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ΘΕΜΑ : «Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο (2) 
εναπομεινάντων κενών θέσεων εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Δράσης «Ένταξη 
Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» για το Εθνικό 
Πρόγραμμα  του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «2 – 
Ένταξη/Νόμιμη μετανάστευση»  

 

ΔΡΑΣΗ: «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο 
Εκπαιδευτικό Σύστημα» 

ΕΡΓΟ : Υλοποίηση και συντονισμός της Δράσης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
‘Ένταξης 

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 2 παρ.23 του Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

παρ.1 του άρθρου 6 της ΠΝΠ 30/30-12-2015, ΦΕΚ-184 Α/30-12-2015. 

2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, ….», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του 

Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει 

τροποποιηθεί με την αριθ.C(2015) 9607 από 16.12.2015 εκτελεστική απόφαση της 

Επιτροπής 
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4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 82350 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 

Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) 

και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 

2451/Β’/09.08.2016). 

5. Τον Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 47903 / EΥΘΥ 495 / 09-05-2016 (ΦΕΚ Β’ 1406) KYA «Αναδιάρθρωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. 10756/9−10−2002 

(ΦΕΚ Β’ 1343) «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του 

ΥΠΕΠΘ» και υπ’αριθμ. 17817/28−11−2008 (ΦΕΚ Β΄2514) κοινών υπουργικών αποφάσεων, 

όπως ισχύουν.    

7. Το άρθρο 6 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) « Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» περί μετονομασίας της ΕΥΕ 

ΕΔ σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ Τομέα Παιδείας. 

8. Το άρθρο 11 παρ.2 του Ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206Α) «Δευτεροβάθμια Τεχνική-Επαγγελματική 

εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις  του άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο Υπ.Ε.Π.Θ. για την αξιοποίηση 

κονδυλίων του Κ.Π.Σ.» του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι 

διατάξεις του εδ. γ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α), όπως 

συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.2341/1995 (ΦΕΚ 

208 Α) και την παράγραφο 9β του άρθρου 1 του Ν.2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α). 

10. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 (ΦΕΚ 823/ΥΟΔΔ/17-11-2015) Κοινή Απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί 

διορισμού του Ι. Παντή ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

12. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 197109/Α/14-12-15 ΥΑ (ΦΕΚ 2654/Β’/09-12-2015) περί μεταβιβάσεως 
δικαιώματος υπογραφής  «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και 
«Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

13. Την  υπ’ αριθμ 48/16-09-2016 Πρόσκληση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ. 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3092/23-09-2016 υποβολή πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης 

15. Την υπ’ αριθμ πρωτ. 152360/ΓΔ4/19-09-2016 ΚΥΑ με θέμα «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, 
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συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 

Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών» 

16. Τη με αριθ. πρωτ. ΓΓ1/47079/18-03-2016  Απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός 

μελών της Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων, Συγκρότηση και ορισμός 

μελών της Επιστημονικής Ομάδας και της Καλλιτεχνικής Ομάδας για την υποβοήθηση του 

έργου της ΕΣΠΠ», 

17. Τη με αριθ. πρωτ. 110694/ΓΔ3/06-07-2016 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 637Ψ4653ΠΣ-0ΛΟ) 

με θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της 

εκπαίδευσης των προσφύγων», 

18. Τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο 

Εκπαιδευτικό Σύστημα» για το Εθνικό Πρόγραμμα  του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «2 – Ένταξη/Νόμιμη μετανάστευση» 

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7237/04-10-2016 (ΑΔΑ: 73ΜΛ4653ΠΣ-Κ7Τ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Δράσης 

«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» για το Εθνικό 

Πρόγραμμα  του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «2 – 

Ένταξη/Νόμιμη μετανάστευση». 

20. Τη με αριθ. πρωτ. 3901/03-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΩΝΜ4653ΠΣ-ΣΡ8) Απόφαση έγκρισης των 

Πρακτικών 1 έως 4 της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών, 

ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων και δημοσιογράφων σε συνέχεια της Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3237/04-10-2016. 

