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ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»  ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ α/α 1. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ερευνών & 

Διαχείρισης), σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθ. 

19/09-09-2021 της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», κωδικό MIS 5045751 και συγκεκριμένα στο ομώνυμο υποέργο με α/α 1 της ΕΥΔ 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 14603/06-10-2017, κωδ. ΕΔΒΜ 58), η οποία συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται 

για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της 

λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη 

συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται «δύο» (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα 

απασχοληθεί στον «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» μέσω 

σύναψης σύμβασης έργου. Επίσης, το αντικείμενο του έργου του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται παρακάτω και θα αποτυπωθεί στη σύμβαση που θα 

συναφθεί ανάμεσα στον «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» και 

στο επιλεγέν προσωπικό. 
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Οι συνολικές αμοιβές του επιλεγέντος προσωπικού για την κάθε θέση θα διαμορφωθούν σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογες των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων 

και της διάρκειας απασχόλησή τους και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. 

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ανάμεσα στον «Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» και στο επιλεγέν προσωπικό για την κάθε μία από 

τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης αναφέρεται στον κωδικό της κάθε θέσης. 

Ως τόπος απασχόλησης του προσωπικού ορίζεται η έδρα του «Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» , Ελ. 

Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα.  

Αναλυτική περιγραφή των θέσεων με τον αντίστοιχο κωδικό της κάθε θέσης παρατίθενται αναλυτικά 

παρακάτω: 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

•Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 

•Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την Ελληνική 

Γλώσσα και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 

Θέση 1: Ένα (1) άτομο ΑΕΙ  Ψυχολογίας  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ/ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α/Α Περιγραφή Παρατηρήσεις 

1 Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας της ημεδαπής ή 

ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας,  αναγνωρισμένο από 

το ΔΟΑΤΑΠ  

Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισμού 

2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη 

Συμβουλευτική Ψυχολογία της ημεδαπής ή 

ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας,  αναγνωρισμένο από 

το ΔΟΑΤΑΠ 

Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισμού 

3 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσης (βλ. 

Παράρτημα Β’) 

Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισμού 
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4 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή 

νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες) 

Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισμού 

 

Οι υποψηφιότητες οι οποίες δεν πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται από την 

επιτροπή αξιολόγησης. 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α/Α Περιγραφή Διευκρινίσεις Μέγιστος Βαθμός 

Κριτηρίου 

1 Προϋπηρεσία στην Ατομική 

Συμβουλευτική σε Δομές 

Συμβουλευτικής –κατά προτίμηση 

Νέων 

15 μόρια ανά έτος 

(μοριοδότηση μέχρι και 4 

χρόνια) 

60 

2 Προϋπηρεσία στην Ομαδική 

Συμβουλευτική ή Ψυχοεκπαίδευση 

σε Ομάδες 

5 μόρια ανά έτος 

(μοριοδότηση μέχρι και 4 

χρόνια) 

20 

3 Συνέντευξη*  20 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Θέση 2: Ένα (1) άτομο ΑΕΙ Ψυχολογίας  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ/ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α/Α Περιγραφή Παρατηρήσεις 

1 Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας της ημεδαπής ή 

ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας,  αναγνωρισμένο από 

το ΔΟΑΤΑΠ  

Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισμού 

2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Ειδική 

Αγωγή  της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολής 

της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,  

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 

Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισμού 
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3 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσης (βλ. 

Παράρτημα Β’) 

Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισμού 

4 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή 

νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες) 

Η μη ύπαρξη αποτελεί κριτήριο 

αποκλεισμού 

 

Οι υποψηφιότητες οι οποίες δεν πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται από την 

επιτροπή αξιολόγησης. 

