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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

 

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Π. Δ. 432/81 
ΤΗΛ: 2610/996660  
FAX: 2610/996677 
E-mail: rescom@upatras.gr  
http://research.upatras.gr 

   

  
Πάτρα, 03/08/2018  
 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 39273 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»    

 

 

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Πατρών»  

ΕΡΓΟ: «Υποέργο 1: "Ανάπτυξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Πατρών" 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 5010919/80513 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΟΚΤΩ (8) 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης Εκπαιδευτών: 

ΘΕΣΗ 1 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας ΦμΕΑ  
ΘΕΣΗ 2 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας ΦμΕΑ 
ΘΕΣΗ 3 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας ΦμΕΑ 

ΘΕΣΗ 4 Εκπαιδευτής/τρια στο αντικείμενο επαγγελματικής συμβουλευτικής ενηλίκων 
ΘΕΣΗ 5 Εκπαιδευτής/τρια στο αντικείμενο επαγγελματικής συμβουλευτικής ενηλίκων 

ΘΕΣΗ 6 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ 
ΘΕΣΗ 7 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ 
ΘΕΣΗ 8 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση 
της αρ. 559/23-07-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για 
την υλοποίηση του Υποέργου 1,  που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας 
φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Ν. 
Αγγελόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, 
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: 
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ΘΕΣΗ 1 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας 
ΦμΕΑ 

Αντικείμενο Ανάθεσης: 
Η εκπαίδευση εθελοντών από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και 
φροντίδας φοιτητών με ειδικές ανάγκες (ΦμΕΑ). Η θεματολογία της εκπαίδευσης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται στα αντικείμενα: 
Κατηγοριοποίηση ΦμΕΑ 
Κανόνες συμπεριφοράς – Τρόποι προσέγγισης διαφορετικών κατηγοριών ΦμΕΑ 
Βασικές αρχές επικοινωνίας με ΦμΕΑ 
Στρατηγικές διδασκαλίας ΦμΕΑ 
Κοινωνική ένταξη ΦμεΑ 
Πρώτες Βοήθειες για ΦμεΑ 
Δικαιώματα και παροχές ΦμεΑ 
Προσβασιμότητα φοιτητών με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  
Nομοθεσία-Δικαιώματα ΦμεΑ  
Υποστήριξη Φοιτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες  
Μέθοδοι Υποστήριξης ΦμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  
Καλές Πρακτικές - Εφαρμοσμένα μοντέλα υποστήριξης ΦμεΑ   
 

το οποίο αναλύεται στα εξής παραδοτέα: 
1. Οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σύγχρονη – ασύγχρονη διδασκαλία) 
2. Υλοποίηση 30 ωρών σύγχρονης διδασκαλίας και έλεγχος μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 20/06/2020, με 
δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
του έργου.  
Η συνολική απασχόληση στο έργο ανέρχεται σε 150 ώρες και περιλαμβάνει σύγχρονη- 
ασύγχρονη διδασκαλία και έλεγχο μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
Αµοιβή αναδόχου: 3.000,00 €  
∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 3 µήνες με δυνατότητα ανανέωσης 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: από την επιλογή του υποψηφίου  
 
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
 Προσόντα: 
 

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολής Επιστημών 
Υγείας, Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και την 
κοινωνική μέριμνα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  
3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο την ειδική αγωγή, κοινωνική μέριμνα 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες   
4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής μέριμνας 
ΑμΕΑ 
5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής 
μέριμνας ΑμΕΑ 
6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
 
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση  

(σε αριθμό μορίων) 
1 Κάτοχος Πτυχίου 

Σχολής 
Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών 
Επιστημών, 
Σχολής Επιστημών 
Υγείας, Σχολής 
Επαγγελμάτων 
Υγείας και 
Πρόνοιας ή άλλο 
ισότιμο και 
αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής  

η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

 

2 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 
διπλώματος με 
εξειδίκευση την 
ειδική αγωγή ή  
την κοινωνική 
μέριμνα Ατόμων 
με Ειδικές 
Ανάγκες 
 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 2 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

- 

3 Κάτοχος 
διδακτορικού 
διπλώματος με 
αντικείμενο την 
ειδική αγωγή ή  
την κοινωνική 
μέριμνα Ατόμων 
με Ειδικές 
Ανάγκες 
 

 20 μόρια 

4 Αποδεδειγμένη 
Διδακτική 
Εμπειρία σε 
θέματα ειδικής 
αγωγής ή 
κοινωνικής 
μέριμνας Ατόμων 
με Ειδικές 
Ανάγκες 
 

 0.5 μόριο ανά ώρα 
με μέγιστο 20 μόρια 

5 Αποδεδειγμένη 
Επαγγελματική 
Εμπειρία σε 
θέματα ειδικής 
αγωγής ή 

 0.5 μόριο ανά μήνα με 
μέγιστο 20 μόρια 
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κοινωνικής 
μέριμνας Ατόμων 
με Ειδικές 
Ανάγκες 
 