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας 

(Ε.Δ. Παιδείας) προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις  έργου  με Εξωτερικούς Συνεργάτες/ 

Εμπειρογνώμονες για την παροχή Έργου επιστημονικής υποστήριξης στο πλαίσιο των Ενεργειών 

2.1 (Υποενέργεια 2.1.1) και 2.3 του Έργου 2 «Υλοποίηση και Συντονισμός Δράσης» της Δράσης 

«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», η οποία 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 

ώστε να καλύψει  τις δύο (2) εναπομείναντες θέσεις εξωτερικών συνεργατών, που έμειναν κενές 

από την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 7237/04-10-2016 , ως ακολούθως :  

• Έναν  (1) Ειδικό Επιστήμονα/ Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του συντονισμού της 

διοίκησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων για την εκπαίδευση των προσφύγων στη 

Θεσσαλονίκη.  

• Έναν  (1) Ειδικό Επιστήμονα/ Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη της οργάνωσης και 

παρακολούθησης των παρεμβάσεων για την εκπαίδευση των προσφύγων στην Αττική.  

και καλεί  τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν  τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης να υποβάλλουν πρόταση. 
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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΈΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ, ΣΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» 

 
Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η υποστήριξη της ένταξης των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών 

στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζονται οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 

(Δ.Υ.Ε.Π.), όπως αυτές ορίζονται στην ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 152360/ΓΔ4) «Ίδρυση, οργάνωση, 

λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση 

των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών». Η 

λειτουργία των εν λόγω Δ.Υ.Ε.Π. αποτυπώνεται και περιγράφεται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ. 

 
Η υλοποίηση της Δράσης θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων Έργων: 

 

Έργο 1: Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π.  

Το Έργο θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας ως Έργο Ειδικού Τύπου. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου θα υλοποιηθούν οι ενέργειες: 

Ενέργεια 1.1: Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων 

(Σ.Ε.Π.) 

Για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π., σύμφωνα με την ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 152360/ΓΔ4), σε κάθε κέντρο 

φιλοξενίας προβλέπεται ο ορισμός ενός Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.). Σε κέντρα 

φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός Σ.Ε.Π. 

Οι Σ.Ε.Π. στην περιοχή ευθύνη τους ασκούν καθήκοντα σε θέματα που αφορούν: 

 στην ενημέρωση των διαμενόντων στο κέντρο φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για 

την ανάγκη της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης, 

 στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις Δ.Υ.Ε.Π., 

 στην επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π. με 

ηλικιακά και άλλα κριτήρια, 

 στην παρακολούθηση και τον συντονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των 

εμπλεκομένων μη κρατικών φορέων, ελληνικών και μη, καθώς και στην τήρηση 

ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευτικών δράσεων άλλων φορέων, 

 στην καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών.  

Επιπρόσθετα, οι ΣΕΠ υποστηρίζονται από την Ομάδα Διαχείρισης, Συντονισμού και 

Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την ειδική επιστημονική 

επιτροπή που ορίζεται με Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) και τους Περιφερειακούς Διευθυντές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ενέργεια 1.2: Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί) 

Οι εκπαιδευτικοί θα υποστηρίζουν την εκπαίδευση των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία είναι η ακόλουθη: 
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i) Παιδιά 4-7 ετών. 

ii) Παιδιά 7-12 ετών, 

iii) Παιδιά 12-15 ετών, 

Τα παιδιά που διαμένουν εκτός των κέντρων προσφύγων, σε νοικιαζόμενα διαμερίσματα ή 

ξενοδοχεία που δύναται να παρακολουθήσουν μαθήματα στα Δημόσια Σχολεία και θα 

ενταχθούν σε τάξεις υποδοχής και σε ενισχυτικά φροντιστηριακά τμήματα.  

Οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν σε Δ.Υ.Ε.Π., εκτός από τα καθήκοντά τους οφείλουν 

επιπρόσθετα να: 

 μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους μαθητές,  

 να επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη την 

πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ, 

 να προτείνουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φιλοξενίας των 

προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολικές μονάδες.  

 

Έργο 2: Υλοποίηση και συντονισμός της Δράσης  

Το Έργο θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας με ίδια μέσα 

(Αυτεπιστασία). Στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου θα υλοποιηθούν οι ενέργειες: 

Ενέργεια 2.1. Υποστήριξη της υλοποίησης και του συντονισμού της Δράσης 

Στο πλαίσιο της εν λόγω ενέργειας θα υλοποιηθούν οι κάτωθι Υποενέργειες: 

Υποενέργεια 2.1.1: Υποστήριξη της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης και 

των Σ.Ε.Π στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, καθώς και της Επιστημονικής Επιτροπής 

Υποενέργεια 2.1.1: Υποστήριξη των απαιτούμενων μετακινήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Δράσης 

Ενέργεια 2.2: Προμήθεια τσάντα μαθητή  

Η εν λόγω ενέργεια περιλαμβάνει την προμήθεια τσάντα μαθητή καθώς και του 

συμπληρωματικού υλικού (ενδεικτικά τετράδια, μολύβια, στυλό κλπ.) που θα δοθεί σε παιδιά 

πολιτών τρίτων χωρών.  

