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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                                                             Αίγιο,  27/04/2022
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ταχ. Δ/νση:  Κλεομένους Οικονόμου 11                                         
  Τ.Κ.: 25100  Αίγιο

Τηλ:  26910 29279
  FAX: 26910 29747

mail: msalamoura@aigialeia.gov.gr
  Πληροφορίες: Μ. Σαλαμούρα

   ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

         
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6  παρ. 8 του  Ν. 2527/97,  όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις 

του άρθρου 30 παρ.3 του Ν.4314/2014 και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρούνται από 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που 
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο 
άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ 114 Α΄) « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις 

της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 και συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 
21 του Ν. 4452/17, σύμφωνα με τις οποίες από την αναστολή του άρθρου 1 της Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280) εξαιρούνται οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που 
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων 
ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του 
προσωπικού ιδιωτικού  δικαίου  που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία 
απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω  συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των 
αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από 
ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών (άρθρο 4 παρ. 1 
εδ.κζ της ΠΥΣ 33/2006).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 300488/ΥΔ1244/06.04.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1099/τΒ/19.4.2016) ‘Σύστημα 
αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
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7. Το αρ. 87 του Ν. 4605/2019 – Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα, από    
ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα LIFE. 

8. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου με τίτλο: Food Art Movement Energy – the ROAD to Country 
Experience » και ακρωνύμιο «FAME ROAD» και όπως αυτό τροποποιήθηκε

9. Το Interreg Europe Programme Manual.
10.Την υπ’ αριθ. 578/1.11.2016 (ΑΔΑ:ΩΟ8ΗΩ6Χ-Ι7Υ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας 

περί έγκρισης υποβολής προτάσεων συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα Interreg 
Ελλάδα – Ιταλία.

11. Την υπ’  αριθ.  πρωτ.  7667/27.03.2019  υπογεγραμμένη  εταιρική   συμφωνία  (Partnership 
Αgreement).

12. Την σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου  
(Municipality of GRAVINA)  με ημερομηνία υπογραφής την 01/04/2019.

13. Την υπ’ αριθ. 348/26.06.2019  (ΑΔΑ:6ΠΙ2Ω6Χ-79Β) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας 
περί αποδοχής ένταξης, υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου Food Art Movement Energy – 
the ROAD to Country Experience» και ακρωνύμιο «FAME ROAD» του Cooperation Programme 
Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020.

14. Τον Κ.Α. 61-6117.006 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2022 με τίτλο «Παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης του έργου με 
ακρωνύμιο «FAME ROAD» (MIS 5003628) στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A 
Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020», συνολικού ποσού 14.914,60 €.

15.  Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών του εγκριθέντος έργου από το υπό πρόσληψη  προσωπικό, 
δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας ή του Δήμου Αιγιαλείας.

16.  Την υπ’ αριθ. 436/02.03.2022 (ΑΔΑ 615ΗΩ6Χ-2Α8) ΑΑΥ Δημάρχου Αιγιαλείας για την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.938,62€ για τις ανάγκες της σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης 
Έργου.

17.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8864/16-3-2022 Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών.

18.Την από 23 Δεκεμβρίου 2021 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg 
V-A Greece-Italy 2014 – 2020 σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ημερομηνία λήξης του 
Προγράμματος «Food Art Movement Energy – the ROAD to Country Experience» και ακρωνύμιο 
«FAME ROAD» MIS 5003628 (Interreg V-A Greece-Italy 2014 – 2020) έως 30-9-2022.

19.Την υπ’ αριθ. 60/7-4-2022 (ΑΔΑ: 614ΡΩ6Χ-Β7Γ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, με 
την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την υλοποίηση του 
έργου «Food Art Movement Energy – the ROAD to Country Experience» και ακρωνύμιο «FAME 
ROAD» στο πλαίσιο του προγράμματος «Cooperation Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020». 