Η βαθμολόγηση των προτάσεων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α/Α Περιγραφή Διευκρινίσεις Μέγιστος Βαθμός 

Κριτηρίου 

1 Προϋπηρεσία σε Δομές Ειδικής 

Αγωγής 

15 μόρια ανά έτος 

(μοριοδότηση μέχρι και 4 

χρόνια) 

60 

2 Εμπειρία στην Ομαδική 

Συμβουλευτική ή Ψυχοεκπαίδευση 

σε Ομάδες 

5 μόρια ανά έτος 

(μοριοδότηση μέχρι και 2 

χρόνια) 

10 

3 Γνώση Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας και Ελληνικής Γραφής 

Braille 

 10 

3 Συνέντευξη*  20 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

*ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:  

Η Συνέντευξη θα αξιολογηθεί έως 20 ΜΟΡΙΑ και θα πραγματοποιηθεί μόνο στους υποψηφίους που 
πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, με την οποία θα αξιολογείται η εν γένει δυνατότητα του υποψηφίου 
να ανταποκριθεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να 
καταλάβει. Συγκεκριμένα με την συνέντευξη και σε συνδυασμό με τα τυπικά προσόντα που 
αποδεικνύονται από τα πτυχία και την προϋπηρεσία, θα αξιολογηθούν: 

Α) Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

(Ερωτήσεις γνώσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες της προκηρυσσόμενης θέσης και τα προς ανάληψη 

καθήκοντα με βάση το περίγραμμα της θέσης : 0-10 ΜΟΡΙΑ), 
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Β) ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

(Ερωτήσεις γνώσεων που αφορούν διοικητικές δεξιότητες ανάλογα και με το αντικείμενο της  

προκηρυσσόμενης θέσης, όπως τεχνογνωσία διαχείρισης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συντονισμός ομάδων, 

λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων-αποφασιστικότητα, διαχείριση χρόνου και διαχείριση κρίσεων : 0-5 

ΜΟΡΙΑ), 

Γ) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(Ερωτήσεις γνώσεων που αφορούν επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργικότητα, προγραμματισμός και 

συνεργατικό πνεύμα-ομαδικότητα του υποψηφίου : 0-5 ΜΟΡΙΑ), 

Για τη διενέργεια της συνέντευξης θα υπάρξει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πρακτικές 

τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που στο δεδομένο χρόνο προγραμματισμού τους βρίσκονται σε ισχύ 

σχετικές οδηγίες λόγω της πανδημίας COVID 19. Ο τρόπος της πρόσκλησης για τη συνέντευξη των 

υποψηφίων θα διενεργηθεί με προσωπικό e-mail προς τους υποψηφίους και λήψη απάντησης από 

τον υποψήφιο. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: δύο (2) θέσεις. 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 1 & 2: Η στελέχωση του Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο τη συμβουλευτική φοιτητών με δυσκολίες προσαρμογής, 

μαθησιακά προβλήματα, και ΑμΕΑ.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 1:  

1.Ενημέρωση του Πανεπιστημίου για τις υπηρεσίες του Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών. Καταγραφή 

αναγκών των φοιτητών/τριων/ ομαδοποίηση αναγκών /προγραμματισμός συναντήσεων-δράσεων. 

2.Παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών σε 

φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες αντιμετωπίζουν προβλήματα προσωπικά (δυσκολίες προσαρμογής στο νέο 

περιβάλλον, δυσκολίες λήψης αποφάσεων, έλλειψη ενδιαφέροντος, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, 

διαταραχές διατροφής, φοβίες, κατάθλιψη, άγχος, εθισμό κ.ά.), προβλήματα σπουδών (δυσκολίες 

μάθησης, άγχος εξετάσεων, κακή διαχείριση χρόνου, κ.ά.) προβλήματα επικοινωνίας με γονείς, φίλους 

ή συντρόφους, ή προβλήματα που σχετίζονται με γεγονότα της ζωής (αρρώστια, θάνατος, καταστροφές 

κ. ά.). 

3.Παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο ομαδικών συνεδριών σε 

φοιτητές/τριες με θεματολογία όπως: Προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία, βελτίωση διαπροσωπικών 

σχέσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας κ.λ.π. 

