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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

«Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical Technology Adoption
in Public Administration Services)», με το ακρωνύμιο: ETAPAS, το οποίο έχει ενταχθεί και
χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2020»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 ΦΕΚ 265/τ. Α’/23-12-2014), «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», όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α’/28-06-2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ. Α’/08-10-1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.
2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την πρόσκληση H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020».
5. Την πρόταση των 13 εταίρων με αριθμό 101004594, τίτλο: Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες
Δημόσιας Διοίκησης (Ethical Technology Adoption in Public Administration Services), Ακρωνύμιο: ETAPAS,
Δράση: DT-TRANSFORMATIONS-02-2020.
6. Το έγγραφο του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (Research Executive Agency (REA)) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής προς τον εκπρόσωπο του εταιρικού σχήματος με το οποίο γίνεται ενημέρωση για την επιτυχή
έκβαση της πρότασης και καλείται το εταιρικό σχήμα να ξεκινήσει την προετοιμασία επιχορήγησης.
7. Το έντυπο αξιολόγησης της πρότασης (Proposal Evaluation Form), το οποίο επισυνάπτεσαι στο ανωτέρω
έγγραφο και στο οποίο αναγράφεται η έγκριση της πρότασης για το Δήμο Κατερίνης με επιχορήγηση ποσού
ύψους 60.875,00€.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI

1

ΑΔΑ: ΩΙΕΓΩΕΤ-ΕΩΕ

8. Την από 30/7/2020 Υπεύθυνη Δήλωση (DECLARATION OF HONOUR) του Δήμου Κατερίνης.
9. Την από 30.11.2020 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER 101004594, αριθμ. πρωτ.
37928/30.11.2020) μεταξύ του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (Research Executive Agency (REA)) και του
εταιρικού σχήματος του ETAPAS (σύνολο: 13 εταίροι), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Κατερίνης.
10. Την αριθμ.723/2020 απόφαση ΟΕ Κατερίνης με θέμα: «Λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος
HORIZON 2020 για το έργο: Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical
Technology Adoption in Public Administration Services) με ακρωνύμιο: ETAPAS, για: α) αποδοχή της
χρηματοδότησης του έργου από το πρόγραμμα HORIZON 2020, και β) δέσμευση για εισήγηση αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού για το έργο ETAPAS στο ΔΣ».
11. Την αριθμ.321/15-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6ΧΩΕΤ-Λ99) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη
απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 για το έργο: Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις
Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical Technology Adoption in Public Administration Services), με το
ακρωνύμιο: ETAPAS, για: α) αποδοχή των όρων της από 30.11.2020 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant
Agreement – NUMBER 101004594 και β) εξουσιοδότηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου».
12. Την αριθμ.322/15-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΘΨΩΕΤ-ΩΝ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη
απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 για το έργο: Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις
Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical Technology Adoption in Public Administration Services), με το
ακρωνύμιο: ETAPAS, για: α) άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του έργου και ορισμό υπολόγου για τη
διαχείρισή του, β) ορισμό ως διαχειριστή του έργου (υπόλογος) τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κατερίνης και γ) ορισμό της Ομάδας έργου» .
13. Το γεγονός ότι η Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER 101004594,
αριθμ.πρωτ.37928/30.11.2020) προβλέπει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες
οι οποίοι θα αναλάβουν την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων του Δήμου Κατερίνης, ως εταίρου στο εν λόγω
έργο.
14. Την αριθμ.138/16-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΚΓΩΕΤ-16Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα {Έγκριση
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας
Διοίκησης (Ethical Technology Adoption in Public Administration Services), με το ακρωνύμιο: ETAPAS, το οποίο
έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2020»}.
15. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 4091/τ. Β’/23-09-2020).
16. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να
καλύψει επαρκώς τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.
17. Την αριθμ.οικ.35277/02-09-2019 (ΑΔΑ:6Η4ΧΩΕΤ-7ΥΔ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός αντιδημάρχων με
θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και
ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 03.09.2019 έως 31.12.2020», όπως ισχύει.
18. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 στον Κ.Α.
10.7425.906 - Υλοποίηση του έργου: "Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης
(Ethical Technology Adoption in Public Administration Services - ETAPAS)".
19. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται
στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης
έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.
20. Τις υποχρεώσεις του Δήμου Κατερίνης που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσους Ειδικούς Επιστήμονες διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Πίνακα Β του παρόντος, εφόσον
επιθυμούν, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του εξωτερικού συνεργάτη, με τον οποίο θα συναφθεί
σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις
Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical Technology Adoption in Public Administration Services)», με το
ακρωνύμιο: ETAPAS, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON
2020», με τα παρακάτω στοιχεία:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI

