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

{«Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής
οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable Development through social economy)»,
με το ακρωνύμιο: BREED, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«SMP COSME»}

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 SMP-COSME-2021-RESILIENCE του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EUROPEAN INNOVATION COUNCIL AND
SMEs EXECUTIVE AGENCY -EISMEA) στο πλαίσιο του προγράμματος SMP COSME.
5. Την πρόταση των 6 εταίρων με αριθμό 101074094, τίτλο: Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και
Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable
Development through social economy), ακρωνύμιο: BREED, Δράση: SMP-COSME-2021-RESILIENCE.
6. Το με αρ.πρωτ.7729/09-03-2022 έγγραφο του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EUROPEAN INNOVATION COUNCIL AND SMEs
EXECUTIVE AGENCY - EISMEA) 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 (Evaluation result letter), στο οποίο αναγράφεται η έγκριση της
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πρότασης με επιχορήγηση ποσού ύψους 199.990,00 €.
Την από 15-03-2022 Υπεύθυνη Δήλωση (DECLARATION OF HONOUR) του Δήμου Κατερίνης.
Την από 05-05-2022 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER 101074094,
αριθμ.πρωτ.15731/17-05-2022) μεταξύ του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EUROPEAN INNOVATION COUNCIL AND SMEs
EXECUTIVE AGENCY -EISMEA) και του εταιρικού σχήματος του BREED (σύνολο: 6 εταίροι), στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Κατερίνης.
Την αριθμ.131/2022 (ΑΔΑ: 908ΚΩΕΤ-ΣΕΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αποδοχή των
όρων της από 5-5-2022 Σύμβασης Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER 101074094, αριθμ. πρωτ.
15731/17-5-2022 του έργου με τίτλο: Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη
μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable Development through
social economy), ακρωνύμιο: BREED και εξουσιοδότηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου για περαιτέρω
ενέργειες».
Την αριθμ.132/2022 (ΑΔΑ: ΨΦ5ΛΩΕΤ-3ΜΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη
απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος SMP COSME για το έργο: Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της
κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and
sustainable Development through social economy) με ακρωνύμιο: BREED, για: α) άνοιγμα τραπεζικού
λογαριασμού του ανωτέρω έργου και ορισμό υπόλογου για τη διαχείρισή του, β) ορισμό ως διαχειριστή του
έργου (υπόλογος) τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, γ) ορισμό χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Κατερίνης για το ανωτέρω έργο, δ) ορισμό
αρμόδιου υπαλλήλου για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες του ανοίγματος του παραπάνω λογαριασμού για
το ανωτέρω έργο και ε) ορισμό της Ομάδας έργου».
Την αριθμ.477/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του
προγράμματος SMP COSME για το έργο: Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη
Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable Development
through social economy) με ακρωνύμιο: BREED, για: α) αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου από το
πρόγραμμα SMP COSME, και β) δέσμευση για εισήγηση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για το έργο
BREED στο ΔΣ».
Το γεγονός ότι η Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER 101074094, αριθμ. πρωτ.
15731/17-5-2022) 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.
Την αριθμ.595/02-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΩΖΩΕΤ-66Φ) 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: «Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας
και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable
Development through social economy)», με το ακρωνύμιο: BREED, το οποίο έχει ενταχθεί και
χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SMP COSME»}.
Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 4091/τ. Β’/23-09-2020).
Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να
καλύψει επαρκώς τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.
Την αριθμ.οικ.21373/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΩ9ΩΕΤ-ΗΨΦ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός αντιδημάρχων
με θητεία από 1.7.2022 έως 31.12.2023 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων
συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 1.7.2022 έως 31.12.2023».
Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 στον Κ.Α.
02.10.15.7425.901 - Υλοποίηση του έργου: "Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη
Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable Development
through social economy) με ακρωνύμιο: BREED".
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.
Τις υποχρεώσεις του Δήμου Κατερίνης που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI
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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 {«Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της
κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and
sustainable Development through social economy)», με το ακρωνύμιο: BREED, το οποίο έχει ενταχθεί και
χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SMP COSME»}, με τα παρακάτω στοιχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ
Κωδικός
Έδρα
Υπηρεσία
Θέσης
Υπηρεσίας
150