6 Γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας 
 

 Άριστη Γνώση: 10 μόρια  
Πολύ Καλή Γνώση:8 
μόρια 
Καλή Γνώση:5 μόρια 

7 Συνέντευξη  Εφόσον κριθεί αναγκαία θα 
αξιολογηθούν: 
α) οι οργανωτικές ικανότητες, 
επικοινωνιακές ικανότητες 
β) το πνεύμα συνεργασιμότητας, 
ευθυκρισίας, αυτενέργειας 
γ) Το εκπαιδευτικό πλάνο 
δ)Εμπειρία σε εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
 

Μέγιστο 30 μόρια 
 

Σύνολο Μορίων 100 μέγιστο 
 

 
 
 

ΘΕΣΗ 2 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας 

ΦμΕΑ 

Αντικείμενο Ανάθεσης: 
Η εκπαίδευση εθελοντών από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και 
φροντίδας φοιτητών με ειδικές ανάγκες (ΦμΕΑ). Η θεματολογία της εκπαίδευσης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται στα αντικείμενα: 
Κατηγοριοποίηση ΦμΕΑ 
Κανόνες συμπεριφοράς – Τρόποι προσέγγισης διαφορετικών κατηγοριών ΦμΕΑ 
Βασικές αρχές επικοινωνίας με ΦμΕΑ 
Στρατηγικές διδασκαλίας ΦμΕΑ 
Κοινωνική ένταξη ΦμεΑ 
Πρώτες Βοήθειες για ΦμεΑ 
Δικαιώματα και παροχές ΦμεΑ 
Προσβασιμότητα φοιτητών με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  
Nομοθεσία-Δικαιώματα ΦμεΑ  
Υποστήριξη Φοιτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες  
Μέθοδοι Υποστήριξης ΦμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  
Καλές Πρακτικές - Εφαρμοσμένα μοντέλα υποστήριξης ΦμεΑ   

 
το οποίο αναλύεται στα εξής παραδοτέα: 

1. Οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σύγχρονη – ασύγχρονη διδασκαλία) 
2. Υλοποίηση 30 ωρών σύγχρονης διδασκαλίας και έλεγχος μαθησιακών αποτελεσμάτων 
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σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 20/06/2020, με 
δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
του έργου.  
 
Η συνολική απασχόληση στο έργο ανέρχεται σε 150 ώρες και περιλαμβάνει σύγχρονη- 
ασύγχρονη διδασκαλία και έλεγχο μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
Αµοιβή αναδόχου: 3.000,00 €  
∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 3 µήνες με δυνατότητα ανανέωσης 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: από την επιλογή του υποψηφίου  
 
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
 Προσόντα: 
 

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολής Επιστημών 
Υγείας, Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και την 
κοινωνική μέριμνα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  
3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο την ειδική αγωγή, κοινωνική μέριμνα 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες   
4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής μέριμνας 
ΑμΕΑ 
5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής 
μέριμνας ΑμΕΑ 
6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση  

(σε αριθμό μορίων) 
1 Κάτοχος Πτυχίου 

Σχολής 
Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών 
Επιστημών, Σχολής 
Επιστημών Υγείας, 
Σχολής 
Επαγγελμάτων 
Υγείας και 
Πρόνοιας ή άλλο 
ισότιμο και 
αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

 

2 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 
διπλώματος με 
εξειδίκευση την 
ειδική αγωγή ή  την 
κοινωνική μέριμνα 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 2 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

- 
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Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες 
 

3 Κάτοχος 
διδακτορικού 
διπλώματος με 
αντικείμενο την 
ειδική αγωγή ή  την 
κοινωνική μέριμνα 
Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες 
 

 20 μόρια 

4 Αποδεδειγμένη 
Διδακτική Εμπειρία 
σε θέματα ειδικής 
αγωγής ή 
κοινωνικής 
μέριμνας Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες 
 

 0.5 μόριο ανά ώρα 
με μέγιστο 20 μόρια 

5 Αποδεδειγμένη 
Επαγγελματική 
Εμπειρία σε 
θέματα ειδικής 
αγωγής ή 
κοινωνικής 
μέριμνας Ατόμων 
με Ειδικές Ανάγκες 
 

 0.5 μόριo ανά μήνα με 
μέγιστο 20 μόρια 

6 Γνώση της Αγγλικής 
Γλώσσας 
 

 Άριστη Γνώση: 10 μόρια  
Πολύ Καλή Γνώση:8 
μόρια 
Καλή Γνώση:5 μόρια 

7 Συνέντευξη  Εφόσον κριθεί αναγκαία θα 
αξιολογηθούν: 
α) οι οργανωτικές ικανότητες, 
επικοινωνιακές ικανότητες 
β) το πνεύμα συνεργασιμότητας, 
ευθυκρισίας, αυτενέργειας 
γ) Το εκπαιδευτικό πλάνο 
δ)Εμπειρία σε εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
 