2

ΑΔΑ: ΩΙΕΓΩΕΤ-ΕΩΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ
Κωδικός
Έδρα
Υπηρεσία
Θέσης
Υπηρεσίας
150

Δήμος
Κατερίνης

Κατερίνη

Ειδικότητα

Διάρκεια
Σύμβασης

Αριθμός
Ατόμων

ΠΕ Νομικής

Από την υπογραφή της έως 31-12-2023
με δυνατότητα παράτασης

1

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (HORIZON 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Έρευνα και την Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το
πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς
μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.
Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι:
- Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την
προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων.
- Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως
νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.
- Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η
γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.
Το έργο «Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical Technology Adoption
in Public Administration Services)», με το ακρωνύμιο: ETAPAS έχει επιτυχώς επιλεχθεί να υλοποιηθεί μέσω του
προγράμματος «HORIZON 2020».
Η Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER 101004594, αριθμ. πρωτ. 37928/30.11.2020) έχει συναφθεί
μεταξύ των ακόλουθων μερών: αφενός του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (Research Executive Agency (REA))
κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αφετέρου από το εταιρικό σχήμα:
1. του συντονιστή Ministero Dell’ Economia E Delle Finanze (MEF), από την Ιταλία,
2. Pricewaterhousecoopers Public Sector SRL (PwC PS), από την Ιταλία,
3. 2021.AI APS (2021.ai), από τη Δανία,
4. SINTEF AS (SINTEF), από τη Νορβηγία,
5. SEM & Stenersen Prokom AS (PROKOM) από τη Νορβηγία,
6. ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), από την Ελλάδα,
7. Fondazione Istituto Italiano Di Technologia (IIT), από την Ιταλία,
8. The Lisbon Council For Economic Competitiveness ASBL (LC), από το Βέλγιο,
9. Kungliga Tekniska Hoegskolan (KTH), από τη Σουηδία,
10. Commissariat A L Energie Atomique Et Aux Energies Alternatives (CEA), από τη Γαλλία,
11. Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (FDG), από την Ιταλία,
12. DIMOS KATERINIS (MUKA), από την Ελλάδα,
13. Universitaet Graz (UNI GRAZ), από την Αυστρία,
14. Karolinska Institutet (ΚΙ) από τη Σουηδία,

