλικοφ που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον ανάδοχο ςε 
θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικό και 
ανικει ςτθν ιδιοκτθςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ο ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν ανακζτουςα αρχι. Ο Ανάδοχοσ 
μπορεί κατά περίπτωςθ και μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ να κρατά αντίγραφα 
αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ 
άλλουσ από τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι άδεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ.  
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου να εφαρμόςει διαδικαςίεσ που κα 
διαςφαλίςουν τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων και να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με 
τισ απαιτιςεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679, κακϊσ 
και με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί προςωπικϊν δεδομζνων. 
Οι Ρλθροφορίεσ, οι οποίεσ κα τφχουν οποιαςδιποτε μορφισ επεξεργαςία από τουσ αναδόχουσ 
και ενδζχεται να περιζχουν και δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα (απλά ι ευαίςκθτα) κα 
περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν ζκταςθ και τον ςκοπό που επιβάλλει το αντικείμενο 
τθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ, και οφείλει να παράςχει ο 
Ανάδοχοσ.  

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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Κάκε μορφι επεξεργαςίασ κα εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τθσ 
παροφςασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τισ τυχόν Αποφάςεισ ι Γνωμοδοτιςεισ τθσ 
Αρμόδιασ Εποπτικισ Αρχισ (Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα - ΑΡΔΡΧ) θ 
οποία ζχει ςυςτακεί ςφμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και τισ 
οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Τα αρχεία που δθμιουργοφνται με τθν ςυλλογι, επεξεργαςία και αποκικευςθ των 
Ρλθροφοριϊν που ενδζχεται να περιζχουν και προςωπικά δεδομζνα, και γενικότερα όλων των 
ανάλογων μορφϊν αρχείων και πλθροφοριϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τον Ανάδοχο, 
ανικουν κατ' αποκλειςτικότθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ βεβαιϊνει και εγγυάται 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κα λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για 
τθν αςφάλεια των Ρλθροφοριϊν που ενδζχεται να περιζχουν και προςωπικά δεδομζνα,  και 
γενικότερα όλων των ανάλογων μορφϊν αρχείων και πλθροφοριϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
κακϊσ και για τθν προςταςία τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, 
αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ και κάκε άλλθ μορφι ακζμιτθσ επεξεργαςίασ, ςτο πλαίςιο 
των κακθκόντων του που πθγάηουν από τθν παροφςα.  
Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται δυνάμει τθσ παροφςασ ότι δεν κα διαβιβάςει ι/και κοινολογιςει τισ 
Ρλθροφορίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (που ενδζχεται να περιζχουν και δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα)  που τεκοφν υπόψθ του κατά τθσ εκτζλεςθ των κακθκόντων του ςε κανζναν τρίτο 
και δεν κα διαςυνδζςει τισ Ρλθροφορίεσ αυτζσ και γενικότερα όλα τα ανάλογων μορφϊν 
αρχεία και πλθροφορίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με αρχεία άλλων εταιριϊν. Θ Ανακζτουςα 
Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να υπογράψει με τον Ανάδοχο «Συμφωνθτικό για τθν επεξεργαςία 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», όπου κα εξειδικεφονται αναλυτικά οι ρόλοι και οι 
ευκφνεσ των ςυμβαλλόμενων μερϊν κακϊσ και οι ευκφνεσ και οι ειδικότεροι όροι ςχετικά με 
τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ςφμφωνα με το αντικείμενο τθσ 
παροφςασ. 

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΘΣ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν πρόςκλθςθ ζχουν τα φυςικά πρόςωπα, Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ 
κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που πλθροφν τισ προχποκζςεισ υποβολισ αιτιματοσ, 
όπωσ αυτζσ εξειδικεφονται παρακάτω. Στθν περίπτωςθ υποψθφίων από κράτθ – μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςε Επίπεδο Γ2 (Άριςτθ γνϊςθ) 
για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του. 

Επίςθσ πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (αφορά τουσ άνδρεσ) ι 
να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ, ι, εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ αντιρρθςίεσ 
ςυνείδθςθσ, να ζχουν εκπλθρϊςει, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ ςτρατολογικισ 
νομοκεςίασ, άοπλθ κθτεία ι εναλλακτικι πολιτικι κοινωνικι υπθρεςία. 

Πςοι ενδιαφερόμενοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ, όπωσ ρθτά αναφζρονται ςτθν παροφςα 
Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου, δεν 
υπόκεινται ςε διαδικαςία επιλογισ/αξιολόγθςθσ. 

Δεν λαμβάνονται υπόψθ αιτιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από ενδιαφερόμενουσ που: 

1. Ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ 
(κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία 
περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ' υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ 
και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ 
εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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2. Ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ 
προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί. 

3. Λόγω καταδίκθσ, ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ 
ςτζρθςθ αυτι. 

4. Τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι 
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) ι και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ.  

5. Ζχουν απολυκεί, εξαιτίασ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ. 

6. Είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ  του άρκρου 31 του 
3528/2007, όπωσ ιςχφει, ςχετικά με τθν άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι. 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ πρζπει να γνωρίηουν ότι: 

 Θ αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 για τθν ακρίβεια 
και αλικεια του περιεχομζνου των δθλωκζντων ςτοιχείων,  κακϊσ και  τθσ  πλιρουσ,  ρθτισ 
και  ανεπιφφλακτθσ αποδοχισ  των  όρων  τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ. Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ κα 
πρζπει να υποβλθκεί μζςω του site: gov.gr, τθσ αντίςτοιχθσ ενότθτασ: «Ζκδοςθ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ»). 

8. ΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ 

i. Υποχρεωτικά Ρροςόντα     On/off 

Κωδικόσ Θζςθσ - 
Ειδικότθτα 

Υποχρεωτικά προςόντα 

Α01-1 Εμπειρογνϊμονασ 
Νομικόσ 1  

και  

Α01-2: Εμπειρογνϊμονασ 
Νομικόσ 2 

1. Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ Νομικι Επιςτιμθ  

2. Άριςτθ ι πολφ καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν 
διαδικτφου) 

4. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία 1 ζτουσ ωσ Νομικόσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 
εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ ςε ηθτιματα Κοινωνικισ Ρολιτικισ 

 

Α03-1 Εμπειρογνϊμονασ 
Επιχειρθςιακισ 
Ενίςχυςθσ 1  

και  

Α03-2 Εμπειρογνϊμονασ 
Επιχειρθςιακισ 
Ενίςχυςθσ 2  

 

1. Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςε γνωςτικό πεδίο Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν, 
Οικονομικϊν Επιςτθμϊν ι Σπουδϊν Διοίκθςθσ   

2. Άριςτθ ι πολφ καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν 
διαδικτφου) 

4. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία 1 ζτουσ ςχετικι με ηθτιματα ανάπτυξθσ τθσ 
επιχειρθςιακισ ικανότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 
εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ ςε ηθτιματα Κοινωνικισ πολιτικισ 

 

Β05: Εμπειρογνϊμονασ 
Νομικόσ 

1. Ρτυχίο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ Νομικι Επιςτιμθ  

2. Άριςτθ ι πολφ καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν 
διαδικτφου) 

4. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία 1 ζτουσ ωσ Νομικόσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 
εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ ςε ηθτιματα Κοινωνικισ Ρολιτικισ  
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Β06: Εμπειρογνϊμονασ 
Μθχανικόσ / Μθχανικόσ 
Υπολογιςτϊν 

1. Ρτυχίο Ρολυτεχνικισ Σχολισ  

2. Ρολφ καλι/καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικϊν φφλλων, υπθρεςιϊν 
διαδικτφου) 

4. Ελάχιςτθ Επαγγελματικι Εμπειρία 1 ζτουσ ςχετικι με το επιςτθμονικό τουσ πεδίο 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ ςε ηθτιματα 
Κοινωνικισ Ρολιτικισ 

 

ii. Επιπρόςκετα προςόντα, που μοριοδοτοφνται, ςφμφωνα με τθν ενότθτα 9 τθσ παροφςασ 
και περιλαμβάνουν:  

α. Διδακτορικό Δίπλωμα ςε ςυναφζσ πεδίο με το βαςικό Ρτυχίο ι/και ςε κζματα κοινωνικισ 
πολιτικισ (ζωσ ζνα) 

β. Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν ςε ςυναφζσ πεδίο με το βαςικό Ρτυχίο ι/και ςε κζματα 
κοινωνικισ πολιτικισ (ζωσ ζνασ) 

γ. Επιπρόςκετθ (πζραν του ζτουσ) επαγγελματικι εμπειρία ςε κζματα ςχετικά με τθν 
ειδικότθτα του υποψθφίου  

δ. Επιπρόςκετθ εξειδικευμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα, δράςεισ ι προγράμματα 
ςχετικά με τθ Κοινωνικι Ρολιτικι  

ε. Κοινωνικά μοριοδοτοφμενα κριτιρια: Τα άτομα με αναπθρία άνω του 50%, λαμβάνουν 
επιπλζον μόρια. 

ςτ. Γνϊςθ Δεφτερθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ (Άριςτθ ι Ρολφ καλι) 

η. Συνζντευξθ: Μοριοδοτείται θ δομθμζνθ ςυνζντευξθ που κα διενεργείται από τθν Επιτροπι 
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν τθσ Ρράξθσ προσ διακρίβωςθ των 
προςωπικϊν δεξιοτιτων και τθσ γνϊςθσ του υποψθφίου για τα ζργα και αντικείμενα των 
διευκφνςεων ςτα οποία κα κλθκεί να ςυνδράμει. 