20. Τη ΣΑΕΠ301/6 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με Ενάριθμο έργου 2019ΕΠ30160001.
21. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν από την παράταση υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο 

του προγράμματος ‘Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL – IT) 2014-2020’
22. Τις υποχρεώσεις του Δήμου Αιγιαλείας που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

          Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Αιγιαλείας, με έδρα το Αίγιο, σε θέματα διοικητικής – τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης του 
έργου ‘Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience’ και ακρωνύμιο ‘FAME ROAD’ στο 
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πλαίσιο του Προγράμματος ‘Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL – IT) 2014-2020’.
           Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, 
ο παρακάτω αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Τόπος 
εκτέλεσης

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

Δήμος 
Αιγιαλείας

ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών 

Από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης έως την συμβατική 
ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 
30/09/2022, µε περιθώριο παράτασης 
µόνο σε περίπτωση παράτασης του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 
έργου και εφόσον υπάρχουν οι 
απαραίτητες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του έργου. 

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα)
Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Περιλαμβάνονται τα Πτυχία ή τα διπλώματα της 
ειδικότητας των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής, ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή 
Ελληνικού Ανοικτού  Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας .

2) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά, Ερευνητικά ή 
άλλα όπως συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πχ. JOP Black Sea 
Basin 2010-2020, Interreg Europe, Interreg V-A Greece-Italy κτλ).

3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
4) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Η πιστοποίηση της γνώσης αγγλικής γλώσσας θα 

πραγματοποιηθεί βάσει του παραρτήματος απόδειξης γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 
14.01.2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης)

5) Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (στις τρείς βασικές ενότητες Η/Υ): α) επεξεργασία 
κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ)power point δ) υπηρεσιών διαδικτύου (Η 
πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ θα πραγματοποιηθεί βάσει του παραρτήματος 
απόδειξης χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 14.03.2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της ανακοίνωσης)
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

1)Τα πτυχία ή τα διπλώματα που προβλέπονται ανωτέρω στα κύρια προσόντα.

2)Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, Διακρατικά, Ερευνητικά ή 
άλλα όπως συγχρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πχ. JOP Black Sea 
Basin 2010-2020, Interreg Europe, Interreg V-A Greece-Italy κτλ).

3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.   

4)Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Η πιστοποίηση της γνώσης αγγλικής γλώσσας θα 
πραγματοποιηθεί βάσει του παραρτήματος απόδειξης γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 
14.01.2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης).

5) Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (στις τρείς βασικές ενότητες Η/Υ): α) επεξεργασία 
κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ)power point δ) υπηρεσιών διαδικτύου (Η πιστοποίηση 
της γνώσης χειρισμού Η/Υ θα πραγματοποιηθεί βάσει του παραρτήματος απόδειξης χειρισμού 
Η/Υ με σήμανση έκδοσης 14.03.2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης).

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Οποιοσδήποτε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης από Α.Ε.Ι. της 

Ελλάδος ή του εξωτερικού, θα συνυπολογισθεί θετικά στην τελική επιλογή.
2. Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ενός(1) τουλάχιστον προγράμματος Ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας 
3. Τουλάχιστον καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας (Η πιστοποίηση της γνώσης ιταλικής γλώσσας 