Από Ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ο Δήμος Κατερίνης και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι
προέρχονται από την Ιταλία, τη Δανία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, τη Σουηδία, τη Γαλλία και την Αυστρία.
Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ETAPAS είναι 3.292.936,25€ και η διάρκεια
υλοποίησής του είναι 36 μήνες.
Ο προϋπολογισμός του έργου ETAPAS που αφορά στο Δήμο Κατερίνης είναι 60.875,00€ (100%
Χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «HORIZON 2020»).
Το έργο ETAPAS θα επικεντρωθεί στις επαναστατικές τεχνολογίες (Disruptive Technologies – DTs) και θα καταστήσει
δυνατές την αξιοποίηση τους σε επιλεγμένα σενάρια χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθούν τεχνολογίες που
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σχετίζονται με Μεγάλα και Ανοιχτά Δεδομένα, Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές Chatbot, και τη
ρομποτική. Οι DTs συχνά χρησιμοποιούνται συνδυαστικά ώστε να επιτρέψουν τη δημιουργία εφαρμογών οι οποίες και
είναι μεγαλης προστιθέμενης αξίας. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Αυτοματοποίησης
της Διαδικασίας της Ρομποτικής, και του Διαδικτύου των Πραγμάτων μας επιτρέπει να αναπτύξουμε μια νέα γενιά
εφαρμογών. Αυτές οι τεχνολογίες- ειδικά όταν συνδυάζονται- περιλαμβάνουν, ή ακόμα ενσωματώνουν, κάποιου είδους
Λειτουργία Μάθησης, επιτρέπουν στα συστήματα που προκύπτουν να παίρνουν αποφάσεις αυτόνομα και να
προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον που αλλάζει χωρίς καμία τεχνική παρέμβαση. Η εκτεταμένη χρήση των
Λειτουργιών Μάθησης κάνουν τις εφαρμογές τους ιδιαιτέρως επιρρεπείς σε θέματα σχετιζόμενα με ηθική και νομικά
θέματα τα οποία ενισχύονται από την μειωμένη διαφάνεια των αλγορίθμων που ρυθμίζουν την αυτόνομη λήψη
αποφάσεων.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των DTs είναι η ικανότητά τους να επικοινωνούν άμεσα με τους ανθρώπους. Από την μία
μεριά, δίνεται έτσι προτεραιότητα σε άμεση απόκριση των συστημάτων, τα οποία επιδεικνύουν συμπεριφορά όμοια με
αυτή που έχουν συνηθίσει να έρχονται σε επαφή οι άνθρωποι/χρήστες στην καθημερινή τους ζωή. Από την άλλη
πλευρά, εγείρει ανησυχία αποφασιστικής σημασίας για την πιθανή φυσική και ψυχολογική βλάβη που μπορεί να
προκληθεί. Ο κοινωνικός αντίκτυπος – είτε θετικός είτε αρνητικός – και ο ηθικός κίνδυνος από τη χρήση τους είναι
πολλαπλός και απαιτεί μία διεξοδική και διεπιστημονική ανάλυση για να διασφαλίσει τα πλεονεκτήματα ενώ θα
ελαχιστοποιεί το ρίσκο.
To έργο ETAPAS έχει ως στόχο λοιπόν να:
 Διεξάγει μια κριτική αξιολόγηση στις ήδη διαθέσιμες μελέτες και τρέχουσες προτάσεις που ασχολούνται με
εφαρμογές των επαναστατικών τεχνολογιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης
(Public Administration) και τα αποτελέσματα των τμημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αντίστοιχων
ομάδων εργασίας,
 Χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα μιας τέτοιας αξιολόγησης για να αναπτύξει μια πρακτική προσέγγιση του
δημοσίου τομέα ειδικά για την αξιολόγηση της ηθικά υπεύθυνης υιοθέτησης των DTs, καθώς και για τον ορισμό
ενός μοντέλου διακυβέρνησης που θα λαμβάνει υπόψιν όλα τα παραπάνω.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Πλήθος Συνεργατών
(Ειδικοί Επιστήμονες)

1

Ειδικότητα

ΠΕ Νομικής

Ο συνεργάτης θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου
Αντικείμενο Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ETAPAS και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου
Κατερίνης.

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας:
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τον συμβαλλόμενο
έως τη λήξη του έργου ETAPAS, ήτοι την 31η Οκτωβρίου 2023. Σε
περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου, ο Δήμος Κατερίνης έχει το
δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου
καθ’ όλη τη διάρκεια της εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος εκτελεί πλημμελώς
το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο ETAPAS απενταχθεί από το
Πρόγραμμα HORIZON 2020.

Αμοιβή - τρόπος πληρωμής

Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για όλο το έργο ορίζεται σε 32.500,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και
πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).
Στην περίπτωση παράτασης του έργου ETAPAS, το ποσό αμοιβής της
σύμβασης θα παραμένει σταθερό, καθώς η χρονική παράταση δεν
αποτελεί επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης.
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 Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου/ βεβαίωση εγγραφής σε δικηγορικό σύλλογο.
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.
Απαιτούμενα προσόντα

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στον τομέα είτε της Πληροφορικής, είτε των Οικονομικών.
 Πιστοποίηση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO).
 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
 Γνώση χειρισμού Η/Υ ( α. επεξεργασίας κειμένων, β. υπολογιστικών
φύλλων και γ. υπηρεσιών διαδικτύου).
 Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου, δηλαδή σε έργα του
προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020.