Ενέργεια 2.3: Προβολή και Δημοσιότητα Δράσης 

Στο πλαίσιο της εν λόγω ενέργειας, κατόπιν ανάθεσης σε ανάδοχο, θα υλοποιηθούν τα κάτωθι: 

 παραγωγή και προβολή ενός οπτικοακουστικού σποτ με σκοπό την προβολή της Δράσης 

σε διάφορα τηλεοπτικά και διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) ως 

κοινωνικό μήνυμα,  

 δημιουργία και εκτύπωση διάφορων ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών και 

 καταχώρηση σε εκπαιδευτικούς και ειδησεογραφικούς διαδικτυακούς ιστότοπους 

Δελτίων Τύπου ή και newsletter  

 

Έργο 3: Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού Υλικού  

Το Έργο θα υλοποιηθεί με ανάθεση σε τρίτους. Το Έργο θα υλοποιηθεί από την κάτωθι 

ενέργεια: 
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Ενέργεια 3.1: Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού υλικού 

Για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά πολιτών τρίτων χωρών 

θα αναπαραχθούν σχολικά εγχειρίδια και οδηγοί για τον εκπαιδευτικό που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στα διαπολιτισμικά σχολεία για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας και ενδεικτικά είναι: 

 3 τίτλοι βιβλίων για τις ηλικίες 6-8 και 8-10, 

 4 τίτλοι βιβλίων για τις ηλικίες 10-12 και 12-14 και  

 3 τίτλοι για το Βιβλίο δασκάλου και οδηγίες. 

Συνολικά, για τους παραπάνω τίτλους, θα αναπαραχθούν περίπου 26.000 βιβλία. 

 

 

Έργο 4: Προκατασκευασμένες μονάδες προσχολικής ηλικίας εντός δομών φιλοξενίας  

Το Έργο θα υλοποιηθεί με ανάθεση σε τρίτους και θα υλοποιηθεί από την κάτωθι ενέργεια: 

Ενέργεια 4.1: Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων μονάδων προσχολικής 

ηλικίας εντός δομών φιλοξενίας 

Η εν λόγω ενέργεια αφορά στην προμήθεια αι εγκατάσταση των προκατασκευασμένων μονάδων 

προσχολικής ηλικίας εντός των δομών φιλοξενίας καθώς και στον απαραίτητο εξοπλισμό. 

Ενδεικτικά, η προμήθεια και εγκατάσταση αφορά σε 30 προκατασκευασμένες μονάδες. 

 

 
 
 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
Με την παρούσα  η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας προτίθεται να καλύψει τις δύο 

(2) εναπομείναντες κενές θέσεις εξωτερικών συνεργατών, που δεν καλύφθηκαν από την 

Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 7237/04-10-2016, ως εξής: 

• Έναν  (1) Ειδικό Επιστήμονα/ Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του συντονισμού της 

διοίκησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων για την εκπαίδευση των προσφύγων με έδρα 

τη Θεσσαλονίκη.  

• Έναν  (1) Ειδικό Επιστήμονα/ Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη της οργάνωσης και 

παρακολούθησης των παρεμβάσεων για την εκπαίδευση των προσφύγων με έδρα την 

Αττική. 
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Α. Ειδικός Επιστήμονας/ Εμπειρογνώμονας για την Υποστήριξη του Συντονισμού της Διοίκησης 

και Διαχείρισης των παρεμβάσεων για την εκπαίδευση των προσφύγων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 

ο οποίος θα αναλάβει : 

1. την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις ΔΥΕΠ, αρμοδιότητας ΣΕΠ 

2. την παρακολούθηση και τον συντονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των 

εμπλεκομένων μη κρατικών φορέων, ελληνικών και μη, αρμοδιότητας ΣΕΠ 

3. την αναζήτηση τρόπων χρηματοδότησης, την κατανομή και τη διαχείριση των πόρων, 

αρμοδιότητας της Ομάδας διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης της 

εκπαίδευσης των προσφύγων,  

4. την εκπαίδευση και η επιμόρφωση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις δράσεις, 