θα πραγματοποιηθεί βάσει του παραρτήματος απόδειξης γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 
14.01.2022, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 23 έως 55 ετών, και να έχουν την υγεία και τη φυσική 
καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του αντικειμένου της απασχόλησής τους. 
 Η ημερομηνία λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  είναι  η 
Δευτέρα  9η   Μαΐου  2022, και ώρα 14:30 μμ. 
        Αντικείμενο της συμβάσης είναι η κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος 
Αιγιαλείας, ως εταίρος του έργου «Food Art Movement Energy – the ROAD to Country Experience» και 
ακρωνύμιο «FAME ROAD» στο πλαίσιο του προγράμματος  «Cooperation Interreg V/A Greece-Italy (EL-
IT) 2014-2020», όπως αυτές απορρέουν από  την υπ’  αριθ.  πρωτ.  7667/27.03.2019  υπογεγραμμένη  
εταιρική   συμφωνία  (Partnership Αgreement). 
       Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του FAME ROAD είναι διάρκειας 42 μηνών, από 01.04.2019 έως 
30.09.2022. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης – ERDF) κατά 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ κατά 15%.
       Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου FAME ROAD και 
δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας. Ο Δήμος Αιγιαλείας διατηρεί το 
δικαίωμα διακοπής των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφόσον κάποιος/α 
αντισυμβαλλόμενος/ή εκτελεί πλημμελώς το έργο που του/της έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο 
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απασχολείται, απενταχθεί από το Πρόγραμμα  «Cooperation Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020».
        Η συνολική αμοιβή για την σύμβαση μίσθωσης έργου (αναφέρεται στο Παράρτημα Β), αντιστοιχεί στο 
έργο που θα υλοποιηθεί από τον επιλεχθέντα υποψήφιο/α, συνολικής διάρκειας από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης έως την συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου, ήτοι 30/09/2022. Σε περίπτωση 
παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, θα παραταθεί αντιστοίχως και η σύμβαση 
μίσθωσης έργου, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έργου. Σε κάθε 
περίπτωση οι συμβατικές υποχρεώσεις του υποψηφίου ολοκληρώνονται με την οριστική παραλαβή του 
έργου και την έγκριση της τελικής αναφοράς (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) από τη διαχειριστική 
αρχή του Προγράμματος.  

        Ολόκληρη η ανακοίνωση, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα Παραρτήματα A έως Δ,  
αναρτάται:
α)   στη ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας https://aigialeia.eu/  (μέσω της διαδρομής, Κεντρική Σελίδα  
Ενημέρωση πολιτών  Ανακοινώσεις  Προσλήψεις
β)   στο διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
δ) στον Πίνακα Ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου Αιγιαλείας στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Ανδ. 
Λόντου 34 ισόγειο). Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Δημήτριος Καλογερόπουλος 

Συνημμένα:

ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FAME ROAD
ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Β: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Γ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ.
ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Δ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

- Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
- Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και 

Στήριξης του Πρωτογενούς Τομέα

https://aigialeia.eu/
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FAME ROAD  

Ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Food Art Movement Energy – the ROAD to Country 
Experience» και ακρωνύμιο «FAME ROAD»  που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Cooperation Interreg V/A 
Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020».

  Α. Σύντομη Περιγραφή του έργου
       Το έργο βασίζεται στο greenroad.it  που αποτελεί μια καλή πρακτική που  ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
μιας οικολογικά βιώσιμης οικονομίας, ενισχύοντας την κρυμμένη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, 
τις αγροδιατροφικές αξίες της περιοχής. 
Βασίζεται στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας μέσα από τέσσερις πυλώνες, τους 
λεγόμενους F.A.M.E. (Food, Art, Movement, Energy),  δηλαδή Τοπικά Προϊόντα Aγροδιατροφικού 
Tομέα – Τέχνη και Πολιτισμός – Βιώσιμη Κινητικότητα – Πράσινη Ενέργεια. 
        Ο Δήμος Αιγιαλείας με τη συμμετοχή του στο έργο FAME ROAD, προσδοκά στην μεταφορά της 
επιτυχημένης εμπειρίας του greenroad.it στην Αχαΐα και στην δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με 
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες εταίρους μέσα από μια διακρατική συνεργασία υψηλών απαιτήσεων.
   Οι  δράσεις  που  αναλαμβάνει  ο   Δ.  Αιγιαλείας  κατά  την  υλοποίηση  του  έργου   περιγρά-
   φονται ως ακολούθως:

• Συμμετοχή στην δημιουργία, ανάπτυξη FAME ROAD model, και FAME ROAD brand με ένταξη 
προϊόντων, υπηρεσιών της περιοχής της Αιγιαλείας

• Συμμετοχή στην ανάπτυξη του διακρατικού FAME ROAD δικτύου, στην οργάνωση και 
διαχείριση σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών προσφορών, υπηρεσιών και προϊόντων, 
που βασίζονται στους πυλώνες του F.A.M.E. model

• Συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας – διάχυσης πληροφοριακού υλικού, προβολής των στόχων 
και των αποτελεσμάτων του έργου, ευαισθητοποίησης των φορέων – στόχων, καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου

• Σχεδιασμός και λειτουργία του FAME HUB το οποίο θα εγκατασταθεί στο χώρο των Παλαιών 
Σφαγείων του Δήμου Αιγιαλείας, τα οποία θα ανακατασκευαστούν μέσω του Προγράμματος. Θα 
επιτευχθεί η αξιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού αυτού δημοτικού ακινήτου, το οποίο θα 
αποτελέσει έναν πόλο ενδιαφέροντος για την περιοχή της Αιγιαλείας.