Επιθυμητά προσόντα

 Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά συνέδρια ή συγγράμματα
ή περιοδικά (πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου ή βιβλίο ή περιοδικό
ή ηλεκτρονικό σύγγραμμα).

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Για τους πολίτες των
κρατών της Ε.Ε. απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό
αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.
2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που
επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα υπογραφής σύμβασης μίσθωσης έργου, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής
της αίτησης, ούτε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 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.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ.43,
ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI

5

ΑΔΑ: ΩΙΕΓΩΕΤ-ΕΩΕ

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους
πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση
και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας τους
στην περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI

6

ΑΔΑ: ΩΙΕΓΩΕΤ-ΕΩΕ

Δ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δ.1 Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Η
«ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με συνημμένα σε αυτή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην Ενότητα Δ.2 κατωτέρω, εσωκλείεται εντός σφραγισμένου φακέλου.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 02 Απριλίου 2021.
Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα,
σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της πρόσκλησης αποτελούν λόγο
αποκλεισμού των αιτήσεων.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης:

Δήμος Κατερίνης
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Δ.Α.Δ. & Υ.Α.Ο.
Πλατεία Δημαρχείου,
Κατερίνη, Τ.Κ. 60133
Στο εξωτερικό μέρος του σφραγισμένου φακέλου της αίτησης θα αναγράφονται ευκρινώς ο τίτλος της αίτησης, ο
κωδικός θέσης, τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας, καθώς και η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ»:

Προς: Δήμο Κατερίνης
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
του/της (Όνομα, Επίθετο, ΑΦΜ, Διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, email)
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις
Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical Technology Adoption in Public Administration Services)», με το
ακρωνύμιο: ETAPAS, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON
2020»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 150

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ»

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο
μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει
στο εξωτερικό μέρος του σφραγισμένου φακέλου υποβολής της και επί του νέου εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ή «ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ» αντίστοιχα.
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από το
Πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης, με ευθύνη των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις, που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης, μετά
την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν
αξιολογούνται.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο Δήμος Κατερίνης ουδεμία ευθύνη φέρει
για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των αιτήσεων που θα αποσταλούν.

Δ.2 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι/ες επισυνάπτουν στην «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» και επί ποινή αποκλεισμού, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
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1. Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της
αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία
ταυτότητας του/της κατόχου). (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
3. Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως ισχύει. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία και αντιστοιχία
του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή
Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής της.

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου/ βεβαίωση εγγραφής σε δικηγορικό σύλλογο. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
5. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας
στον τομέα είτε της Πληροφορικής, είτε των Οικονομικών. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό
Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
περί ισοτιμίας και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση
από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο
επίσημης μετάφρασής της.

6. Πιστοποίηση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO). (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
7. Πιστοποιητικό απόδειξης της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα ανακοίνωση παράρτημα με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ». (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
8. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ανακοίνωση παράρτημα με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ». (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
9. Πιστοποιητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας (ως νομικός) τουλάχιστον δέκα (10) ετών. (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
10. Πιστοποιητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντικείμενο συναφές με το
αντικείμενο του έργου, δηλαδή σε έργα του προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020. (ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ)
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα, συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα
πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, με τα
οποία ο/η υποψήφιος/α μετέχει στην παρούσα διαδικασία και σε συνδυασμό πάντοτε, με την κατά περίπτωση ασφαλιστική
κάλυψη.
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται
υπόψη:
- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
- Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην
οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
- Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης
δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
- Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το
είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής
υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. Στην περίπτωση που η
εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI

8

ΑΔΑ: ΩΙΕΓΩΕΤ-ΕΩΕ

να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

11. Πιστοποιητικό απόδειξης της καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ανακοίνωση παράρτημα με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ». (ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ)
12.Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά συνέδρια ή συγγράμματα ή περιοδικά (πρακτικά επιστημονικού
συνεδρίου ή βιβλίο ή περιοδικό ή ηλεκτρονικό σύγγραμμα). (ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ)
13. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
-

-

ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί,
ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,
ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση
(πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις,
ότι δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο
λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση,
ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους
ανεπιφύλακτα και επιτρέπουν την πρόσβαση στα υποβληθέντα έγγραφα, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση,
ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα
Αρχή,
ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε
αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγούν,
ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην
αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης,
την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος,
τη χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,
για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Δ.3 Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την πρόσκληση πρέπει να είναι επίσημα
μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
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.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, 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.
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.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
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
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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.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα
συσταθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο επισυναπτόμενο στην παρούσα ανακοίνωση παράρτημα με τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ».

ΣΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα Παραρτήματα A
έως Ε, αναρτάται:
α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
β) στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr).
γ) στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κατερίνης.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr) μέσω της διαδρομής: Ενημέρωση→ Προκηρύξεις → Προσλήψεων.
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης
Γεώργιος Τσιαλός
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Α: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Β: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Γ: ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Δ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Τσιαλού
- Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 150
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

ΑΜΚΑ:
Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Σταθερό Τηλ.:
Κινητό Τηλ.:
Αριθμός Α.Δ.Τ. ή
Διαβατηρίου:

Αριθ:

Ημερομηνία
Έκδοσης
(ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ):

Εκδούσα
Αρχή:

Σας υποβάλλω συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τη θέση με κωδικό 150 και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες:
1) ...........................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................
4) ...........................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................
6) ...............................................................................................................................
7) ..........................................................................................................................................
8) ...........................................................................................................................................
9) ...............................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο/H ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
(Υπογραφή)
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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):

Δήμο Κατερίνης

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

-

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

-

Αριθ:

(3),

που προβλέπονται από της Διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία),
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας
ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
δεν είμαι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί,
δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,
δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση
(πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις,
δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο
λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα μου,
έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχομαι όλους
ανεπιφύλακτα και επιτρέπω την πρόσβαση στα υποβληθέντα έγγραφα, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση,
δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα
Αρχή,
για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο μου και ότι σε
αντίθετη περίπτωση θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγώ,
(4)
Ημερομηνία:.../.../2021
Ο – Η Δηλών/ούσα
(Υπογραφή)

(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 στον εαυτόν του
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην
αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης,
τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος μου είναι ακριβή,
είμαι διαθέσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,
έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή έχω νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες),
έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που
επιλέγω.
Ο – Η Δηλών/ούσα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) 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) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
200-230
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
• Business English Certificate Higher του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210.
• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate
(UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia
με βαθμολογία από 8,5 και άνω .
•ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου
(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή του Michigan Language Assessment.

MICHIGAN

• 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- (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOLMASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
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• EDI Level 3 Certificate 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, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
•OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι
31/8/2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
•GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2)
•C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της άριστης γνώσης)
•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)
• NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading)
(LanguageCert Test of English C2)
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.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος
ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite.
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2

Departement de

• Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.
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(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1

Departement de

• Certificat V.B.L.T. Niveau opératioNnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2

Departement de

• Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από
τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του
Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του
Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
• Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
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• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 Österreichisches
Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C1. Από 1/1/2018 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C1 (Ενοτητα 1:lesen,
hoRen, schReiben, Ενοτητα 2: SPRECHEN)
• Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 Österreichisches
Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat Β2. Από 1/1/2018 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat B2 (Ενοτητα 1:lesen,
hoRen, schReiben, Ενοτητα 2: SPRECHEN)
•Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .
• Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
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Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
(Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του
άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008)
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας ,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ισπανίας)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας ,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο
Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από το
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας ,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά
από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
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2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄).
Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από
βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση
κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να
προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή ΕΟΠΠ
πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με
σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των
αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014).
α)

ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή
PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006),
ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services
(ΔΠ
35945/28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006) και
ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την
αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή
ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ TELEFOS CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
(21.01.2015)
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/05.12.2019 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιζ) «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ–Κ. ΠΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ Φορέας
Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΔΠ/2997/17.02.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιη) «UCERT» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΠ/30357/03.08.2020 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
• ECDL Profile Certificate
• ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)
• People Cert Computer Skills Level 1
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β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
• Vellum Diploma in IT Skills
• Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
• Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU)
• Infotest Microsoft Certified Application Specialist.
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
• Certification Proficiency in IT Skills, CPIT
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ
ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Infocert Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Basic Office
• Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<< GLOBAL CERT>>
Global Intermediate
• Global Intermediate A
• Global Intermediate B
• Global Intermediate C
• Global Basic Office
• Global Advanced Plus
• Global Intermediate Express
• Global Office Expert
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Unicert Primary
• Unicert Primary Διαθεματικό
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• Unicert Advanced Plus
Ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist
• Infotest Certified Basic User
• Microsoft Certified Application Specialist
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»
PRO-Cert IT User
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»
Πληροφορικής/Certified Computer User
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»
EXAMS CERT BASIC
EXAMS CERT BASIC MS
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA
ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»
STANDARD COMPUTER SKILLS
STANDARD COMPUTER SKILLS FAST
EXCELLENT COMPUTER SKILLS
ιζ) EQcert – EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS
EQcert BASIC
EQcert BASIC - LV1
EQcert BASIC - LV2
ιη) UCERT
STANDARD OFFICE USER
STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL)

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών ενοτήτων: α)
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. (τα πιστοποιητικά
μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων << Επεξεργασία Κειμένου>>,
<<Υπολογιστικά Φύλλα>>, <<Υπηρεσίες Διαδικτύου>>).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη
ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου
βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που
επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.
Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την
ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational
Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
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Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που
έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων
Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους
από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον
Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας (παρ. 6
του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του
Ν.4186/2013).
Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής
γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.
(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την
αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον
μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά
μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε
Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται
αθροιστικά.
(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη
γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία
κατά την εκτίμηση του οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία
υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου
ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και
βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης
κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται με
πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω
παραγράφου (1), εφόσον σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα εν λόγω αντικείμενα.

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ)
υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται, πέραν των
προαναφερομένων, και με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω:
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ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ), ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει)
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Πληροφορικής και Τηλεματικής
- Ψηφιακών Συστημάτων
- Πληροφοριακά Συστήματα
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-

Πληροφορικής
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
Βιομηχανικής Πληροφορικής
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
Διαχείρισης Πληροφοριών
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
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- Επιχειρησιακής Πληροφορικής
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής, ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών
Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή
- Απολυτήριος τίτλος:
i) Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου, ή
iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,
ή
- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα Πληροφορικής ή του
κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής,
ή
- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δ.1 Κριτήρια Αξιολόγησης
Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
Α/Α

Μονάδες
Βαθμολόγησης

Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης

1

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών – Άδεια επαγγέλματος – Γνώση Η/Υ

ΝΑΙ / ΟΧΙ

2

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΝΑΙ / ΟΧΙ

3

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών

ΝΑΙ / ΟΧΙ

4

Πιστοποίηση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO)

ΝΑΙ / ΟΧΙ

5

Επιπλέον απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία

max. 300

6

Πρόσθετα προσόντα

max. 500

7

Συνέντευξη

max. 200
ΣΥΝΟΛΟ

max. 1.000

Οι υποψήφιοι που δεν θα συγκεντρώσουν συνολικό βαθμό συνέντευξης τουλάχιστον 100 μονάδες, θα αποκλείονται
από τη διαδικασία.
Η βαθμολόγηση της επιπλέον επαγγελματικής εμπειρίας, διαμορφώνεται ως εξής:

Βαθμολόγηση «Επιπλέον επαγγελματικής εμπειρίας» (max. 300 μονάδες)
Κωδικός Θέσης

150

Προσόν – Κριτήριο
Αξιολόγησης

Μονάδες
Βαθμολόγησης

Επιπλέον της 10ετούς
επαγγελματικής εμπειρίας

 5 μονάδες ανά πλήρη μήνα
απασχόλησης με μέγιστο τους 48
μήνες εμπειρίας
 3 μονάδες ανά επιπλέον πλήρη
μήνα απασχόλησης μέχρι 20 μήνες

Βαθμολόγηση «Επιθυμητών προσόντων» (max. 500 μονάδες)
Κωδικός Θέσης

150

Προσόν – Κριτήριο
Αξιολόγησης

Μονάδες
Βαθμολόγησης

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον 2 ετών σε αντικείμενο συναφές με
το αντικείμενο του έργου, δηλαδή σε έργα του
προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020.