Σε κάκε περίπτωςθ ακολουκοφνται οι αρχζσ για τθν ίςθ μεταχείριςθ ι τισ ίςεσ ευκαιρίεσ 
πρόςβαςθσ. Για τθν αξιολόγθςι τουσ οι υποψιφιοι/εσ κα ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν 
ςε θλεκτρονικι μορφι τθν Αίτθςθ ςτο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ. Ραράλλθλα, κα υποβάλουν 
ςε θλεκτρονικι μορφι τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 10 τθσ 
παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. Κάκε υποψιφιοσ/α μπορεί να υποβάλει Αίτθςθ για δφο κατ’ ανϊτερο 
Κωδικοφσ Θζςθσ (Κ.Θ.), επί ποινι αποκλειςμοφ. 

9. ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘ ΕΡΙΡΟΣΘΕΤΩΝ ΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Θ μοριοδότθςθ των Επιπρόςκετων προςόντων είναι θ ακόλουκθ: 

1 Διδακτορικό Δίπλωμα ςε ςυναφζσ πεδίο με το βαςικό Ρτυχίο ι/και ςε κζματα κοινωνικισ 
πολιτικισ (ζωσ ζνα) 

20 

2 Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν ςε ςυναφζσ πεδίο με το βαςικό Ρτυχίο ι/και ςε κζματα 
κοινωνικισ πολιτικισ (ζωσ ζνασ) 

10 

3 Επιπρόςκετθ (πζραν του ζτουσ) επαγγελματικι εμπειρία ςε κζματα ςχετικά με τθν 
ειδικότθτα του υποψθφίου 

Ο υποψιφιοσ λαμβάνει ζνα (1) μόριο για κάκε μινα εμπειρίασ ςτο ςυγκεκριμζνο 

ζωσ 30 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ



ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΡΟΕΓΩΝ 12, 13, 16, 17, 25, 26 ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΣ (MIS) 5005087 

 

22 
 

αντικείμενο με ανϊτατο όριο τουσ 30 μινεσ 

 

4 Επιπρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα, δράςεισ ι προγράμματα ςχετικά με τθ 
Κοινωνικι Ρολιτικι 

Ο υποψιφιοσ λαμβάνει δφο (2) μόρια για κάκε μινα εμπειρίασ ςτο ςυγκεκριμζνο 
αντικείμενο με ανϊτατο όριο τουσ 30 μινεσ 

Σε περίπτωςθ που θ επιπρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία των περιπτϊςεων 3 και 4 του 
πίνακα μοριοδότθςθσ ταυτίηεται χρονικά, τότε κα μοριοδοτείται θ εξειδικευμζνθ ςε 
κζματα Κοινωνικισ Ρολιτικισ. 

ζωσ 60 

5.1 Άριςτθ γνϊςθ Δεφτερθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ  5 

5.2 Ρολφ καλι γνϊςθ Δεφτερθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ 3 

6. Αναπθρία του υποψθφίου άνω του 50% 10 

7 Δομθμζνθ Συνζντευξθ 

Οι ερωτιςεισ κα αφοροφν τθν προςωπικότθτα του/τθσ υποψθφίου/ασ και το αντικείμενο 
του προσ ανάκεςθ ζργου 

ζωσ 25 

 

Κάκε υποψιφιοσ, εφόςον κατζχει τα υποχρεωτικά προςόντα, δικαιοφται να καταταγεί ανά 
κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα ςε πίνακεσ κατάταξθσ κατά φκίνουςα ςειρά ςυνολικισ 
βακμολογίασ, όπωσ αυτι προκφπτει από το άκροιςμα μοριοδότθςθσ των Επιπρόςκετων 
Ρροςόντων Αξιολόγθςθσ (μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων : 160). 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμοφντων υποψθφίων προθγείται ο υποψιφιοσ που ζχει περιςςότερα 
μόρια ςτθν επιπρόςκετθ (πζραν του ζτουσ) επαγγελματικι εμπειρία ςε κζματα ςχετικά με 
ζργα, δράςεισ ι προγράμματα ςχετικά με τθν κοινωνικι πολιτικι (περίπτωςθ 4 του πίνακα 
μοριοδότθςθσ). Ωσ τζτοια κεωρείται θ απαςχόλθςθ με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ μίςκωςθσ 
ζργου ςτο δθμόςιο, ι θ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν ςτον ευρφτερο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό 
τομζα ςε κακικοντα ι ζργα ςυναφι με τθν παροχι κάκε είδουσ και μορφισ κοινωνικισ 
πολιτικισ. 