Δήμος
Κατερίνης

Κατερίνη

Ειδικότητα

Διάρκεια
Σύμβασης

Αριθμός
Ατόμων

ΠΕ
Πληροφορικής

Από την υπογραφή της έως 30-04-2024
με δυνατότητα παράτασης

1

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η πρόσκληση SMP-COSME-2021-RESILIENCE του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας
και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EUROPEAN INNOVATION COUNCIL AND SMEs EXECUTIVE AGENCY -EISMEA)
αφορούσε την υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτήσεις δράσεων της Ε.Ε. στους τομείς της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της υποστήριξης της
πρόσβασής τους στο Πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων - Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME) στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ενιαίας Αγοράς - Single Market Programme (SMP).
Η πρόσκληση κάλυπτε τα εξής θέματα:
-1. SMP-COSME-2021-RESILIENCE-LGD (Local Green Deals) - Τοπικές πράσινες συμφωνίες
-2. SMP-COSME-2021-RESILIENCE-SEM (Social Economy Missions for community resilience) - Αποστολές Κοινωνικής
Οικονομίας για ανθεκτικότητα της κοινότητας
Το δεύτερο θέμα SMP-COSME-2021-RESILIENCE-SEM (Social Economy Missions for community resilience) Αποστολές Κοινωνικής Οικονομίας για ανθεκτικότητα της κοινότητας στοχεύει στην συγχρηματοδότηση έργων, τα οποία θα
ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και θα αυξήσουν την ικανότητα των περιφερειακών ή τοπικών δημοσίων διοικήσεων, τις
μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών να ξεπεράσουν δυσκολίες και κρίσεις. Η πρόσκληση
υποβολής προτάσεων υποστηρίζει την οικοδόμηση τοπικής ανθεκτικότητας μέσω: α) της διακρατικής και διαπεριφερειακής
εκμάθησης από ομότιμους και συνεργασίας στο τομέα κοινωνικής οικονομίας, β) της ανάπτυξης τοπικών σχεδίων δράσης
κοινωνικής οικονομίας με την συνεργασία των φορέων της κοινωνικής οικονομίας και γ) της διατύπωσης συστάσεων για
μπορεί να αναπαραχθεί σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Οι συγκεκριμένοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι οι εξής:
- Ανάπτυξη διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών μετόχων της οικονομίας (δημόσιος και
ιδιωτικός τομέας) στον τομέα της αποστολής της κοινωνικής οικονομίας
- Ενίσχυση της εκμάθησης από ομότιμους, η ανταλλαγή και η αναπαραγωγή καλών πρακτικών και ιστοριών επιτυχίας
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνικής οικονομίας
- Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων κοινωνικής οικονομίας και ενδιαφερομένων σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο προσδιορισμένο θέμα
- Ανάδειξη επιχειρήσεων και οργανισμών κοινωνικής οικονομίας και προβολή του ρόλου τους στην οικοδόμηση της
ανθεκτικότητας
- Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης με επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και ενδιαφερόμενους φορείς στο
προσδιορισμένο θέμα.
Το εταιρικό σχήμα των 6 εταίρων, στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος Κατερίνης, υπέβαλε την πρόταση με αριθμό 101074094,
τίτλο: Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building
community REsiliencE and sustainable Development through social economy), και ακρωνύμιο: BREED, Δράση: SMPCOSME-2021-RESILIENCE.
Το έργο BREED επιτυχώς επιλέχθηκε να υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος SMP COSME.
Ειδικότερα, η συνολική χρηματοδότηση του έργου BREED είναι 199.990,00€ και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 24
μήνες.
Η χρηματοδότηση του έργου BREED που αφορά το Δήμο Κατερίνης είναι 32.400,00€.
Η Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement – NUMBER101074094, αριθμ.πρωτ.15731/17-05-2022) έχει συναφθεί
μεταξύ των ακόλουθων μερών: αφενός του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI
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Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EUROPEAN INNOVATION COUNCIL AND SMEs EXECUTIVE AGENCY -EISMEA)
κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αφετέρου από το εταιρικό σχήμα:
1. του συντονιστή, FONDAZIONE COMUNITARIA DI AGRIGENTO E TRAPANI (FCAT) από την Ιταλία,
2. EUROPEAN NETWORK OF SOCIAL INTEGRATION ENTERPRISES (ENSIE), από το Βέλγιο,
3. DIMOS KATERINIS (MUKA), από την Ελλάδα,
4. MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA (MANRA), από την Ισπανία,
5., MUNICIPIO DE PAREDES (PAREDES), από την Πορτογαλία,
6. COMUNE DI ALCAMO (ALCAMO), από την Ιταλία
Το έργο BREED (Building community REsiliencE and sustainable Development through social economy) Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας, εμπλέκει μια
διακρατική κοινοπραξία τοπικών δημόσιων διοικήσεων, οργανισμών κοινωνικής οικονομίας και ενδιαφερόμενων μερών από
την Ιταλία (Alcamo), Ισπανία (Alzira), Ελλάδα (Κατερίνη), Πορτογαλία (Παρέδες), Βέλγιο (Βρυξέλλες). Το έργο στοχεύει σε
εσωτερικά αστικά περιβάλλοντα που αντιμετωπίζουν σήμερα κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα και προκλήσεις υγείας ως
συνέπειες της κρίσης COVID-19. Συνολικά, το έργο στοχεύει στην αύξηση της ικανότητας των τοπικών δημόσιων οργανισμών,
των οργανισμών της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής και την
ενίσχυση των συνθηκών για την κοινωνική οικονομία εκπληρώνοντας τις δυνατότητές τους, προκειμένου να συμβάλουν σε μια
ανθεκτική, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη της κοινότητας. Μέσω υπεραστικών και διακρατικών συνεργασιών, μια
προσέγγιση πολλών ενδιαφερομένων, ανταλλαγή κοινοτικών πρακτικών και εκμάθηση από ομότιμους, το έργο θα προσελκύσει
τοπικούς δημόσιους οργανισμούς, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές
ενώσεις, ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνικής οικονομίας (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) και τοπικές κοινότητες στα αστικά
πλαίσια-στόχους για να εργαστούν από κοινού για την οικοδόμηση οικοσυστημάτων κοινωνικής οικονομίας, συν-ανάπτυξη
κοινωνικής κοινότητας, οικονομικές στρατηγικές, σχέδια δράσης και συστάσεις που θα κλιμακωθούν σε άλλες περιφέρειες και
τοπικές κοινότητες στην Ευρώπη.