αρμοδιότητας της Επιτροπής Στήριξης των Παιδιών των Προσφύγων, 

5. το συντονισμό, την οργάνωση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση των δράσεων 

δημιουργικής απασχόλησης και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους πρόσφυγες, 

σε όλες τις βαθμίδες και τους τύπους της εκπαίδευσης, στους χώρους φιλοξενίας και 

εκτός αυτών, αρμοδιότητας της Ομάδας διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης 

της εκπαίδευσης των προσφύγων, 

6. τη συνεργασία με διεθνείς και ελληνικούς φορείς και την υλοποίηση των σχετικών 

Πρωτοκόλλων και διεθνοποίηση του προβλήματος της εκπαίδευσης των προσφύγων, 

αρμοδιότητας της Ομάδας διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης της 

εκπαίδευσης των προσφύγων, 

7. κάθε άλλη επιτελική ενέργεια που αφορά την εκπόνηση των συναφών σχεδίων δράσης, 

την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων και των πόρων που θα αποφασιστούν. 

 

Ο συντονισμός των εργασιών θα γίνεται από την Ομάδα διαχείρισης, συντονισμού και 

παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων, καθώς και την Επιτροπή Στήριξης των 

Παιδιών των Προσφύγων. 

 

Απαιτούμενα & Επιθυμητά Προσόντα 

α/α Προσόν Βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

1 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης On/Οff 

2 Τουλάχιστον 10ετής γενική επαγγελματική εμπειρία  On/Οff 

3 Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικά/ 
γαλλικά) τουλάχιστον επιπέδου : Καλή γνώση (Β2) 

On/Οff 

Επιθυμητά / Βαθμολογούμενα προσόντα 

1 Μεταπτυχιακός Τίτλος σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ΝΑΙ =  10 μόρια 

2 Συναφής επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Μεταναστευτικό/ Προσφυγικό και 
Διασυνοριακές Σχέσεις 

5 μόρια για κάθε έτος 
σχετικής εμπειρίας - έως 10 

μόρια 

3 Συμμετοχή σε ΜΚΟ σχετικές σε θέματα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Μεταναστευτικό/Προσφυγικό και 
Διασυνοριακές Σχέσεις 

ΝΑΙ =  10 μόρια 

4 Εκπόνηση δημοσιεύσεων σχετικών με το αντικείμενο της 
Δράσης ή/και συμμετοχή σε συνέδρια/ workshops 

ΝΑΙ =  5 μόρια 
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5 Συνέντευξη Μέγιστο 15 μόρια 

Μέγιστη Βαθμολογία 50 Μόρια 

 

 

Διάρκεια απασχόλησης:  

Η διάρκεια κάθε σύμβασης θα είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, ήτοι τις 30/06/2017.  

Αμοιβή :  

Ο προϋπολογισμός σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00 € (χιλίων οκτακοσίων ευρώ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ανά ανθρωπομήνα παροχής υπηρεσιών. 

Παραδοτέα :  

Μηνιαίες εκθέσεις αναφοράς για το παραχθέν έργο.  

Τρόπος Πληρωμής :  

Σε ισόποσες δόσεις μετά την οριστική παραλαβή κάθε έκθεσης αναφοράς.  

 

 
 
 
Β. Ειδικός Επιστήμονας/ Εμπειρογνώμονας για την Υποστήριξη της Οργάνωσης και 

Παρακολούθησης των παρεμβάσεων με έδρα την Αττική, ο οποίος θα αναλάβει : 

1. την επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ με ηλικιακά 
και άλλα κριτήρια, αρμοδιότητας ΣΕΠ, 

2. την καταγραφή των παιδιών νηπιακής, σχολικής και μετασχολικής ηλικίας (ηλικία, 
οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης που έχει, εφόσον αυτό είναι δυνατόν), 
με στόχο να προσδιοριστούν οι ανάγκες υποστήριξης, φροντίδας και εκπαίδευσης, 
ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών, αρμοδιότητας της Επιτροπής Στήριξης των 
Παιδιών των Προσφύγων, 

3. την καταγραφή των προσφύγων που θα μπορούσαν να εργαστούν ή να προσφέρουν 
εθελοντικά στις εκπαιδευτικές δομές και δράσεις, βάσει πιστοποιημένων 
επαγγελματικών προσόντων και γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων, αρμοδιότητας της 
Επιτροπής Στήριξης των Παιδιών των Προσφύγων, 

4. την καταγραφή συναφών πρωτοβουλιών από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, η επιδίωξη 
της ανάπτυξης συνεργειών και η αποδελτίωση καλών πρακτικών και του ανθρώπινου 
δυναμικού, αρμοδιότητας της Επιτροπής Στήριξης των Παιδιών των Προσφύγων,  

5. την οργάνωση και την παρακολούθηση των δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους πρόσφυγες, σε όλες τις βαθμίδες και τους 

τύπους της εκπαίδευσης, στους χώρους φιλοξενίας και εκτός αυτών, αρμοδιότητας της 

Ομάδας διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων 

6. τη τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευτικών δράσεων άλλων φορέων 
αρμοδιότητας ΣΕΠ. 

