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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 
έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για 
θέματα Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά», (Roma Platform 2020)- ΣΑΕ 
903/2 με κωδικό 2021ΣΕ09320000», για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1 το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» 

2 το ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/ 8-10-1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 6.

3 τo ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.

4 το Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/06-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5 το Π.Δ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

6 το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

7 το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

8 το ν.3861/08-07-2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9 το ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως 
ισχύουν.

10 το ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α΄/04-03-1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», όπως ισχύει. 

11 Το από 22-3-2016 έγγραφο του ΑΣΕΠ «Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 
2527/1997 ως ισχύει».

12 Το αριθμ. πρωτ. 27329/11-6-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών /τμήμα 
εφαρμογής ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα 
«Υποβολή προτάσεων κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ 2021» (α/α 
προτ. Epde 865/2021) και το αναγκαίο υποστηρικτικό υλικό.

13 To Grant Agreement number 101008467-Roma Platform-REC-AG-2020/ REC-
RDIS-NRCP-AG-2020/ Associated with document Ref. Ares (2020) 5108421/29-9-
2020. 

14 Το έργο με κωδικό ΟΠΣ 2021 ΣΕ 09320000 και τίτλο “Roma Platform 2020” από το 
οποίο χρηματοδοτούνται οι υπόψη συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Αποφασίζουμε

Την ανακοίνωση της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο του έργου 
«Ανάπτυξη δράσεων του εθνικού σημείου επαφής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 
Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και διαλόγου για θέματα Ρομά του 
Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά (Roma Platform 2020) με κωδικό 2021 ΣΕ 
09320000.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του απευθείας συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο με τίτλο 
«Roma Platform 2020 Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη 
των Ρομά» το οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ-093/2 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων με κωδικό 2021ΣΕ09320000 και αποτελεί συνέχεια του έργου με τίτλο, 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ», και αφορά 
στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων του Εθνικού Σημείου Επαφής της ΕΕ 
για θέματα Ρομά, διεξήχθη διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους και νέες Ρομά (18-
19/3/2022) σε θέματα που αφορούν στη δημόσια διοίκηση και στους θεσμούς που 
εμπλέκονται με την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των 
Ρομά, 2021-2030 (πακέτα εργασίας έργου 4 και 5 -WP4 και WP5). Στην εκπαίδευση 
συμμετείχαν νέοι και νέες Ρομά, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον μέσω ανοικτής 
πρόσκλησης συμμετοχής. Για τη συνέχιση υλοποίησης των δράσεων του έργου, προβλέπεται 
να επιλεγούν δυο (2) νέοι Ρομά που παρακολούθησαν την εκπαίδευση προκειμένου να 
απασχοληθούν για έξι (6) μήνες στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως το Εθνικό Σημείο 
Επαφής της ΕΕ για θέματα Ρομά. Στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής και η 
επαγγελματική ενδυνάμωσή τους ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη και στον 
σχεδιασμό πολιτικής στο πλαίσιο της νέας εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την 
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κοινωνική ένταξη των Ρομά, 2021-2030 και να αποκτήσουν εξοικείωση για τη λειτουργία της 
δημόσιας διοίκησης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα του έργου καθορίζονται ως ακολούθως:

Παραδοτέο 1: Τρίμηνη απολογιστική έκθεση. Προθεσμία υποβολής 1ου Παραδοτέου: 30 
Ιανουαρίου 2023. 

Παραδοτέο 2: Τελική Έκθεση Απολογισμού σε ηλεκτρονική μορφή, 50 σελίδες στα ελληνικά 
που θα συμπεριλαμβανομένου τον αντίκτυπο της όλης διαδικασίας και της αξιολόγησης. 
Προθεσμία υποβολής 2ου Παραδοτέου: 30 Απριλίου 2023.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου για τους δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες είναι έξι 
(6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡAΔΟΤΕΩΝ

Οι υπηρεσίες παρέχονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες στην έδρα τους και κατά 
περίπτωση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που βρίσκεται στην 
Αθήνα, Σολωμού 60. Τα παραδοτέα παραδίδονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έργου και οι επιμέρους εργασίες σε χρόνους που καθορίζονται από την 
αναθέτουσα αρχή.

Κατά την υλοποίηση του έργου και των παραδοτέων των συμβάσεων, οι εξωτερικοί 
συνεργάτες οφείλουν να συνεργάζονται τόσο με τον υπεύθυνο της πράξης, όσο και με τα 
αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ορίζεται ρητά ότι: α) το αντικείμενο των συμβάσεων δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες και β) απαγορεύεται η εκχώρηση όλου ή τμήματος του προς υλοποίηση έργου σε 
τρίτους.