Σε περίπτωςθ και νζασ ιςοβακμίασ, κα διεξαχκεί δθμόςια κλιρωςθ μεταξφ των ιςοβακμοφντων 
υποψθφίων. Θ ανωτζρω δθμόςια κλιρωςθ διεξάγεται από τον Ρρόεδρο Επιτροπισ Διενζργειασ 
του Διαγωνιςμοφ τθσ Ρράξθσ παρουςία δφο ακόμθ μελϊν τθσ.  Θ κλιρωςθ κα γίνει με κάκε 
πρόςφορο και αξιόπιςτο τρόπο, όπωσ με επιλογι ςυγκεκριμζνου κλιρου. Για τθ διενζργεια τθσ 
δθμόςιασ κλιρωςθσ και τα αποτελζςματά τθσ κα ςυνταχκεί ςχετικό πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται και από τα τρία  παριςτάμενα μζλθ τθσ Επιτροπισ. Ο χρόνοσ και ο τόποσ 
διεξαγωγισ τθσ κλιρωςθσ κα γνωςτοποιθκοφν τουλάχιςτον δφο θμζρεσ νωρίτερα, με 
ανάρτθςθ τθσ ανακοίνωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ. 

Τθ μοριοδότθςθ τθσ αναπθρίασ μποροφν να λαμβάνουν υποψιφιοι με ποςοςτό αναπθρίασ 
πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον.  

10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

Τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι οι αιτοφντεσ/ςεσ ζχουν τα κατά το νόμο προςόντα 
υποβάλλονται θλεκτρονικά είναι τα παρακάτω κατά περίπτωςθ: 

Α. Αντίγραφα των βαςικϊν, μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν τίτλων ςπουδϊν. Σε περίπτωςθ 
τίτλων ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ, βεβαίωςθ ότι είναι ιςότιμοι και αντίςτοιχοι με τα 
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απονεμόμενα πτυχία των πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ με απόφαςθ του αρμόδιου φορζα, ιτοι 
του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Ρ. 

Β. Πλοι οι τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που επικαλοφνται οι 
υποψιφιοι/εσ, πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα από αρμόδια 
κατά νόμο αρχι του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι από πτυχιοφχο μεταφραςτι του Ιονίου 
Ρανεπιςτθμίου ι τθν Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι 
από διοριςμζνο άμιςκο διερμθνζα για τθ γλϊςςα για τθν οποία ζχει διοριςτεί. 

Γ. Βεβαίωςθ/Ριςτοποίθςθ γνϊςθσ των ξζνων γλωςςϊν. Το επίπεδο τθσ ξζνθσ γλϊςςασ 
αποδεικνφεται όπωσ ορίηεται από το ΑΣΕΡ. 

Δ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα ςφμφωνα με το πρότυπο europass. 

Ε. Θ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ αποδεικνφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει 
πιςτοποίθςθ (θ Υπεφκυνθ Διλωςθ κα πρζπει να υποβλθκεί μζςω του site: gov.gr, τθσ 
αντίςτοιχθσ ενότθτασ: «Ζκδοςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ»), 

ΣΤ. Στθν περίπτωςθ υποψθφίων από κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται θ 
πιςτοποίθςθ γνϊςθσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςε Επίπεδο Γ2. 

Η. Για τθν απόδειξθ τθσ αναπθρίασ του υποψθφίου ςε ποςοςτό άνω του 50% κα πρζπει να 
προςκομίηεται πιςτοποιθτικό από υγειονομικι επιτροπι ΚΕΡΑ ςε ιςχφ. 

Θ. Βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ εμπειρίασ. 

Θ Επαγγελματικι Εμπειρία  αποδεικνφεται: 

• Πταν τυχόν εξαρτθμζνθ εργαςία ζχει παραςχεκεί ςε υπθρεςίεσ του δθμοςίου, ςε 
Ν.Ρ.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρϊτου ι δεφτερου βακμοφ, ςε Ν.Ρ.Ι.Δ. του δθμόςιου τομζα τθσ παρ. 1 
του άρκρου 14 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, ι ςε φορείσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 1 του 
ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωςθ του αντίςτοιχου φορζα και αντίγραφα των ςχετικϊν 
ςυμβάςεων που ζχουν υπογραφεί. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να προκφπτει με 
ςαφινεια και να βεβαιϊνεται, το είδοσ και το αντικείμενο τθσ εργαςίασ που 
παραςχζκθκε και θ χρονικι διάρκεια τθσ εκτελεςκείςασ υπθρεςίασ. 