4.Παροχή τηλεσυμβουλευτικής, δηλαδή εξειδικευμένης συμβουλευτικής βοήθειας μέσω του 

διαδικτύου, σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα 
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να δουν από κοντά κάποιον Σύμβουλο – Ψυχολόγο ή προτιμούν την εξ αποστάσεως επικοινωνία λόγω 

πιο εύκολης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μέσα. 

5.Συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια σχετικά με ψυχοπαιδαγωγικά θέματα ή θέματα που 

προάγουν την ποιότητα ζωής που θα συμμετάσχει το Κέντρο Συμβουλευτικής.  

6.Συμμετοχή σε έρευνες που αφορούν σε φοιτητικό πληθυσμό, σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα που θα συμμετάσχει το Κέντρο Συμβουλευτικής.  

7.Δημιουργία Banner ενημέρωσης για την λειτουργία του Κέντρου στην κεντρική ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου. 

8.Δημιουργία newsletter για ψυχολογικά θέματα 

Παραδοτέα Θέσης 1: 

Τα παραδοτέα των δράσεων της πράξης είναι τα αποτελέσματα των αναφερομένων στην ανωτέρω 

περιγραφή του φυσικού αντικειμένου. 

Τα παραδοτέα των δράσεων της πράξης είναι: 

1.Εκθέσεις πεπραγμένων υπηρεσιών υποστήριξης 

2.Στατιστικοί δείχτες συμμετεχόντων 

3.Newsletter 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 2: 

1.Ενημέρωση του Πανεπιστημίου για τις υπηρεσίες του Κέντρου Συμβουλευτικής Φοιτητών. Καταγραφή 

αναγκών των φοιτητών/τριων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμΕΕΑ) / ομαδοποίηση αναγκών 

/προγραμματισμός συναντήσεων-δράσεων. 

2.Παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών σε 

φοιτητές/τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμΕΕΑ). Σκοπός της υποστήριξης αυτής είναι η ομαλή 

ένταξη των ΦμΕΕΑ στο Πανεπιστήμιο, η αποδοχή τους ως ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η 

αναγνώριση, η αξιοποίηση και η εκτίμηση της συμβολής τους. Αυτό σημαίνει ότι για να είναι 

αποτελεσματική η υποστήριξη των ΦμΕΕΑ, όλοι οι φοιτητές/μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει 

να λειτουργούν και να αναπτύσσονται στο μέγιστο δυνατό, κάτω από συνθήκες ίσων δικαιωμάτων, να 

αποτελούν σημαντικό δυναμικό της κοινότητας, να γίνονται αποδεκτοί και να συμμετέχουν σε ομαδικές 

δράσεις της με απώτερο στόχο την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και την 

ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των (ΦμΕΕΑ) καθώς και των ατόμων από ευαίσθητες κοινωνικά 

ομάδες  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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3.Παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πλαίσιο ομαδικών συνεδριών σε 

φοιτητές/τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμΕΕΑ).με θεματολογία όπως: Προσωπική ανάπτυξη 

και αυτογνωσία, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας κ.λ.π. 

4.Παροχή τηλεσυμβουλευτικής, δηλαδή εξειδικευμένης συμβουλευτικής βοήθειας μέσω του 

διαδικτύου, σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Πανεπιστημίου με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(ΦμΕΕΑ)., οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά κάποιον Σύμβουλο – Ψυχολόγο ή 

προτιμούν την εξ αποστάσεως επικοινωνία λόγω πιο εύκολης πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μέσα. 

5.Συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια σχετικά με ψυχοπαιδαγωγικά θέματα ή θέματα που 

προάγουν την ποιότητα ζωής φοιτητών/τριων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμΕΕΑ), που θα 

συμμετάσχει το Κέντρο Συμβουλευτικής.  

6.Συμμετοχή σε έρευνες που αφορούν σε φοιτητικό πληθυσμό, σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα που θα συμμετάσχει το Κέντρο Συμβουλευτικής.  

7.Δημιουργία Banner ενημέρωσης για την λειτουργία του Κέντρου στην κεντρική ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου. 

8.Δημιουργία newsletter για ψυχολογικά θέματα φοιτητών/τριων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(ΦμΕΕΑ). 