    
Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι:

• Municipality of  Gravina in Puglia (Ιταλία) – Επικεφαλής Εταίρος
• Municipality of Grottaglie (Ιταλία)
• Universus CSEI per la Formazione e l’ Innovazione (Ιταλία)
• Municipality of Aigialeia (Eλλάδα)
• European Regional Framework for Cooperation (Eλλάδα)

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αιγιάλειας είναι 427.758,00€ και το έργο διαρθρώνεται σε έξι (6) Πακέτα 
Εργασίας:

• WP1 –  Διαχείριση έργου
• WP2 –  Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
• WP3 –  Δημιουργία Μοντέλου FAME 
• WP4 –  Διασυνοριακή διαχείριση του Μοντέλου FAME
• WP5 –  Εφαρμογή του διασυνοριακού Fame model

ΑΔΑ: Ω2ΒΒΩ6Χ-6ΣΗ
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• WP6 –  Δραστηριότητες εκτός επιλέξιμης περιοχής – συμμετοχή σε διεθνή έκθεση τουρισμού
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 Β.1  Γενικοί Όροι  Συμμετοχής 

     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  την  υγεία  και  τη  φυσική  καταλληλότητα  που απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. 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.

4. 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

5. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα / ιδιότητες (τίτλους σπουδών, τίτλο ξένης γλώσσας, γνώση 
χειρισμού Η/Υ κλπ.) όπως αναλυτικά έχουν περιγραφεί ανωτέρω, μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας τους στην περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην 
αλλοδαπή.
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 Β.2 Αντικείμενο  Σύμβασης - Ειδικοί  Όροι  Συμμετοχής 

Τίτλος Θέσης: Ένας (1) Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΕ Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών 

Αντικείμενο των συμβάσεων:

Οι  υποψήφιοι  εν  γένει θα έχουν αρμοδιότητες  διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής 
διαχείρισης του έργου «FAME ROAD» που  θα απορρέουν αποκλειστικά  από  το  αντικείμενο   του  
έργου, από  το  σύνολο  των  παραδοτέων  που  υλοποιούνται  κατά  τη διάρκεια εξέλιξης  του 
προγράμματος σύμφωνα με τα Πακέτα Εργασίας WP 1, 2, 3, 4, 5, 6 όπως: 
✓ Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου με άμεση εμπλοκή στη σύνταξη των απαιτούμενων 

εκθέσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (συμπλήρωση τεχνικών και 
οικονομικών αναφορών, σύνταξη εγγράφων, τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου του 
έργου, παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης, προϋπολογισμού, ποιοτικό έλεγχο 
κλπ.) καθώς και συμμετοχή στη σύνταξη – τεχνική επιμέλεια των παραδοτέων του κάθε πακέτου 
εργασίας

✓ Υποστήριξη του project manager και της Ομάδας Έργου για την ορθή υλοποίηση των δράσεων 
και των παραδοτέων του έργου 

✓ Επικοινωνία με εθνικούς - διακρατικούς εταίρους του έργου, καθώς και επαφές με τη 
Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Γραμματεία του έργου για θέματα που άπτονται τεχνικών 
ζητημάτων και γενικότερα της έγκαιρης και ορθής υλοποίησης των δράσεων του έργου.

✓ Κατάλληλο προγραμματισμό και έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών ώστε να 
υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο από την παρούσα έργο, σύμφωνα με τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

✓ Υποστήριξη στις επικοινωνιακές δράσεις και δράσεις δικτύωσης, ενημέρωσης, συμμετοχή στη 
συγγραφή κειμένων για τις δράσεις δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου και 
υποστήριξη συμμετοχής των στελεχών του Δήμου Αιγιαλείας στις συναντήσεις του έργου.