• Πταν τυχόν Επαγγελματικι Εμπειρία ζχει παραςχεκεί ςτον ιδιωτικό τομζα, 
ςωρευτικά: 

1. Βεβαίωςθ του ιδιωτικοφ φορζα ι/και αντίγραφα ςυμβάςεων εργαςίασ (όπου 
να αναφζρονται τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ 
επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο), από τα οποία 
να προκφπτει με ςαφινεια, το είδοσ τθσ εργαςίασ που παραςχζκθκε και θ 
χρονικι διάρκεια τθσ παροχισ ι Υπεφκυνθ διλωςθ του/τθσ υποψθφίου/ασ, 
κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία να δθλϊνεται επακριβϊσ ο 
χρόνοσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του, τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ 
προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. 
(θ Υπεφκυνθ Διλωςθ κα πρζπει να υποβλθκεί μζςω του site: gov.gr, τθσ 
αντίςτοιχθσ ενότθτασ: «Ζκδοςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ»), 

2. Επιπλζον βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να 
προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ. 

• Πταν θ Επαγγελματικι Εμπειρία αφορά τθν άςκθςθ ελεφκερου επαγγελματία, 
ςωρευτικά: 

1. Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται θ 
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διάρκεια τθσ αςφάλιςισ του/τθσ. 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ, κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία να 
δθλϊνεται επακριβϊσ ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του/τθσ. (θ 
Υπεφκυνθ Διλωςθ κα πρζπει να υποβλθκεί μζςω του site: gov.gr, τθσ 
αντίςτοιχθσ ενότθτασ: «Ζκδοςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ»), 

3. Υποβολι μιασ τουλάχιςτον ςχετικισ ςφμβαςθσ ι άλλου αποδεικτικοφ 
εγγράφου και δελτίων παροχισ υπθρεςιϊν που καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ 
διάρκεια τθσ ηθτοφμενθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ. 

Θ. Τθ μοριοδότθςθ τθσ αναπθρίασ μποροφν να λαμβάνουν υποψιφιοι με ποςοςτό 
αναπθρίασ πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον. Σε κάκε περίπτωςθ, ο υποψιφιοσ 
οφείλει να προςκομίςει τθ ςχετικι νόμιμθ πιςτοποίθςθ του ποςοςτοφ αναπθρίασ του από 
το ΚΕΡΑ. 

11. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΕΩΝ 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργαςίασ 
www.ypakp.gr, ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων - Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  - ΕΔΚΑ www.edka.gov.gr, και ςτο 
https://diavgeia.gov.gr δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί τθσ εφαρμογισ του 
προγράμματοσ «Διαφγεια», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ καλοφνται να υποβάλουν απαραίτθτα επί ποινι αποκλειςμοφ μία (1) 
αίτθςθ  ςε θλεκτρονικι μορφι και μόνο, για ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ 
δικαίου, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ζωσ δυο κωδικοφσ κζςθσ τθσ επιλογισ τουσ με ςειρά 
προτίμθςθσ και θ οποία πρζπει να περιζχει ςε θλεκτρονικι μορφι τα κάτωκι: 

1. Ζντυπο Υποβολισ Αίτθςθσ (Ραράρτθμα) (υπογεγραμμζνθ και ψθφιοποιθμζνθ ςε μορφι 
pdf),  

2. Υπεφκυνθ διλωςθ, κατά το άρκρο 8 του ν. 1599/1986 Ρροσ  το:  «ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ- ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ -  ΕΔΚΑ ςτθν οποία ο υποψιφιοσ κα 
δθλϊνει πωσ : «Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από 
τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτον φάκελο είναι ακριβι και αλθκι και ότι 

α) Αποδζχομαι τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ  και β) Συμφωνϊ για τθν τιρθςθ 
αρχείου προςωπικϊν δεδομζνων μου, ςτο αρχείο τθσ ΕΔΚΑ.» (θ Υπεφκυνθ Διλωςθ κα 
πρζπει να υποβλθκεί μζςω του site: gov.gr, τθσ αντίςτοιχθσ ενότθτασ: «Ζκδοςθ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ»), 

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα ςφμφωνα με το πρότυπο europass (υπογεγραμμζνο και 
ψθφιοποιθμζνο ςε μορφι pdf),  

4. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό πτυχίο κ.ά.). 
(ψθφιοποιθμζνα ςε μορφι pdf),  

5. Βεβαιϊςεισ και ςτοιχεία που αποδεικνφουν τα απαραίτθτα ηθτοφμενα προςόντα 
(υπογεγραμμζνα και ψθφιοποιθμζνα ςε μορφι pdf), 

6. Βεβαιϊςεισ και ςτοιχεία που αποδεικνφουν τα επιπρόςκετα βακμολογοφμενα προςόντα 
(υπογεγραμμζνα και ψθφιοποιθμζνα ςε μορφι pdf) 

Επιςθμαίνεται ότι ςτο Ζντυπο Υποβολισ Αίτθςθσ πρζπει να δθλϊνονται με ευκφνθ του/τθσ 
υποψθφίου/ασ: οι Κωδικοί Θζςθσ (Κ.Θ.), για τουσ οποίουσ επικυμεί να εξεταςτεί θ αίτθςι 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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του/τθσ, τα ατομικά ςτοιχεία, διεφκυνςθ επικοινωνίασ, οι τίτλοι ςπουδϊν, θ επαγγελματικι 
εμπειρία και λίςτα επιςυναπτόμενων εγγράφων. 