 

Ο συντονισμός των εργασιών θα γίνεται από την Ομάδα διαχείρισης, συντονισμού και 

παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων, καθώς και την Επιτροπή Στήριξης των 

Παιδιών των Προσφύγων. 
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Απαιτούμενα & Επιθυμητά Προσόντα 
 

α/α Προσόν/ Κριτήριο Βαθμολόγηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

1 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης On/Οff 

2 Τουλάχιστον 5ετής γενική επαγγελματική εμπειρία  On/Οff 

3 Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικά/ γαλλικά) 
τουλάχιστον επιπέδου : Καλή γνώση (Β2) 

On/Οff 

Επιθυμητά / Βαθμολογούμενα προσόντα 

1 Μεταπτυχιακός τίτλος σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ΝΑΙ =  15 μόρια 

2 Συναφής επαγγελματική εμπειρία σε θέματα λογιστικής, 
πληροφορικής και logistics 

5 μόρια για κάθε έτος σχετικής 
εμπειρίας - έως 15 μόρια 

3 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένων, 
υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, παρουσιάσεις, 
υπηρεσίες διαδικτύου)  

ΝΑΙ =  5 μόρια 

4 Συνέντευξη Μέγιστο 15 μόρια 

Μέγιστη Βαθμολογία 50 Μόρια 
 

Διάρκεια απασχόλησης:  

Η διάρκεια κάθε σύμβασης θα είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, ήτοι τις 30/06/2017.  

Αμοιβή :  

Ο προϋπολογισμός σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00 € (χιλίων οκτακοσίων ευρώ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ανά ανθρωπομήνα παροχής υπηρεσιών. 

Παραδοτέα :  

Μηνιαίες εκθέσεις αναφοράς για το παραχθέν έργο.  

Τρόπος Πληρωμής :  

Σε ισόποσες δόσεις μετά την οριστική παραλαβή κάθε έκθεσης αναφοράς.  

 

 

 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της πρότασης: 

 Έντυπο Πρότασης (Υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι)  

 Βιογραφικό Σημείωμα  

 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στην πρόταση 

και το βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή  

 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης: 

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους της αλλοδαπής), 

 Αποδεικτικά για τη γνώση ξένων γλωσσών, 

 Αποδεικτικά για τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
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 Αποδεικτικά/Βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας 

 Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ορθή γνώμη για την εμπειρία 

και την καταλληλότητά των υποψηφίων 

 
Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν 

στο πρωτόκολλο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας (από 08:00 π.μ. έως 14:00 

μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή – Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, T.K. 15180, 1ο όροφος, 

γραφείο 1031) το αργότερο μέχρι τις   07/12/2016 και ώρα 14.00 μμ.  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη 

ημερομηνία και ώρα. Αντικατάσταση πρότασης ή διόρθωση όπως ή συμπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προτάσεων. 

Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του 

υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο 

της Επιτελικής Δομής.  

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το πρωτόκολλο της Επιτελικής Δομής ουδεμία ευθύνη 

φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή ή για το περιεχόμενο του φακέλου πρότασης.  

 

Εξωτερικά ο φάκελος υποβολής θα πρέπει να αναγράφει τα ακόλουθα: 

 

Προς: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας  

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, T.K. 15180, 1ο όροφος, γραφείο 1031 

 

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για 

σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, 

ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» . 

 

Για τη Θέση : ………………………………….  (Σύμφωνα με τα Α. ή  Β. του ΙΙ) 

Με έδρα : ………………………………………   (Αττική ή Θεσσαλονίκη) 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από 09:00 π.μ. 