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από Eπιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 
με την παρ.3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις συμβάσεις, μπορεί δε να καλούνται να παραστούν και οι εξωτερικοί 
συνεργάτες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τα σχετικά παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις των 
συμβάσεων χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του ν.4412/2016, όπως 
ισχύει. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους των συμβάσεων, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους των συμβάσεων και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο  219 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3
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Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των παραδοτέων και οι λεπτομέρειες για την παραλαβή τους 
από την αρμόδια Επιτροπή καθορίζονται επακριβώς στις συμβάσεις που θα υπογράψουν οι 
εξωτερικοί συνεργάτες.
Αρμόδιος για την παρακολούθηση είναι η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που 
αποκτώνται, καταρτίζονται, αναπτύσσονται και παράγονται από τους αντισυμβαλλόμενους 
κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν αποκλειστική 
ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που 
μπορεί μόνος αυτός να τα διαχειρίζεται και να τα αξιοποιεί. Το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή να τα αξιοποιεί, 
χωρίς προηγούμενη άδεια των αντισυμβαλλομένων, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη 
διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσής τους. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο έργο ανήκουν 
στον δικαιούχο φορέα (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων). Με την υπογραφή 
των συμβάσεων, οι αντισυμβαλλόμενοι μεταβιβάζουν τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας επί του έργου στο ΥΠΕΚΥ/ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
το οποίο θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος του έργου και φέρει όλες τις εξουσίες που 
απορρέουν από αυτό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2121/1993 περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει.

6. AMOIBH - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή εκάστου εξωτερικού συνεργάτη, ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) 
ευρώ έκαστος συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 

Οι αμοιβές καταβάλλονται τμηματικά μετά την παράδοση των παραδοτέων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2.

Για όλες τις πληρωμές, εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά 
και οι συνεργάτες προσκομίζουν πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
και ό,τι άλλο έγγραφο τους ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο. Από κάθε τιμολόγιο των συνεργατών γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

• Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής, με όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, στη 
διεύθυνση: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Σολωμού 60, 8ος 
όροφος, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς. Η προθεσμία υποβολής των φακέλων 
συμμετοχής ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 
26/10/2022 και λήγει την 4/11/2022 και ώρα 12.00μ.μ. Στην περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ο σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

Συμμετοχή στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δύο (2)  θέσεις 
εξωτερικών συνεργατών του έργου «Ανάπτυξη δράσεων του εθνικού σημείου επαφής για την 
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κοινωνική ένταξη των Ρομά Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και διαλόγου 
για θέματα Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά (Roma Platform 2020) με 
κωδικό 2021 ΣΕ 09320000. 

Ο φάκελος περιλαμβάνει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία αναγράφεται το έργο, για το οποίο 
εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ο υποψήφιος συνεργάτης και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. 
Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό 
σημείωμα europass).

http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions/templates/doc. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) στην οποία δηλώνονται ότι:

➢ τα στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
➢ δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (Παράρτημα 
2).

4. Συνημμένα αίτησης: Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών προϋπηρεσίας 
και λοιπών αποδεικτικών εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας τους. Η τεκμαιρόμενη 
εμπειρία πιστοποιείται από βεβαίωση της Υπηρεσίας ή του Φορέα, στον οποίο ο υποψήφιος 
απασχολείτο στο παρελθόν.

5. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο οι 
υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν:

➢ να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
➢ για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής.

6. Βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού διήμερου στην ανοικτή πρόσκληση που 
αναρτήθηκε στον σύνδεσμο στις 22/09/22 09:35 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHTtjCRRMnnlNZlgN7ZoBgmOWWKQI7yR
107 wjn9i4Dw1Dpng/viewform

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΥ και στην ιστοσελίδα του 
Εθνικού Σημείου Επαφής (https://egroma.gov.gr/) στο πεδίο Νέα /Ανακοινώσεις. Για 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σ. 
Σπυροπούλου, τηλ. 210 528 1133).

8. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι οι ακόλουθες:

http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc
http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc
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• Πτυχίο A.E.I. (ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών 
της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
[Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2001), ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 
(ΦΕΚ 315/Α/31.12.2003) και ισχύει, https://www.asep.gr].

• Παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό διήμερο στην ανοικτή πρόσκληση που 
αναρτήθηκε στον σύνδεσμο στις 22/09/22 09:35 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHTtjCRRMnnlNZlgN7ZoBgmOWW
KQI7yR107 wjn9i4Dw1Dpng/viewform και έχουν τη βεβαίωση παρακολούθησής 
του.

• Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης κατέθεσαν εμπρόθεσμα την άσκηση που 
τους ανατέθηκε η οποία και αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευτές και την Γενική 
Γραμματεία. 

• Αυτοπροσδιορίζονται ως Ρομά και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην 
δράση επαγγελματικής ενδυνάμωσης.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι προτάσεις των υποψηφίων που διαθέτουν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα, θα αξιολογηθούν 
από Επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα διενεργήσει συνέντευξη και η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται για την έγκριση - επικύρωση των αποτελεσμάτων. Τα 
αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα: https://egroma.gov.gr/       
Τυχόν ενστάσεις εξετάζονται από την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών 
αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην 
ηλεκτρονική σελίδα: https://egroma.gov.gr/) στο πεδίο Νέα- Ανακοινώσεις.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο ΥΠΕΚΥ ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή 
ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή εταιρεία ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση: Σολωμού 60, 8ος Όροφος, 
εντός τριών (3) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των προσωρινών 
αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. 
Οι ενστάσεις κρίνονται από αρμόδια Επιτροπή, η οποία ορίζεται με Απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παρέλευση της 
ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δεν 
εξετάζονται. Το εμπρόθεσμο της ένστασης στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, 
κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής. 
Τα οριστικά αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης μετά και από την εξέταση τυχόν 
ενστάσεων δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα    
(https://egroma.gov.gr/ ) στο πεδίο  Νέα – Ανακοινώσεις.           

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

https://www.asep.gr/
https://egroma.gov.gr/
https://egroma.gov.gr/
https://egroma.gov.gr/
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Εσωτερική Διανομή                                                                                
• Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
•  Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της 

Φτώχειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Roma Platform 2020 Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική 

Ένταξη των Ρομά» ΣΑΕ-093/2 με κωδικό 2021ΣΕ09320000

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο 
Όνομα 
Όνομα Πατρός
Όνομα Μητέρας
Αριθμός  Δελτίου 
Ταυτότητας

Εκδ. Αρχή: Ημερ.εκδ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.
Ημερομηνία Γέννησης

Αριθμός:
Δ/νση κατοικίας Δήμος: Ταχ. Κώδικας:
Τηλ. Οικίας
Τηλ. Κινητό
E-mail

Σας υποβάλλω Αίτηση Συμμετοχής για τη θέση εξωτερικού συνεργάτη (εξειδικευμένου 
επιστήμονα σε θέματα σε θέματα πολιτικών αγοράς εργασίας/ κοινωνικών επιστημών/ 
εργατικού δικαίου/ εργασιακών σχέσεων/ οικονομικά της εργασίας).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
(αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα 

υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια 
σειρά αρίθμησης)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ.6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης μου είναι 
ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση που έχω 
δηλώσει, όπως αυτά αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 
αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. 

Ημερομηνία …../…../2022 
Ο/Η ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΣΑ

 (Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα 
που υποβάλλονται, δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλη χρήση, ούτε και θα εκχωρηθούν σε 
τρίτους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 ΠΡΟΣ(1):  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο – Η 
Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία 
γέννησης(2): 

 
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 
Τηλ: 

 

Τόπος 
Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 
1) Τα στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι αληθή. 
2) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

3) Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλω προς αξιολόγηση της αίτησής μου,  προς 
αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν είτε από εμένα είτε εναντίον μου και σε περίπτωση επιλογής 
μου, για τις ανάγκες κατάρτισης της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Ημερομηνία:      .. /…. /2022
 

                                                                                                                                                                                             
Ο – Η Δηλών/ούσα 

 
                                                                                                                                                                                             
(Υπογραφή) 

 
 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
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αίτηση. 
(1) (2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(2) (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με   
 φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος 
 βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 

(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

ΑΔΑ: ΨΗ8Ν46ΜΤΛΚ-ΝΧΥ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6357c169eb32ff008d32f65f στις 25/10/22 14:20
11

ΑΔΑ: ΨΗ8Ν46ΜΤΛΚ-ΝΧΥ


		2022-10-25T14:20:42+0300


		2022-10-25T14:51:12+0300
	Athens