Για τθν απόδειξθ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ του/τθσ υποψθφίου/ασ, αρκεί θ διλωςθ και θ 
προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν για χρονικό διάςτθμα ίςο με το χρόνο προχπθρεςίασ που 
λαμβάνεται υπόψθ, όπωσ ορίηεται ςε κάκε περίπτωςθ. 

Οι υποψιφιοι/εσ ζχουν το δικαίωμα υποβολισ μιασ (1) θλεκτρονικισ αίτθςθσ, εντόσ τθσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, που αρχίηει από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτθν 
ιςτοςελίδα www.edka.gov.gr και ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ιτοι 24/03/2020 ζωσ και τθν 16/04/2020 θμζρα 
Ρζμπτθ και ϊρα 23:59. 

Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων κατατίκενται αποκλειςτικά και μόνο θλεκτρονικά μαηί με τα 
ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο email: gvikatou@ypakp.gr. 

Θ εμπρόκεςμθ υποβολι των αιτιςεων αποδεικνφεται αποκλειςτικά από τθν θμερομθνία 
αποςτολισ του ςχετικοφ μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Το μινυμα Θλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου κα ζχει το εξισ κζμα: 

 

 

 

 

Δε λαμβάνονται υπόψθ: α) Αιτιςεισ  που αποςτζλλονται με FAX. β) Αιτιςεισ που 
αποςτζλλονται εκπρόκεςμα. 

12. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΙΤΘΣΕΩΝ 

Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων φυςικϊν προςϊπων ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
κα εξεταςτοφν και κα αξιολογθκοφν βάςει των εξειδικευμζνων προςόντων και τθσ εμπειρίασ 
τουσ, από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν του Διαγωνιςμοφ. 
Αντικείμενο εξζταςθσ κα αποτελοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, οι αιτιςεισ που είναι πλιρεισ και 
ζχουν υποβλθκεί εμπρόκεςμα. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ κα καταρτίςει πίνακα 
κατάταξθσ των υποψθφιοτιτων. 

Θ Επιτροπι Διενζργειασ και αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν του Διαγωνιςμοφ δφναται να ηθτιςει από 
τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ επιπλζον δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ζγγραφα για τθν 
πιςτοποίθςθ των ςτοιχείων τθσ αίτθςισ τουσ. 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και κατάρτιςθσ του Ρίνακα Κατάταξθσ κα πραγματοποιθκεί από 
τθν Επιτροπι Διενζργειασ και αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν του Διαγωνιςμοφ και περιλαμβάνει τα 
ακόλουκα ςτάδια: 
 Αξιολόγθςθ των απαιτοφμενων προςόντων (on/off κριτιρια) και μοριοδότθςθ των 

επιπλζον προςόντων που μοριοδοτοφνται βάςει των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβάλει 
οι υποψιφιοι 

 Δομθμζνθ ςυνζντευξθ (κα κλθκοφν μόνοι οι υποψιφιοι/εσ οι οποίοι πλθροφν τα on –off 
κριτιρια) 

 Κατάρτιςθ προςωρινοφ πίνακα κατάταξθσ των υποψθφίων κατά φκίνουςα ςειρά 
κατάταξθσ και ανάρτθςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΔΚΑ www.edka.gov.gr και ςτθ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμοφντων υποψθφίων προθγείται ο υποψιφιοσ που ζχει 
περιςςότερα μόρια ςτθν επιπρόςκετθ (πζραν του ζτουσ) επαγγελματικι εμπειρία ςε 
κζματα ςχετικά με ζργα, δράςεισ ι προγράμματα ςχετικά με κοινωνικι πολιτικι 

Υποβολι αίτθςθσ για τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςτο πλαίςιο των Υποζργων 
12, 13, 16, 17, 25, 26, τθσ Ρράξθσ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ» 

 

http://www.edka.gov.gr/
http://www.edka.gov.gr/
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(περίπτωςθ 4 του πίνακα μοριοδότθςθσ) 
 Υποβολι τυχόν ενςτάςεων από τουσ/εσ υποψθφίουσ/εσ ςε αποκλειςτικι προκεςμία πζντε 

(5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του προςωρινοφ Ρίνακα 
κατάταξθσ. Εξζταςθ Ενςτάςεων από τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων 

 Κατάρτιςθ Οριςτικοφ Ρίνακα κατάταξθσ και ανάρτθςι του ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΔΚΑ και τθ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του πενκθμζρου για υποβολι 
ενςτάςεων,  ο   Ρροςωρινόσ Ρίνακασ κακίςταται Οριςτικόσ και αναρτάται ςτον ςχετικό 
διαδικτυακό τόπο τθσ ΕΔΚΑ 