Παραδοτέα Θέσης 2: 

Τα παραδοτέα των δράσεων της πράξης είναι τα αποτελέσματα των αναφερομένων στην ανωτέρω 

περιγραφή του φυσικού αντικειμένου. 

Τα παραδοτέα των δράσεων της πράξης είναι: 

1.Εκθέσεις πεπραγμένων υπηρεσιών υποστήριξης 

2.Στατιστικοί δείχτες συμμετεχόντων 

3.Newsletter 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :  

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων των θέσεων 1 & 2 ορίζεται από την υπογραφή τους και ανάρτησή 

τους και για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης της διάρκειας 

της σύμβασης, με ή χωρίς αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από αίτημα του 

Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου, εφόσον παραταθεί ή 

χρηματοδοτηθεί εκ νέου το έργο και μέχρι τη λήξη του ανωτέρω έργου για την εκτέλεση του οποίου θα 

συναφθεί η σύμβαση, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου ή 

προγράμματος. Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης και για τις δύο 

θέσεις, ανέρχεται έως του ποσού των εξήντα επτά χιλιάδων εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (έως  
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67.009,82 €), ήτοι έως του ποσού των  τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα 

ένα λεπτών (έως 33.504,91 €) για την κάθε θέση ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, 

τυχόν ΦΠΑ, όλων των κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης με «καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων», 
μέχρι και τις 05/10/2021 και ώρα 12:00 μ. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος Γ-3931/20-09-2021 με κωδικό θέσης ..…» (όπως αυτός αναφέρεται στην Πρόσκληση και 
τον τίτλο της Πράξης). Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προτάσεων.  

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται είτε αυτοπροσώπως (με φυσική παρουσία στο χώρο του 
Πανεπιστημίου) είτε ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που 
αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται 
τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο  αριθμός 
πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη 
στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία περιέλευσης στο 
Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ για το εμπρόθεσμο της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου 
της αίτησης που βεβαιώνεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την 
μη εμπρόθεσμη παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται δίχως να 
αποσφραγιστούν στους υποψηφίους. 

Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπόψιν. Προσόντα που 
αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την 
υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπόψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την 
τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαλλίδου από 
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ, Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 76, Καλλιθέα και στο τηλ. 
210-9549265 και email: mmallidou@hua.gr. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται με βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά από 

Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα 

mailto:mmallidou@hua.gr
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από το προσωπικό του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου», 

που προέκυψαν κατόπιν έγκρισης της εισήγησης υπ΄ αριθ. πρωτ. Γ-0293-2020/27-01-2021 του Προέδρου 

κατά την συνεδρίαση  της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης υπ΄ αριθ. 03/28-01-2021, σε συνέχεια του 

άρθρου 64 (Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού-Αποδοχές) του Ν. 

4485/04-08-2017 και του άρθρου 221 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών) του 

Ν.4412/2016. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Υπεύθυνος της Πράξης. Η Επιτροπή ορίζεται με 

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του  «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου». Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή 

απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις 

συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της 

Επιτροπής προωθείται στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του  «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου». 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (πρακτικό) αναρτώνται 

στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και στο site του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου (www.elke.hua.gr/Νέα/Αποτελέσματα/Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις). 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:   

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για την πλήρωση των δύο (2) θέσεων της παρούσας Πρόσκλησης 

έχουν δικαίωμα : 

A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς τον 
«Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»,  

B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης 
- βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που 
υποβάλλουν προς τον «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου» εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των 
αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-
1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο 

τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του 

ταχυδρομείου/ ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η 

προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται 

υπόψιν και δεν εξετάζονται. 