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

1

Ειδικότητα

ΠΕ Πληροφορικής

Ο συνεργάτης θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου
Αντικείμενο Σύμβασης Μίσθωσης Έργου BREED 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 BREED, ήτοι την 30η Απριλίου 2024. 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 BREED απενταχθεί από το
Πρόγραμμα SMP COSME.

Αμοιβή - τρόπος πληρωμής

Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για όλο το έργο ορίζεται σε 12.696,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και
πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).
Στην περίπτωση παράτασης του έργου BREED, το ποσό αμοιβής της
σύμβασης θα παραμένει σταθερό, καθώς η χρονική παράταση δεν
αποτελεί επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης.
•

Απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεματικής
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•
•
•
•
•
Επιθυμητά προσόντα
•

ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση
Η/Υ, 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.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στους τομείς είτε της
Πληροφορικής, είτε των Οικονομικών.
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου, δηλαδή σε έργα
χρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
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.
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.
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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 19 Αυγούστου
2022.
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 {«Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της
κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and
sustainable Development through social economy)», με το ακρωνύμιο: BREED, το οποίο έχει ενταχθεί και
χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SMP COSME»}
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.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό
ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία
πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται
τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους
αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για
όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να
προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής
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επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της
συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Δ.2 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι/ες επισυνάπτουν στην «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» και επί ποινή αποκλεισμού, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
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 Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση:
i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική
κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση
Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή
Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ, 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. 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.

5. Πιστοποιητικό απόδειξης της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
ανακοίνωση παράρτημα με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ». (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
6. Πιστοποιητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας (ως ΠΕ Πληροφορικής) τουλάχιστον δύο (2) ετών.
(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
7. Πιστοποιητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντικείμενο συναφές με το
αντικείμενο του έργου, δηλαδή σε έργα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. (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.
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- 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
να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

8. 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)
9. Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά συνέδρια ή συγγράμματα ή περιοδικά (πρακτικά επιστημονικού
συνεδρίου ή βιβλίο ή περιοδικό ή ηλεκτρονικό σύγγραμμα). (ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ)
10. 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 Διευκρινίσεις 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.
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Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων
τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο
καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

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 Δ, 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
Δημήτριος Βαϊνάς
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Α: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Β: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Γ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Βαϊνά
- Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
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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:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

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

-

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:.../.../2022
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 (καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του
π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ
185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28
του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,
εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις
και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας
πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της
χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως
μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης
της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα
είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών
εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179

.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
• 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 5,5 έως 6,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE
VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160170
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE
INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan Language Assessment.)
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL
LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI

1

ΑΔΑ: 94ΝΩΩΕΤ-9ΣΔ
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
καλής γνώσης).
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic American University (Nashua,
New Hampshire, USA)
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 505 έως 780.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in
ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
.
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή
“Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι
31/8/2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
.
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή
AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) (Ενότητες: Listening, Reading,
Writing, Speaking).
.
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του
Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing)
βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic
B2)
• Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2)
και Β2 - LanguageCert
Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)
(Communicator B2)
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
• NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening,
Reading) (LanguageCert Test of English B2)
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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 (καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
•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), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
• 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 (καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
•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 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) 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 (καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
•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 (ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).
• 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).

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI

3

ΑΔΑ: 94ΝΩΩΕΤ-9ΣΔ
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 (καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
•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)
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας (Πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονών Ασιατικών Σπουδών ή Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
με κατεύθυνση: Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας) 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, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η
γλώσσα διδασκαλίας.
(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. 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 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: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Γ.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

ΝΑΙ / ΟΧΙ

2

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΝΑΙ / ΟΧΙ

3

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

ΝΑΙ / ΟΧΙ

4

Επιπλέον απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία

max. 300

5

Επιθυμητά προσόντα

max. 500

6

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 2ετούς
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 1 έτους σε αντικείμενο συναφές με
το αντικείμενο του έργου, δηλαδή σε έργα
χρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα.

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).
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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.

Γ2. 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.
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.
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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.

Γ3. 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 {«Οικοδόμηση της Ανεκτικότητας της κοινότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της
κοινωνικής οικονομίας (Building community REsiliencE and sustainable Development through social
economy)», με το ακρωνύμιο: BREED, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «SMP COSME»}
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 150
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
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 Δ: 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 BREED, ήτοι την 30η Απριλίου 2024. 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 BREED απενταχθεί από το
Πρόγραμμα SMP COSME.
Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου BREED 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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