Μέγιστο 30 μόρια 
 

Σύνολο Μορίων 100 μέγιστο 
 

 

 

ΘΕΣΗ 3 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας 

ΦμΕΑ 
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Αντικείμενο Ανάθεσης: 
Η εκπαίδευση εθελοντών από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και 
φροντίδας φοιτητών με ειδικές ανάγκες (ΦμΕΑ). Η θεματολογία της εκπαίδευσης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται στα αντικείμενα: 
Κατηγοριοποίηση ΦμΕΑ 
Κανόνες συμπεριφοράς – Τρόποι προσέγγισης διαφορετικών κατηγοριών ΦμΕΑ 
Βασικές αρχές επικοινωνίας με ΦμΕΑ 
Στρατηγικές διδασκαλίας ΦμΕΑ 
Κοινωνική ένταξη ΦμεΑ 
Πρώτες Βοήθειες για ΦμεΑ 
Δικαιώματα και παροχές ΦμεΑ 
Προσβασιμότητα φοιτητών με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  
Nομοθεσία-Δικαιώματα ΦμεΑ  
Υποστήριξη Φοιτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες  
Μέθοδοι Υποστήριξης ΦμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  
Καλές Πρακτικές - Εφαρμοσμένα μοντέλα υποστήριξης ΦμεΑ   

 
το οποίο αναλύεται στα εξής παραδοτέα: 

1. Οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σύγχρονη – ασύγχρονη διδασκαλία) 
2. Υλοποίηση 30 ωρών σύγχρονης διδασκαλίας και έλεγχος μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 20/06/2020, με 
δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
του έργου. 
Η συνολική απασχόληση στο έργο ανέρχεται σε 150 ώρες και περιλαμβάνει σύγχρονη- 
ασύγχρονη διδασκαλία και έλεγχο μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
Αµοιβή αναδόχου: 3.000,00 €  
∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 3 µήνες με δυνατότητα ανανέωσης 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: από την επιλογή του υποψηφίου  
 
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
 Προσόντα: 
 

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολής Επιστημών 
Υγείας, Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και την 
κοινωνική μέριμνα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  
3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο την ειδική αγωγή, κοινωνική μέριμνα 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες   
4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής μέριμνας 
ΑμΕΑ 
5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα ειδικής αγωγής, κοινωνικής 
μέριμνας ΑμΕΑ 
6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
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Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση  
(σε αριθμό μορίων) 

1 Κάτοχος Πτυχίου 
Σχολής 
Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών 
Επιστημών, 
Σχολής Επιστημών 
Υγείας, Σχολής 
Επαγγελμάτων 
Υγείας και 
Πρόνοιας ή άλλο 
ισότιμο και 
αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

 

2 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 
διπλώματος με 
εξειδίκευση την 
ειδική αγωγή ή  
την κοινωνική 
μέριμνα Ατόμων 
με Ειδικές 
Ανάγκες 
 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 2 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

- 

3 Κάτοχος 
διδακτορικού 
διπλώματος με 
αντικείμενο την 
ειδική αγωγή ή  
την κοινωνική 
μέριμνα Ατόμων 
με Ειδικές 
Ανάγκες 
 

 20 μόρια 

4 Αποδεδειγμένη 
Διδακτική 
Εμπειρία σε 
θέματα ειδικής 
αγωγής ή 
κοινωνικής 
μέριμνας Ατόμων 
με Ειδικές 
Ανάγκες 
 

 0.5 μόριο ανά ώρα 
με μέγιστο 20 μόρια 

5 Αποδεδειγμένη 
Επαγγελματική 
Εμπειρία σε 
θέματα ειδικής 
αγωγής ή 
κοινωνικής 
μέριμνας Ατόμων 

 0.5 μόριo ανά μήνα με 
μέγιστο 20 μόρια 
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με Ειδικές 
Ανάγκες 
 

6 Γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας 
 

 Άριστη Γνώση: 10 μόρια  
Πολύ Καλή Γνώση:8 
μόρια 
Καλή Γνώση:5 μόρια 

7 Συνέντευξη  Εφόσον κριθεί αναγκαία θα 
αξιολογηθούν: 
α) οι οργανωτικές ικανότητες, 
επικοινωνιακές ικανότητες 
β) το πνεύμα συνεργασιμότητας, 
ευθυκρισίας, αυτενέργειας 
γ) Το εκπαιδευτικό πλάνο 
δ)Εμπειρία σε εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
 

Μέγιστο 30 μόρια 
 

Σύνολο Μορίων 100 μέγιστο 
 

 