Σε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ανατεκζντοσ ζργου, Κωδικόσ Θζςθσ (Κ.Θ.) που μπορεί να 
κενωκεί για οποιοδιποτε λόγο δφναται να καλυφκεί με άλλουσ/εσ επιλεγζντεσ/είςεσ 
υποψιφιουσ/εσ του οριςτικοφ πίνακα κατάταξθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, 
κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ του Ζργου. Εφόςον δεν προκφψει επαρκισ 
αρικμόσ επιλεχκζντων για το υπό ανάκεςθ ζργο, θ ΕΔΚΑ δφναται να ενεργοποιιςει εκ νζου τισ 
διαδικαςίεσ τθσ παροφςασ Ρρόκλθςθσ, με τα ίδια ι αναμορφωμζνα κριτιρια ανά Κωδικό 
Θζςθσ (Κ.Θ.), ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ και προσ εξυπθρζτθςθ 
τθσ υλοποίθςισ τθσ. 

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Για τουσ/τισ υποψιφιουσ/εσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ κα καταρτίςει προςωρινό πίνακα 
κατάταξθσ των υποψθφίων με βάςθ τθ βακμολογία που κα ζχουν λάβει. Επί του προςωρινοφ 
πίνακα κατάταξθσ οι υποψιφιοι/εσ ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενςτάςεισ μόνον 
θλεκτρονικά εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ςχετικισ ανάρτθςθσ. Οι 
ενςτάςεισ κα πρζπει να είναι θλεκτρονικζσ, υπογεγραμμζνεσ και ψθφιοποιθμζνεσ ςε μορφι 
pdf, και ςυγκεκριμζνεσ και να ςυνοδεφονται από Υπεφκυνθ διλωςθ, κατά το άρκρο 8 του ν. 
1599/1986 Ρροσ  το:  «ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ- ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ 
ΕΣΡΑ -  ΕΔΚΑ ςτθν οποία ο υποψιφιοσ κα δθλϊνει πωσ : «Με ατομικι μου ευκφνθ και 
γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 
1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ζνςταςθ είναι ακριβι και 
αλθκι και ότι ςυμφωνϊ για τθν τιρθςθ αρχείου προςωπικϊν δεδομζνων μου, ςτο αρχείο τθσ 
ΕΔΚΑ.» (θ Υπεφκυνθ Διλωςθ κα πρζπει να υποβλθκεί μζςω του site: gov.gr, τθσ αντίςτοιχθσ 
ενότθτασ: «Ζκδοςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ») . Ειδικότερα, απορρίπτονται ωσ ατεκμθρίωτεσ οι 
ενςτάςεισ κατά του πίνακα ςυνολικά ι κατά του ςυνόλου των υποψθφίων που προθγοφνται 
του ενιςτάμενου. 

Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο email: 
gvikatou@ypakp.gr. Το μινυμα Θλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου κα ζχει το εξισ κζμα: «Τποβολή 
ζνςταςησ για την πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο των Τποζργων 12, 13, 16, 
17, 25, 26, τησ Πράξησ «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΧΗ»». 

Θ εμπρόκεςμθ υποβολι των ενςτάςεων αποδεικνφεται αποκλειςτικά από τθν θμερομθνία 
αποςτολισ του ςχετικοφ μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία 
αποςτολισ των ενςτάςεων κεωρείται θ 23:59 τθσ πζμπτθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθν επομζνθ 
τθσ ςχετικισ ανάρτθςθσ. 

Εάν θ τελευταία θμζρα τθσ ανωτζρω προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων είναι Σάββατο ι 
θμζρα αργίασ  των δθμοςίων υπθρεςιϊν, τότε θ προκεςμία παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι 
και τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν αργία. Μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του ωσ άνω 
πενκθμζρου υποβολισ των ενςτάςεων, ο Ρροςωρινόσ Ρίνακασ κακίςταται Οριςτικόσ και 
αναρτάται ςτον ςχετικό διαδικτυακό τόπο τθσ ΕΔΚΑ και ςτθ Διαφγεια. 

mailto:gvikatou@ypakp.gr
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να 
απευκφνονται ςτα τθλζφωνα 2105281135 και 2105281143 και ςτο e-mail: 
gvikatou@ypakp.gr. 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΔΚΑ www.edka.gov.gr, ςτο 
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργαςίασ www.ypakp.gr,  και ςτο https://diavgeia.gov.gr 
δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ «Διαφγεια», 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΘΣ ΒΟΥΤΣΘΣ 
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 ΡΑΑΤΘΜΑ 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΘΣ 

 

Για τθν υπ’ αρ. 297/24-03-2020 Ρρόςκλθςθ  Εκδιλωςθσ  Ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο των Υποζργων 12, 13, 16, 17, 25, 26 τθσ Ρράξθσ «ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΜΘΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΝΟΧΘΣ», με 
κωδικό ΟΡΣ 5005087, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΚΤ) και το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

 

 

 

 ΑΙΤΘΣΘ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΘΣ (Κ.Θ.) 