έως 15:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή στα παρακάτω τηλέφωνα:  

 Μαριάννα Γιοχάλα τηλ. 210 3442142, 

 Ηλίας Μπανταβάς  τηλ. 210 3443315. 
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ΙV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης που θα οριστεί με 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ, θα προχωρήσει την τελική επιλογή και πρόσληψη των 

εξωτερικών συνεργατών και στη σύναψη των σχετικών συμβάσεων έργου. 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/ . Οι 

ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες και θα αξιολογηθούν από 

την Επιτροπή αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται 

ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, T.K. 15180, 1ο όροφος, 

γραφείο 1031.  

2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης 

ή δεν περιλαμβάνει το συμπληρωμένο έντυπο υποβολής και την υπεύθυνη δήλωση, δεν 

βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 

3. Υποψηφιότητες με εκπρόθεσμη υποβολή προτάσεων δε θα αξιολογηθούν. 

4. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει Αίτηση υποψηφιότητας για μία μόνο θέση. 

5. Σημειώνεται ότι με βάση τη βαθμολόγηση των απαιτούμενων & επιθυμητών προσόντων οι 

υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Κατά τις 

συνεντεύξεις αξιολογούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τυπικών και επιθυμητών 

προσόντων και καταρτίζεται η οριστική κατάσταση των επικρατέστερων υποψηφίων. 

6. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) που θα υποβληθούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, 

Τομέα Παιδείας, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΟΑΤΑΠ. 

7. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας 

γίνεται με βάση τα πιστοποιητικά που αποδέχεται το ΑΣΕΠ.  

8. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στα πλαίσια 

του έργου. 

9. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης η εργασιακή εμπειρία θα τεκμηριωθεί με βεβαίωση 

από τον ασφαλιστικό φορέα του υποψηφίου για την αντίστοιχη χρονική περίοδο απασχόλησης 

συνοδευόμενη από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να τεκμηριώσει το αντικείμενο της 

εργασίας του υποψηφίου (πχ. αντίγραφα συμβάσεων που έχει εκτελέσει, αντίγραφα δελτίων 

παροχής υπηρεσιών κτλ.) 

10. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 

αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν 

θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.  

11. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής του Διαγωνισμού ή ακόμα και μετά 

την τυχόν πρόσληψη, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση 

Υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η 

πρόκριση του υποψηφίου θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση δε που αυτό συμβεί μετά το χρόνο 

σύναψης της σύμβασης, η αυτοδίκαια τυχόν καταβληθείσα εργολαβική αποζημίωση 

επιστρέφεται ή ανακτάται με τη διαδικασία περί «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών, εκτός 

των συνεπειών που επιφέρει η ψευδής ή ανακριβής υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86. 

12. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης δύναται να 

πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους 

στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα 

κατάταξης. Το έργο που έχει εκτελεστεί μέχρι τη στιγμή της αντικατάστασης και τα παραδοτέα 

που έχουν παραληφθεί παραμένουν στη διάθεση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα 

Παιδείας και δεν εγείρεται καμία απαίτηση για επιστροφή της αμοιβής του αντικατασταθέντος 

που έχει καταβληθεί μέχρι τη στιγμή της αντικατάστασης. 

13. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά 

δικαιώματα προσδοκίας, όπως ειδικότερα στη περίπτωση που δεν εγκριθεί η αίτηση 

χρηματοδότησης της παρούσας Δράσης. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας 

διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη 

διακριτική ευχέρεια ως προς την σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης 

οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο της «Διαύγειας», 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/find/unit:979, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :   «ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
 

Όνομα  

Επώνυμο  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  

Δ/νση  

Ταχυδρομικός Κώδικας  

Τηλέφωνο  

Ε-mail  

 

Αιτούμενη θέση απασχόλησης  

Με έδρα (Αττική ή Θεσσαλονίκη) 

  

Κάλυψη απαιτούμενων & 
επιθυμητών προσόντων θέσης 
σύμφωνα με τους αντίστοιχους 
Πίνακες θέσης της Πρόσκλησης : 

(Περιγραφή κάλυψης του συνόλου των προσόντων θέσης 
και σχετικά έτη όπου απαιτείται) 

1 …. 

2 … 

… …. 

  

  

 … 

  

 
ΠΡΟΣ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
Για σύναψη συμβάσεως έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη 
Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» . 
 
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. ………..…………….. Πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για 
τη θέση του: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
(επιλέξτε μία εκ των θέσεων της προκήρυξης αλλιώς η αίτηση δε θα εξεταστεί) 
 
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/86 ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στην πρόταση είναι αληθή. 

 

 

 

 Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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