ΘΕΣΗ 4 Εκπαιδευτής/τρια στο αντικείμενο επαγγελματικής συμβουλευτικής 

ενηλίκων  

Αντικείμενο Ανάθεσης: 
Η εκπαίδευση εθελοντών από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε θέματα επαγγελματικής 
συμβουλευτικής φοιτητών με ειδικές ανάγκες (ΦμΕΑ). Η θεματολογία της εκπαίδευσης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται στα αντικείμενα: 
 
Το περιεχόμενο και τα στάδια της επαγγελματικής συμβουλευτικής ενηλίκων 
Τις ιδιαιτερότητες της επαγγελματικής συμβουλευτικής σε σχέση με τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες 
Την επαγγελματική ανάπτυξη,  
Την αυτογνωσία,  
Την καθοδήγηση των φοιτητών στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ανάπτυξη,  
Την επίλυση προβλημάτων και δυσκολιών,  
Τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με σκοπό την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας. 
 
το οποίο αναλύεται στα εξής παραδοτέα: 

1. Οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σύγχρονη – ασύγχρονη διδασκαλία) 
2. Υλοποίηση 20 ωρών σύγχρονης διδασκαλίας και έλεγχος μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 20/06/2020, με 
δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
του έργου. 
Η συνολική απασχόληση στο έργο ανέρχεται σε 100 ώρες και περιλαμβάνει σύγχρονη- 
ασύγχρονη διδασκαλία και έλεγχο μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
Αµοιβή αναδόχου: 2.000,00 €  
∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 3 µήνες με δυνατότητα ανανέωσης 
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Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: από την επιλογή του υποψηφίου  
 
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
 Προσόντα: 
 

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ή άλλο ισότιμο και 
αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση τη Συμβουλευτική και 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο τη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό 
4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής 
5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής 
6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση  

(σε αριθμό μορίων) 
1 Κάτοχος Πτυχίου 

Σχολής 
Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών 
Επιστημών ή άλλο 
ισότιμο και 
αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

 

2 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 
διπλώματος με 
εξειδίκευση τη 
Συμβουλευτική 
και 
Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό 
 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 2 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

- 

3 Κάτοχος 
διδακτορικού 
διπλώματος με 
αντικείμενο τη 
Συμβουλευτική 
και 
Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό 

 20 μόρια 

4 Αποδεδειγμένη 
Διδακτική 
Εμπειρία σε 
θέματα 
επαγγελματικής 
συμβουλευτικής  

 0.5 μόριο ανά ώρα 
με μέγιστο 20 μόρια 
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5 Αποδεδειγμένη 
Επαγγελματική 
Εμπειρία σε 
θέματα 
επαγγελματικής 
συμβουλευτικής  

 0.5 μόριo ανά μήνα με 
μέγιστο 20 μόρια 

6 Γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας 
 

 Άριστη Γνώση: 10 μόρια  
Πολύ Καλή Γνώση:8 
μόρια 
Καλή Γνώση:5 μόρια 

7 Συνέντευξη  Εφόσον κριθεί αναγκαία θα 
αξιολογηθούν: 
α) οι οργανωτικές ικανότητες, 
επικοινωνιακές ικανότητες 
β) το πνεύμα συνεργασιμότητας, 
ευθυκρισίας, αυτενέργειας 
γ) Το εκπαιδευτικό πλάνο 
δ)Εμπειρία σε εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
 

Μέγιστο 30 μόρια 
 

Σύνολο Μορίων 100 μέγιστο 
 

 
 
ΘΕΣΗ 5 Εκπαιδευτής/τρια στο αντικείμενο επαγγελματικής συμβουλευτικής 

ενηλίκων  

Αντικείμενο Ανάθεσης: 
Η εκπαίδευση εθελοντών από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε θέματα επαγγελματικής 
συμβουλευτικής φοιτητών με ειδικές ανάγκες (ΦμΕΑ). Η θεματολογία της εκπαίδευσης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται στα αντικείμενα: 
 
Το περιεχόμενο και τα στάδια της επαγγελματικής συμβουλευτικής ενηλίκων 
Τις ιδιαιτερότητες της επαγγελματικής συμβουλευτικής σε σχέση με τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες 
Την επαγγελματική ανάπτυξη,  
Την αυτογνωσία,  
Την καθοδήγηση των φοιτητών στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ανάπτυξη,  
Την επίλυση προβλημάτων και δυσκολιών,  
Τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με σκοπό την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας. 
 