250 μονάδες

Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

50 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά
συνέδρια ή συγγράμματα ή περιοδικά
(πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου ή
βιβλίο ή περιοδικό ή ηλεκτρονικό
σύγγραμμα).

100 μονάδες ανά
δημοσίευση
με μέγιστο τις 2
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Διευκρινίσεις:
1. Τα προσόντα ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/την υποψήφιο/α, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (δηλαδή τα κριτήρια με
βαθμολόγηση ΝΑΙ/ΟΧΙ) της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’
όψη.
3. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση πρότασης, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με
την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν/βαθμολογηθούν
για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
4. Στην περίπτωση υποβολής τίτλου σπουδών για την πιστοποίηση συνεκτιμώμενου προσόντος, ο οποίος έχει
χορηγηθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής και δε συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγνώρισης
ισοτιμίας, η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης δεν απορρίπτεται αλλά δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο
συνεκτιμώμενο προσόν.
5. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο
ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με τη ζητούμενη εμπειρία. Πέραν του
είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από την προκήρυξη ως απαιτούμενο
τυπικό προσόν, βαθμολογείται επίσης και η επιπλέον εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι, για το υπολειπόμενο,
κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του μέγιστου αριθμού μηνών επιπλέον εμπειρίας του
βαθμολογούμενου κριτηρίου.
6. Υπολογισμός της εμπειρίας:
• Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την
πρόσκληση και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
• Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από
τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
• Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των
πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).
• Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ, π.χ. ταμείο ΟΑΕΕ, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα
σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων
της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας δια του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.
• Τονίζεται ότι με την πρόσκληση ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους
ελεύθερους επαγγελματίες, η οποία πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η
εξειδικευμένη, κατά περίπτωση, εμπειρία και η διάρκεια της.
7. Από τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα αναφερόμενα, επιλέγεται εκείνη
που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στη βάση της
συμβατικής ελευθερίας.

Δ2. Αξιολόγηση προτάσεων
Η αξιολόγηση των προτάσεων/αιτήσεων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου και θα εισηγηθεί τον/την προτεινόμενο/η για την ανάθεση της σύμβασης μίσθωσης έργου.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα συντελεστεί σε δύο φάσεις (Α και Β).

Α' ΦΑΣΗ
Η Επιτροπή θα προβεί στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και θα
καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που θα πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση και θα γίνουν δεκτοί
στη διαδικασία αξιολόγησης που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των
απαιτούμενων και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων και στη βαθμολόγηση αυτών.
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Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν από την Επιτροπή να παράσχουν εξηγήσεις-διευκρινήσεις επί των
προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η μη ανταπόκριση των υποψηφίων σε αίτημα της Επιτροπής για παροχή
διευκρινήσεων οδηγεί στον αποκλεισμό τους.
Μετά τη βαθμολόγηση των προσόντων η Επιτροπή θα καταρτίσει «Πίνακα βαθμολογίας προσόντων» για κάθε
υποψήφιο.

Β' ΦΑΣΗ
Η Επιτροπή θα διενεργήσει συνέντευξη με όσους από τους υποψηφίους υπάρχει η πιθανότητα να επιλεγούν για την
πλήρωση της θέσης προτίμησης, βάση της κατάταξής τους στον «Πίνακα βαθμολογίας προσόντων» της πρώτης
φάσης.
Η συνέντευξη θα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών τους, της καταλληλότητας τους και
της βούλησής τους να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του Έργου. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα καταρτίσει «Τελικό
Πίνακα κατάταξης υποψηφίων» στον οποίο θα παρουσιάζεται η σειρά προτεραιότητας βάσει της συνολικής
βαθμολογίας (άθροισμα βαθμού από τον «Πίνακα βαθμολογίας προσόντων» και βαθμού από τη συνέντευξη). Οι
προτάσεις των ενδιαφερόμενων που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη απορρίπτονται. Τέλος, η Επιτροπή συντάσσει
σχετικό πρακτικό αξιολόγησης βάσει των δύο πινάκων, με πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με
τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων για κάθε θέση.
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια της
εμπειρίας και αν αυτές συμπίπτουν, τότε λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών. Αν εξαντληθούν
όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση με ενημέρωση των ισοβαθμούντων υποψηφίων, η οποία διενεργείται πριν την
κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