 

 Να ςυμπλθρωκοφν κατ’ ανϊτερο  δφο Κωδικοί 
Θζςθσ. 

 

 Κωδικόσ Θζςθσ (1θ προτεραιότθτα):   

Κωδικόσ Θζςθσ (2θ προτεραιότθτα):   
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 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επϊνυμο  Πνομα  

Πνομα Ρατρόσ  Θμερομθνία Γζννθςθσ  

Φφλο  Άνδρασ  Γυναίκα ΑΦΜ  

Α.Δ.Τ.  ΔΟΥ  

ΑΜΚΑ  

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ (ολογράφωσ)  

Διεφκυνςθ ζδρασ: 
Οδόσ/Αρικμόσ 

 Ρόλθ  

Τ.Κ.  Ρεριφερειακι Ενότθτα  

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οδόσ/Αρικμόσ  Ρόλθ  

Τ.Κ.   Ρεριφερειακι Ενότθτα  

Τθλζφωνα Κινθτό:    

 

Στακερό:    

Ρεριφζρεια  

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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Fax  e-mail  

 

 ΡΤΥΧΙΟ ΑΕΙ 

 Επιςυνάψτε αντίγραφα των ςχετικϊν τίτλων ςπουδϊν 

Εκπαιδευτικό Κδρυμα  Ρόλθ/Χϊρα  

Τμιμα Σχολισ  Θμερομθνία 
απόκτθςθσ 

 

Ακριβισ Τίτλοσ Σπουδϊν  

 

 ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 Επιςυνάψτε αντίγραφα των ςχετικϊν τίτλων ςπουδϊν 

Εκπαιδευτικό Κδρυμα  Ρόλθ/Χϊρα  

Τμιμα Σχολισ  Θμερομθνία 
απόκτθςθσ 

 

Ακριβισ Τίτλοσ Σπουδϊν  
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 ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 Επιςυνάψτε αντίγραφα των ςχετικϊν τίτλων ςπουδϊν 

Εκπαιδευτικό Κδρυμα  Ρόλθ/Χϊρα  

Τμιμα Σχολισ  Θμερομθνία 
απόκτθςθσ 

 

Ακριβισ Τίτλοσ Σπουδϊν  

Τίτλοσ Διδακτορικισ 
Ζρευνασ 

 

 

 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 Επιςυνάψτε το ςχετικό πιςτοποιητικό 

Γλϊςςα Ρτυχίο / Ριςτοποιθτικό / Φορζασ Επίπεδο Ζτοσ 

ΑΓΓΛΙΚΘ    

Άλλθ    

 

 ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΓΝΩΣΘΣ Θ/Υ 

 Επιςυνάψτε τα ςχετικά πιςτοποιητικά 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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Ριςτοποιθτικό / Φορζασ Ζτοσ 

  

 

 ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ (ςφμφωνα με τα προςόντα τθσ Ρρόςκλθςθσ) 

 

 Επιςυνάψτε αντίγραφα των δικαιολογητικϊν που τεκμηριϊνουν την εμπειρία που δηλϊνεται. 

Φορζασ  

Θζςθ  

Αντικείμενο  

Διάρκεια Μινεσ:  Θμζρεσ:  

 

Φορζασ  

Θζςθ  

Αντικείμενο  

Διάρκεια Μινεσ:  Θμζρεσ:  

 

Φορζασ  

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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Θζςθ  

Αντικείμενο  

Διάρκεια Μινεσ:  Θμζρεσ:  

 

ΡΟΣΚΟΜΙΗΟΝΤΑΙ (ςε θλεκτρονικι μορφι): 

 

Συμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο το υπόδειγμα υποβολισ Αίτθςθσ  

Υπεφκυνθ διλωςθ (όπωσ αυτι εξάγεται μζςω του site gov.gr)  

Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν  

Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα ςφμφωνα με το πρότυπο europass 
 

Βεβαιϊςεισ/Ριςτοποίθςθ Ξζνων Γλωςςϊν 
 

Βεβαιϊςεισ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ 
 

Ριςτοποιθτικό Γνϊςθσ Θ/Υ ι Υπεφκυνθ Διλωςθ (όπωσ αυτι εξάγεται μζςω του 
site gov.gr) 

 

ΑΛΛΟ (Διευκρινίςτε) 
 

 
 

 
 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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Θμερομθνία ….../…./……. 

 

 

 Ο ΔΘΛΩΝ / Θ ΔΘΛΟΥΣΑ 

ΑΔΑ: 9ΘΗΝ46ΜΤΛΚ-ΩΘΦ
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