το οποίο αναλύεται στα εξής παραδοτέα: 

1. Οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σύγχρονη – ασύγχρονη διδασκαλία) 
2. Υλοποίηση 20 ωρών σύγχρονης διδασκαλίας και έλεγχος μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 20/06/2020, με 
δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
του έργου. 
Η συνολική απασχόληση στο έργο ανέρχεται σε 100 ώρες και περιλαμβάνει σύγχρονη- 
ασύγχρονη διδασκαλία και έλεγχο μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
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Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
Αµοιβή αναδόχου: 2.000,00 €  
∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 3 µήνες με δυνατότητα ανανέωσης 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: από την επιλογή του υποψηφίου  
 
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
 Προσόντα: 
 

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ή άλλο ισότιμο και 
αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση τη Συμβουλευτική και 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο τη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό 
4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής 
5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής 
6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση  

(σε αριθμό μορίων) 
1 Κάτοχος Πτυχίου 

Σχολής 
Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών 
Επιστημών ή άλλο 
ισότιμο και 
αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής  

η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

 

2 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 
διπλώματος με 
εξειδίκευση τη 
Συμβουλευτική 
και 
Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό 
 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 2 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

- 

3 Κάτοχος 
διδακτορικού 
διπλώματος με 
αντικείμενο τη 
Συμβουλευτική 
και 
Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό 

 20 μόρια 

4 Αποδεδειγμένη 
Διδακτική 
Εμπειρία σε 

 0.5 μόριο ανά ώρα 
με μέγιστο 20 μόρια 
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θέματα 
επαγγελματικής 
συμβουλευτικής  

5 Αποδεδειγμένη 
Επαγγελματική 
Εμπειρία σε 
θέματα 
επαγγελματικής 
συμβουλευτικής  

 0.5 μόριo ανά μήνα με 
μέγιστο 20 μόρια 

6 Γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας 
 

 Άριστη Γνώση: 10 μόρια  
Πολύ Καλή Γνώση:8 
μόρια 
Καλή Γνώση:5 μόρια 

7 Συνέντευξη  Εφόσον κριθεί αναγκαία θα 
αξιολογηθούν: 
α) οι οργανωτικές ικανότητες, 
επικοινωνιακές ικανότητες 
β) το πνεύμα συνεργασιμότητας, 
ευθυκρισίας, αυτενέργειας 
γ) Το εκπαιδευτικό πλάνο 
δ)Εμπειρία σε εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
 

Μέγιστο 30 μόρια 
 

Σύνολο Μορίων 100 μέγιστο 
 

 
 

ΘΕΣΗ 6 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ 

Αντικείμενο Ανάθεσης: 
Η εκπαίδευση εθελοντών από το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων 
συμβούλου ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες (ΦμΕΑ). Η θεματολογία της 
εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται στα παρακάτω αντικείμενα τα 
οποία θα είναι προσαρμοσμένα σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες: 
 
Θεωρίες και βασικές αρχές συμβουλευτικής ψυχολογίας  
Συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση 
Αυτοβελτίωση 
Αυτοπεποίθηση 
Διεκδικητική συμπεριφορά 
Συναισθηματική νοημοσύνη και επαγγελματική επιτυχία  
Διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας 
 
το οποίο αναλύεται στα εξής παραδοτέα: 

1. Οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σύγχρονη – ασύγχρονη διδασκαλία) 
2. Υλοποίηση 30 ωρών σύγχρονης διδασκαλίας και έλεγχος μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 20/06/2020, με 
δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
του έργου. 
Η συνολική απασχόληση στο έργο ανέρχεται σε 150 ώρες και περιλαμβάνει σύγχρονη- 
ασύγχρονη διδασκαλία και έλεγχο μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
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Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
Αµοιβή αναδόχου: 3.000,00 €  
∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 3 µήνες με δυνατότητα ανανέωσης 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: από την επιλογή του υποψηφίου  
 
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
 Προσόντα: 
 

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, 
Επαγγελματικής Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 
2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 
3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο τη Συμβουλευτική Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 
4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχολογίας 
ΑμΕΑ 
5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, 
Ψυχολογίας ΑμΕΑ 
6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση  

(σε αριθμό μορίων) 
1 Κάτοχος Πτυχίου 

Σχολής 
Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών 
Επιστημών, 
Επιστημών Υγείας, 
Επαγγελματικής 
Υγείας και 
Πρόνοιας ή άλλο 
ισότιμο και 
αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 
  

η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

 

2 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 
διπλώματος με 
εξειδίκευση τη  
Συμβουλευτική 
Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 
 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 2 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

- 

3 Κάτοχος 
διδακτορικού 
διπλώματος με 

 20 μόρια 
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αντικείμενο τη  
Συμβουλευτική 
Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 

4 Αποδεδειγμένη 
Διδακτική 
Εμπειρία σε 
θέματα 
Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ  

 0.5 μόριο ανά ώρα 
με μέγιστο 20 μόρια 

5 Αποδεδειγμένη 
Επαγγελματική 
Εμπειρία σε 
θέματα 
Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 

 0.5 μόριo ανά μήνα με 
μέγιστο 20 μόρια 

6 Γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας 
 

 Άριστη Γνώση: 10 μόρια  
Πολύ Καλή Γνώση:8 
μόρια 
Καλή Γνώση:5 μόρια 

7 Συνέντευξη  Εφόσον κριθεί αναγκαία θα 
αξιολογηθούν: 
α) οι οργανωτικές ικανότητες, 
επικοινωνιακές ικανότητες 
β) το πνεύμα συνεργασιμότητας, 
ευθυκρισίας, αυτενέργειας 
γ) Το εκπαιδευτικό πλάνο 
δ)Εμπειρία σε εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
 