Δ3. Ανάρτηση αποτελεσμάτων - Ενστάσεις
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης («Τελικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων» και «Πίνακας Απορριπτέων»)
αναρτώνται στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr). Επί των
αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν ενστάσεις απευθείας στο Δήμο Κατερίνης εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των
αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr).
Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν
εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους
σχετικούς με τη νομιμότητα των διαδικασιών και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή με αποστολή
μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφοράς (courier) απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης, η οποία
πάντως θα πρέπει να παραληφθεί με ευθύνη του ενιστάμενου, εντός της ίδιας προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων
ημερών. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΕΝΣΤΑΣΗ
του/της (Όνομα, Επίθετο, ΑΦΜ, Διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, email, Δ/νση)
για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο
πλαίσιο του έργου {Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (Ethical
Technology Adoption in Public Administration Services), με το ακρωνύμιο: ETAPAS, το οποίο έχει ενταχθεί
και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2020»}
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 150
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
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Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους, κατόπιν
γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999), εντός 5
ημερολογιακών 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο Δήμος Κατερίνης θα προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα υποψήφιο της
θέσης. Ο επιλεγέντας υποψήφιος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου. Σε περίπτωση
παραίτησης, οικειοθελούς αποχώρησης ή έκπτωσης του επιλεγέντος/επιλεγείσας ή πρόωρης λύσης της
σύμβασης, δύναται να επιλεγεί ο επόμενος επικρατέστερος υποψήφιος/α σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης
που θα συνταχθεί, και ούτω καθεξής.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης από τον συμβαλλόμενο έως τη λήξη του έργου ETAPAS, ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Σε
περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου, ο Δήμος Κατερίνης έχει το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης
χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων
για το Δήμο Κατερίνης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφόσον ο
αντισυμβαλλόμενος εκτελεί πλημμελώς το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο ETAPAS απενταχθεί από το
Πρόγραμμα HORIZON 2020.
Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου ETAPAS και δεν καλύπτει
πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Κατερίνης. Η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν είναι διαγωνιστική και συνεπώς η επιλογή έχει
τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
Σε περίπτωση που κάποιος/α αντισυμβαλλόμενος/η εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του/της σύμφωνα με
τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο Δήμος Κατερίνης δύναται να αξιώσει τη λύση της
σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του/της με τον/την επόμενο/η κατά σειρά κατάταξης
υποψήφιο/α, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί σε νέα διαδικασία επιλογής.
Αντιστοίχως, αναπληρώνεται ο/η αντισυμβαλλόμενος/η που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της
σύμβασης. Το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στον Δήμο Κατερίνης.
Τέλος, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, ο
Δήμος Κατερίνης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με δήλωση διακοπής και αζημίως την εκτέλεση των
συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Για την απασχόληση των επιλεχθέντων υποψηφίων ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:


Ο επιλεγέντας θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με την Ομάδα Έργου του Δήμου Κατερίνης.



Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποχρεούται να υποβάλλει εκθέσεις παραχθέντος έργου. Η Ομάδα του
Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί - είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και
ποσοτική εκτέλεση του έργου του επιλεγέντα, εγκρίνει τις αντίστοιχες εκθέσεις παραχθέντος έργου που
έχει υποβάλλει. Η έγκριση από την Ομάδα Έργου των εκθέσεων παραχθέντος έργου επέχει θέση
πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του Έργου.



Η συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά
τμήματα παράδοση του Έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά
από πιστοποίηση και εντολή της Ομάδας του Έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για την πληρωμή.



Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση εκτός έδρας για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου, οι
δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Έργου.
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