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 

3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του «Χαροκοπείου Πανεπιστημίου». Δεν 

http://www.elke.hua.gr/Νέα/Αποτελέσματα/Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις
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επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή 

αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 

(sites.diavgeia.gov.gr/hua), στο site του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

(www.elke.hua.gr/Νέα/Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις) και στο κεντρικό site του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου στο σημείο Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: 

 Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στο παράρτημα σχετικό υπόδειγμα), 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, 

 Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους αλλοδαπής), 

 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/και αντίγραφα συμβάσεων απασχόλησης από τα οποία να 

τεκμαίρεται σχετική εμπειρία ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να 

αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης  

(αναλυτικότερα: για την επαγγελματική εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα: βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού τομέα. Εφόσον, από την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού τομέα δεν προκύπτει η 

εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση της σύμβασης ή του δελτίου παροχής υπηρεσιών 

που να καλύπτει ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και για την εμπειρία από τον 

δημόσιο τομέα: βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/ και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης από 

όπου να αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο της σύμβασης), 

 Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, 

 Αντίγραφα συμμετοχής σε σεμινάρια, 

 Για τους άρρενες: αποδεικτικό τακτοποιημένων στρατιωτικών υποχρεώσεων, 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες είναι 

ακριβή και αληθή, 

 Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσει την επιλογή (βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ). 

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή των δικαιολογητικών ισχύουν τα οριζόμενα από το Ν. 4250/2014, 
άρθρο 1 (ΦΕΚ 74/26-3-2014):  
 
Τίτλοι και πιστοποιητικά της αλλοδαπής: 
α) Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να 
είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.  

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

http://www.elke.hua.gr/Νέα/Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις
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γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος 
έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.  

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

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

ε) Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  
 
Τίτλοι και πιστοποιητικά της ημεδαπής: 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – 
βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.  
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) 
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της 
αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).  
 
Πιστοποίηση της εμπειρίας: 
Από δημόσιο φορέα (ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες):  
Βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εμπειρίας και οι σχετικές συμβάσεις.  
Από επιχείρηση ιδιωτικού τομέα (ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες):  
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της 
ασφάλισης, και βεβαίωση του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό 
πρόσωπο, από την οποία να προκύπτει το είδος της εμπειρίας.  
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Η ανάθεση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», κωδικό MIS 5045751 και συγκεκριμένα στο ομώνυμο υποέργο με α/α 1 της 
ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση». 

2. Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο 
τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης, 
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και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την 
παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση δύναται να πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει 
βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα 
κατάταξης. 

3. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς 
έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του «Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου». 

4. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται 

εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη, η οποία θα προκύψει μετά από τη συνολική βαθμολογία των 

κριτηρίων και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της 

συμβατικής ελευθερίας. 

5. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου δικαιούται να 

καταγγείλει/λύσει αζημίως γι’ αυτόν την παρούσα σύμβαση σε κάθε περίπτωση πλημμελούς ή 

αντίθετης στις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών εκτέλεσης των συμβατικών 

υποχρεώσεων του επιλεγέντος υποψηφίου. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου θα απευθύνει έγγραφη προειδοποίηση καταγγελίας της Σύμβασης 

και θα παράσχει προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών στο επιλεγέν υποψήφιο, 

προκειμένου να αποκατασταθούν αυτά που θα αναφέρονται στην προειδοποίηση. Εάν ο 

επιλεγέν υποψήφιος δεν αποκαταστήσει αυτά ή δεν παράσχει γραπτές διευκρινίσεις σχετικά με 

τα αναφερόμενα, στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου δικαιούται να καταγγείλει/ λύσει τη Σύμβαση με έγγραφη 

ενημέρωση του επιλεγέντος υποψηφίου για τους λόγους. 

6. Αντικατάσταση του φακέλου υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων. 

7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου: α) με τη 

μεγαλύτερη εμπειρία, β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών, γ) με το 

μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. H σειρά κατάταξης των υποψηφίων που 

εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται 

με δημόσια κλήρωση. 

8. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε 

βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

9. Ο ΕΛΚΕ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 

σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη 

συμβάσεων. 

10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 

146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό 

με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του 

ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’)-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 
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11. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να 
προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

12. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. 
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ 
1020/01.11.2016. 

13. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  

Ερευνών & Διαχείρισης 

 

Καθηγητής, Χρίστος Χαλκιάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το 

άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού 

σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το 

τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 

50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής: 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

ή 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή 

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη 

νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας 

χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο 

αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται 

βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που 

χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την 

Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της 

Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή 

επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους 

φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα 

εξής πιστοποιητικά: 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότο University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia 

μεβαθμολογίααπό 8,5 καιάνω. 
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• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH τουΠανεπιστημίου 

MICHIGAN(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST 

OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2) 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY 

COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- 

και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 

(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -

MASTERY- (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης). 

• EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate 

in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2) 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction” ή 

“Credit”). 

• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) 

(μέχρι 31.8.2009) 

• Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2) 

• ESB Level 3 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 

• Michigan State University - Certifi cate of English Language Profi ciency (MSU - CELP): CEF C2. 

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). 

• NOCN Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2). 

• AIM Awards Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 

Speaking). 

• LRN Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2) 

• GA Level 3 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certifi cate in ESOL International 

(Classic C2) 
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• C2 -LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και 

C2-LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) 

(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης) 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με 

βαθμολογία από 7 έως 8. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF 

ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE 

IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- 

και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται 

αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 

ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης). 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, 

ΝΗUSA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του 

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Level 2 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certifi cate 

in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1) 

• PEARSONLCCIEFBLEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ 

των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή 

“Credit”). 
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• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1)  

(μέχρι 31.8.2009) 

• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 

• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS) 

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards). 

• NOCN Level 2 Certifi cate in ESOL International (C1). 

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 

Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του 

CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS (CaMLA) 

• LRN Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1) 

• GA Level 2 Certifi cate in ESOL International -(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certifi cate in ESOL International 

(Classic C1) 

• C1 - LanguageCert Level 2 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και 

C1 -LanguageCert Level 2 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται 

αθροιστικά για τηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης). 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με 

βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES). 
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• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 

MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 

EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) –

COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -

COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται 

αθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης). 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του 

EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Level 1 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certifi cate 

in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ 

των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction” ή 

“Credit. 

• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2)  

(μέχρι 31.8.2009) 

• Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2) 

• ESB Level 1 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

• Michigan State University - Certifi cate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2. 

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS) 

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards). 

• NOCN Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2). 
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• AIM Awards Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 

Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογίααπό 80 έως 90 του 

CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογίααπό 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

• GA Level 1 Certificate in ESOL International -(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certifi cate in ESOL International 

(Classic B2) 

• Β2 –LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator 

B2) καιΒ2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) 

(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης). 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης 

της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 

γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή 

ή 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη 

υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό 

σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε 

αντίστοιχο επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Ελληνικής Γραφής Braille 

 

Για την πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ισχύουν οι βεβαιώσεις που 

χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, μονάδας Αγωγής Κωφών, του Πανεπιστημίου Πατρών ή αντίστοιχου πιστοποιημένου 

τίτλου.  

Για την πιστοποίηση γνώσης της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) ισχύουν οι βεβαιώσεις πιστοποίησης 

επάρκειας της γραφής Braille που χορηγούνται: 

α) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, 

β) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες 

πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον 

κώδικα Braille» και 

γ) από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 

κατεύθυνση εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής 

παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille, ή αντίστοιχου πιστοποιημένου 

τίτλου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

για την Πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου/ης: 

 

Επώνυμο:……………………………………………………. 

Όνομα:…………………………………………………………. 

Όν. Πατέρα:……………………………………………….. 

Αρ. Αστ. Ταυτότητας:……………………. 

Δ/νση μόνιμης κατοικίας:………………… 

Τηλέφωνο:………………………………....... ….          email ……………………………………… 

 

Προς: 

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για την θέση …… σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. ………/…………....... 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της Πράξης Υποστήριξη Παρεμβάσεων 

Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.  

Συνημμένα 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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6.  

………… 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και 
αληθείς.  

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή) 
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