Μέγιστο 30 μόρια 
 

Σύνολο Μορίων 100 μέγιστο 
 

 
 

ΘΕΣΗ 7 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ 

Αντικείμενο Ανάθεσης: 
Η εκπαίδευση εθελοντών από το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων 
συμβούλου ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες (ΦμΕΑ). Η θεματολογία της 
εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται στα παρακάτω αντικείμενα τα 
οποία θα είναι προσαρμοσμένα σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες: 
 
Θεωρίες και βασικές αρχές συμβουλευτικής ψυχολογίας  
Συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση 
Αυτοβελτίωση 
Αυτοπεποίθηση 
Διεκδικητική συμπεριφορά 
Συναισθηματική νοημοσύνη και επαγγελματική επιτυχία  
Διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας 
 
το οποίο αναλύεται στα εξής παραδοτέα: 
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1. Οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σύγχρονη – ασύγχρονη διδασκαλία) 
2. Υλοποίηση 30 ωρών σύγχρονης διδασκαλίας και έλεγχος μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 20/06/2020, με 
δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
του έργου. 
Η συνολική απασχόληση στο έργο ανέρχεται σε 150 ώρες και περιλαμβάνει σύγχρονη- 
ασύγχρονη διδασκαλία και έλεγχο μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
Αµοιβή αναδόχου: 3.000,00 €  
∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 3 µήνες με δυνατότητα ανανέωσης 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: από την επιλογή του υποψηφίου  
 
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
 Προσόντα: 
 

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, 
Επαγγελματικής Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 
2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 
3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο τη Συμβουλευτική Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 
4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχολογίας 
ΑμΕΑ 
5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, 
Ψυχολογίας ΑμΕΑ 
6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση  

(σε αριθμό μορίων) 
1 Κάτοχος Πτυχίου 

Σχολής 
Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών 
Επιστημών, 
Επιστημών Υγείας, 
Επαγγελματικής 
Υγείας και 
Πρόνοιας ή άλλο 
ισότιμο και 
αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 
 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

 

2 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 
διπλώματος με 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 2 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

- 
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εξειδίκευση τη  
Συμβουλευτική 
Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 
 

3 Κάτοχος 
διδακτορικού 
διπλώματος με 
αντικείμενο τη  
Συμβουλευτική 
Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 

 20 μόρια 

4 Αποδεδειγμένη 
Διδακτική 
Εμπειρία σε 
θέματα 
Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ  

 0.5 μόριο ανά ώρα 
με μέγιστο 20 μόρια 

5 Αποδεδειγμένη 
Επαγγελματική 
Εμπειρία σε 
θέματα 
Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 

 0.5 μόριo ανά μήνα με 
μέγιστο 20 μόρια 

6 Γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας 
 

 Άριστη Γνώση: 10 μόρια  
Πολύ Καλή Γνώση:8 
μόρια 
Καλή Γνώση:5 μόρια 

7 Συνέντευξη  Εφόσον κριθεί αναγκαία θα 
αξιολογηθούν: 
α) οι οργανωτικές ικανότητες, 
επικοινωνιακές ικανότητες 
β) το πνεύμα συνεργασιμότητας, 
ευθυκρισίας, αυτενέργειας 
γ) Το εκπαιδευτικό πλάνο 
δ)Εμπειρία σε εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
 

Μέγιστο 30 μόρια 
 

Σύνολο Μορίων 100 μέγιστο 
 

 
 

ΘΕΣΗ 8 Εκπαιδευτής/τρια σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας ΦμΕΑ 

Αντικείμενο Ανάθεσης: 
Η εκπαίδευση εθελοντών από το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων 
συμβούλου ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες (ΦμΕΑ). Η θεματολογία της 
εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει χωρίς να περιορίζεται στα παρακάτω αντικείμενα τα 
οποία θα είναι προσαρμοσμένα σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες: 
 
Θεωρίες και βασικές αρχές συμβουλευτικής ψυχολογίας  
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Συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση 
Αυτοβελτίωση 
Αυτοπεποίθηση 
Διεκδικητική συμπεριφορά 
Συναισθηματική νοημοσύνη και επαγγελματική επιτυχία  
Διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας 
 
το οποίο αναλύεται στα εξής παραδοτέα: 

1. Οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σύγχρονη – ασύγχρονη διδασκαλία) 
2. Υλοποίηση 30 ωρών σύγχρονης διδασκαλίας και έλεγχος μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 20/06/2020, με 
δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
του έργου. 
Η συνολική απασχόληση στο έργο ανέρχεται σε 150 ώρες και περιλαμβάνει σύγχρονη- 
ασύγχρονη διδασκαλία και έλεγχο μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
Αµοιβή αναδόχου: 3.000,00 €  
∆ιάρκεια σύµβασης/συμφωνητικού: 3 µήνες με δυνατότητα ανανέωσης 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: από την επιλογή του υποψηφίου  
 
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 
 Προσόντα: 
 

1. Κάτοχος Πτυχίου Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, 
Επαγγελματικής Υγείας και Πρόνοιας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 
2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 
3. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο τη Συμβουλευτική Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 
4. Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ψυχολογίας 
ΑμΕΑ 
5. Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία σε θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, 
Ψυχολογίας ΑμΕΑ 
6. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
Α/Α Κριτήριο Σημαντικότητα Κριτηρίου Βαθμολόγηση  

(σε αριθμό μορίων) 
1 Κάτοχος Πτυχίου 

Σχολής 
Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών 
Επιστημών, 
Επιστημών Υγείας, 
Επαγγελματικής 
Υγείας και 
Πρόνοιας ή άλλο 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 
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ισότιμο και 
αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 
 

2 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 
διπλώματος με 
εξειδίκευση τη  
Συμβουλευτική 
Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 
 

η μη πλήρωση του κριτηρίου 2 
καθιστά την πρόταση απορριπτέα 
ON/OFF 

- 

3 Κάτοχος 
διδακτορικού 
διπλώματος με 
αντικείμενο τη  
Συμβουλευτική 
Ψυχολογία, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 

 20 μόρια 

4 Αποδεδειγμένη 
Διδακτική 
Εμπειρία σε 
θέματα 
Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ  

 0.5 μόριο ανά ώρα 
με μέγιστο 20 μόρια 

5 Αποδεδειγμένη 
Επαγγελματική 
Εμπειρία σε 
θέματα 
Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας, 
Ψυχολογία ΑμΕΑ 

 0.5 μόριo ανά μήνα με 
μέγιστο 20 μόρια 

6 Γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας 
 

 Άριστη Γνώση: 10 μόρια  
Πολύ Καλή Γνώση:8 
μόρια 
Καλή Γνώση:5 μόρια 

7 Συνέντευξη  Εφόσον κριθεί αναγκαία θα 
αξιολογηθούν: 
α) οι οργανωτικές ικανότητες, 
επικοινωνιακές ικανότητες 
β) το πνεύμα συνεργασιμότητας, 
ευθυκρισίας, αυτενέργειας 
γ) Το εκπαιδευτικό πλάνο 
δ)Εμπειρία σε εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
 

Μέγιστο 30 μόρια 
 

Σύνολο Μορίων 100 μέγιστο 
 

 
Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. 
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Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα 
απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της 
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο 
http://proskliseis.upatras.gr/ , μέχρι την 20/08/2018 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την 
επομένη της ανάρτησης).  
Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση: 
 

1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Τίτλοι σπουδών 
4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας  
5. Άλλο……………………. 
 

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και 
πρόσθετων προσόντων. Επισημαίνεται ότι στους υποβαλλόμενους φακέλους υποψηφιότητας 
για τη θέση θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του έργου (Φ.Κ.), το ονοματεπώνυμο του 
Επιστημονικού Υπευθύνου και η θέση (αύξων αριθμός και ειδικότητα) για την οποία 
υποβάλλεται υποψηφιότητα. Ο δικαιούχος φορέας  διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους 
υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών υποψηφίων είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό επάρκειας της 
ελληνομάθειας επιπέδου Γ1. 

2. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της 
παρούσας προκήρυξης και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα 
στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι 
προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί στον σύνδεσμο http://proskliseis.upatras.gr/ μέχρι 
την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. 

3. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, 
των επιθυμητών και των πρόσθετων προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης. 

4. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη όσους 
υποψηφίους δεν αποκλείονται με βάση τον Πίνακα Βαθμολογίας Κριτηρίων. 

5. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προτάσεων. 

6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη της 
σύμβασης για την ανάθεση έργου της παρούσης δεν είναι διαδικασία διαγωνισμού, 
ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και 
όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα 
κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. 

7. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της 
πρόσκλησης δε βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

8. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον 
ιστότοπο του ΕΛΚΕ. 

9. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συστήνεται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για αυτό το σκοπό. Η επιτροπή αξιολόγησης, θα 
απορρίψει τις κατά παρέκκλιση των όρων της πρόσκλησης υποβληθείσες αιτήσεις 
(εκπρόθεσμες, χωρίς  τα απαραίτητα προσόντα, χωρίς τον απαραίτητο τύπο π.χ. 
βιογραφικό  κλπ.) και στη συνέχεια θα διεξάγει την διαδικασία της συνέντευξης. Μετά 
το πέρας των ως άνω διαδικασιών, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάξει πρακτικό 
αξιολόγησης που θα εμπεριέχει προσωρινό πίνακα κατάταξης στον οποίο θα 
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κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας  οι εκδηλώσαντες  ενδιαφέρον και 
πληρούντες τα απαραίτητα προσόντα,  το  οποίο και θα υποβάλει προς  έγκριση στο 
Επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών. Μετά την έγκριση ο πίνακας θα αναρτηθεί 
στον διαδικτυακό τόπο https://research.upatras.gr/ 

10. Οι υποψήφιοι δύνανται εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημ/νία ανάρτησης του 
προσωρινού πίνακα κατάταξης, να υποβάλλουν  ένσταση επί  της σχετικής κατάταξης. 
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή ενστάσεων, η οποία συστήνεται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και για αυτό το σκοπό. Οι ενστάσεις εξετάζονται μετά το 
πέρας της τεθείσης προθεσμίας, αναδιαμορφώνεται /ή μη ο πίνακας και υποβάλλεται 
προς έγκριση στο Επταμελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών. Το Επταμελές όργανο της 
Επιτροπής Ερευνών θα αποφασίσει επί των ενστάσεων. Μετά τη σχετική έγκριση,  
αναρτάται ο τελικός πίνακας κατάταξης στον διαδικτυακό τόπο 
https://research.upatras.gr/ 

11. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής 
αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά 
φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης 
των προβλεπόμενων στο Ν.2472/97, αρ. 5§2 ε΄, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
διαλαμβανόμενα στις αρ. 17/02, 56/03 και 40/05 αποφάσεις της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 
έγγραφό της, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό τους έννομο συμφέρον της 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 

12. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της 
σύμβασης/συμφωνητικού, μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των 
επιλεγέ-ντος/ντων με άλλ-ον/ους ενδιαφερόμεν-ο/ους στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα 
κατάταξης. 

13. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη της 
σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη 
συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, 
αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για 
οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

14.  Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό δεδομένου 
ότι η σύναψη της σύμβασης, ενίοτε εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη του 
διαχειριστικού φορέα.  

15. Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό 
εφαρμογής του προγράμματος.   

16. Ο υποψήφιος επί ποινή απαραδέκτου   δηλώνει στην πρόταση – αίτησή του ότι 
αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενο της προκήρυξης, δηλαδή τους όρους και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής 
σύμβασης. 

17. Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό 
προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Εξαιρούνται από την 
υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του 
τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι 
οποίες χορηγήθηκαν από:  
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του 
π.δ. 38/2010 ≪ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ≫ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή  
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ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του 
π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, 
του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή  
iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης 
διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή  
iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 « Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, 
σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»  
v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του 
συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από 
τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 
40/1986 (Α΄14), 84/1986 (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986 (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 
40/2006 (Α΄43) και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄613).  

18. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Π. 
(http://research.upatras.gr/el) για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας 

 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

Καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος 

 

 

Αναπληρωτής Πρυτάνεως  

Έρευνας και Ανάπτυξης 
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Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Τ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ  

 
 

 

Επώνυμο: ………………………………………… 

Όνομα: …………………………………………..... 

Διεύθυνση: ……………………………………….. 

Τηλ.: ……………………………………………… 

Κιν.: ………………………………………………. 

Email: ……………………………………………..   
    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Ε.Λ.Κ.Ε.   Π.Δ. 432/81 

 
 

Αριθ. Πρωτ. ………………………  
 

Ημερομηνία…………………………  

 
Θέμα: Υποβολή Πρότασης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ Π.Π 

……../….-….-20.. 

 
Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για την 

παροχή έργου …………………………………………… (τίτλος του υπό ανάθεση έργου) 

…………………………………………………………………. στο πλαίσιο της πράξης / δράσης / έργου  

«………………………(τίτλος)……………….» με κωδικό (ΦΚ/MIS) …………………….. 

 Αποδέχομαι πλήρως το περιεχόμενο της προκήρυξης, δηλαδή τους όρους και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης. 

 
Συνημμένα: 
1) 
2) 
3)… 
 

       ΠΑΤΡΑ ………………………… 
       ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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) 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

α) είμαι εγγεγραμμένος-η στο …………………………………………….……….., με Α.Μ.:……………… 
β) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  
γ) δεν βρίσκομαι σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
αναγκαστικό συμβιβασμό, ούτε έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,  
δ) δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής μου 
δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με την πληρωμή φόρων 
και τελών,  
ε) έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους 
αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα,  
στ) δεν έχω προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που μου 
ζητούνται,  
ζ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο 
πρόσωπο μου και σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό 
αυτό, εφόσον κληθώ να συμβληθώ στο πλαίσιο της πράξης 

 
Ημερομηνία:      ……….2018 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

ΠΡΟΣ(1): (Φορέας) 

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 
(Εmail):  
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(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 
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