✓ Υποστήριξη της οργάνωσης, προγραμματισμού και προετοιμασίας υλικού και παρουσιάσεων για 
την εκπροσώπηση του Δήμου Αιγιαλείας στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου.

✓ Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας.
✓ Υποστήριξη του έργου σε τεχνικά θέματα που άπτονται εφαρμογών Πληροφορικής και 

Τεχνολογίας υπολογιστών (mobile application, project website/webportal).

✓ Τεχνική Υποστήριξη στην εκτέλεση του έργου υποδομής.

        Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν απαιτείται να έχουν καθημερινή παρουσία στο χώρο του Δήμου 
Αιγιαλείας, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό  του Δήμου Αιγιαλείας, να συμμετέχουν στις συναντήσεις 
και συσκέψεις του έργου όπου και όταν πραγματοποιούνται και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο από την 
Ομάδα Έργου του Δήμου Αιγιαλείας, με την επιφύλαξη των μετακινήσεων (εντός ή εκτός Ελλάδος), που 
θα απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου των συμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα:
Ο  Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ θα υποστηρίξει  την Ομάδα Έργου στα 
παραδοτέα:

• D1.4.3  (Organization of the 4° SC and TC) οργάνωση της 4ης συνάντησης 
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• D2.4.3  (n.5 dissemination events) οργάνωση πέντε εκδηλώσεων διάχυσης
• D2.4.5  (n.2 Booklets of the project (GR, IT & EN); dissemination material) σχεδιασμός υλικού 

διάχυσης – βιβλιαράκια
• D3.4.3  (FAME Model in Aigialeia) FAME Model στην περιοχή της Αιγιάλειας 
• D3.4.4  (Brand activities in Aigialeia territory) Brand activities στην περιοχή της Αιγιάλειας
• D3.4.5  (Fame Road Hub) Διαμόρφωση του Fame Road Hub
• D4.4.2  (Development of local FAME network) ανάπτυξη του τοπικού FAME δικτύου
• D4.4.3  (FAME products and services for stakeholders) Fame προϊόντα και υπηρεσίες
• D4.4.4  (Implementation of training courses) υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• D5.4.1  (Crossborder competition: traditional food context) οργάνωση διαγωνισμού στον τομέα 

της διατροφής
• D5.4.2  (Crossborder exposition: local artcrafts contexts) οργάνωση έκθεσης στον τομέα του 

πολιτισμού και τέχνης
• D5.4.3  (Creation of Movement offer: a CrossBorder itinerary from Apulia to Western Greece) 

δημιουργία διασυνοριακής διαδρομής από την Απουλία έως τη Δυτική Ελλάδα   
• D5.4.4 (Awareness raising campaign on sustainable tourism (Green and Blue)) καμπάνια 

ευαισθητοποίησης στον αειφόρο τουρισμό 
• D5.4.5 (Integration of FAME approach in other local events/experience) ένταξη της FAME  

προσέγγισης – θεωρίας και αρχών σε τοπικές εκδηλώσεις

Αμοιβή (τίμημα σύμβασης)

        Η συνολική αμοιβή ορίζεται έως 7.938,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία αντιστοιχεί στο 
έργο που θα υλοποιηθεί από την υπογραφή της «σύμβασης μίσθωσης έργου» έως την ημερομηνία λήξης 
του έργου, ήτοι 30/09/2022. Σε περίπτωση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, 
θα παραταθεί αντιστοίχως και η σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις 
στον προϋπολογισμό του έργου.     
     Οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες εισφορές και κρατήσεις ήθελε προκύψουν συμπεριλαμβάνονται 
στο συνολικό ως άνω ποσό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γ.1 Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

        Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 
(όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό παράρτημα Γ 4.1 της παρούσας και σύμφωνα με τις σχετικές 
οδηγίες) και να υποβάλλουν συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, (σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Ενότητα Γ.2 κατωτέρω), η οποία θα εσωκλείεται εντός σφραγισμένου φακέλου. Η ευθύνη της ορθής 
συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
      Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας και στο 
διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στους παραπάνω 
ιστότοπους . Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν 
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας 
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
      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.
     Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην 
«ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(αρθ. 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986).
     Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς (courier), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας (Παναγιωτοπούλων 12, Αίγιο Τ.Κ. 
25100) με την ένδειξη στο φάκελο:

                              
                                Δήμος Αιγιαλείας
                    Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

  Στην  περίπτωση  αποστολής  των αιτήσεων ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), το  
εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο  
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
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»:
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Προς: ΔΉΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΊΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του/της (Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, email)

για τη σύναψη σύμβασης  μίσθωσης έργου για την Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών,
διοικητικής – τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης του έργου ‘Food Art Movement

Energy – the Road to Country Experience’ και ακρωνύμιο ‘FAME ROAD’ στο πλαίσιο του Προγράμματος 
‘Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL – IT) 2014-2020’.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ:  FAME ROAD………

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ»

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Δήμου 
Αιγιαλείας (https://aigialeia.eu/).
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 
επιτρέπεται μόνο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 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 αποσταλούν και θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο 
του Δήμου Αιγιαλείας, με ευθύνη των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις, που  παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο του 
Δήμου Αιγιαλείας, 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 Αιγιαλείας ουδεμία 
ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των αιτήσεων που θα αποσταλούν.

https://aigialeia.eu/
ΑΔΑ: Ω2ΒΒΩ6Χ-6ΣΗ
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Γ.2 . Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι/ες επισυνάπτουν στην «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (βάσει του 
υποδείγματος στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος Γ) και επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι 
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).

2. Τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και  το έτος 
κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με 
ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή 
αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
Επίσης, υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων εγγράφων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τέλος της παρούσας ενότητας 
(βλέπε «Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών» στην ενότητα Γ.3 κατωτέρω):

α. 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 & 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.
β. 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.

3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εφόσον διαθέτει) συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία 
των μαθημάτων ή εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη από το πρόγραμμα σπουδών.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν ευκρινή 
φωτοτυπία του μεταπτυχιακού διπλώματος.
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 ή η 
απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη,   απαιτείται  βεβαίωση  από  το Πανεπιστήμιο 
που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
5. Απαιτούμενους τίτλους σπουδών από τους οποίους θα προκύπτει η γνώση της αγγλικής 

γλώσσας.
    Τα  προβλεπόμενα  αποδεικτικά  για  την  πολύ  καλή  και  καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

ΑΔΑ: Ω2ΒΒΩ6Χ-6ΣΗ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6269148e552dfff8c4b7230c στις 28/04/22 07:53
14

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σε θέματα διοικητικής – 
τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης του έργου ‘Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience’ και 
ακρωνύμιο ‘FAME ROAD’ στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL – IT) 2014-
2020’

παρατίθενται κατωτέρω στην ενότητα Γ3.2
6. Απαιτούμενους  τίτλους  σπουδών  από  τους  οποίους  θα  προκύπτει  η  γνώση  της   ιταλικής 

γλώσσας.
      Τα προβλεπόμενα αποδεικτικά για την καλή γνώση της ιταλικής  γλώσσας  ππαρατίθενται 
κατωτέρω στην ενότητα Γ3.2
7. Απαιτούμενους τίτλους για την χρήση Η/Υ.
     Τα   προβλεπόμενα   αποδεικτικά   για   την   γνώση   χειρισμού   Η/Υ     παρατίθενται   κατωτέρω 
στην ενότητα Γ3.3

8. Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας/εμπειρίας από προηγούμενους εργοδότες 
και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων της εμπειρίας τους, κ.λπ.

• Γενική Εργασιακή 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 σ ε  καθήκοντα ή έργα ή Ομάδες Έργου σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

• Ειδική Εργασιακή Εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή 
αλλοδαπή με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση 
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ή Ομάδες Έργου προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας  
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 
υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής και μετά την απόκτηση της απαιτούμενης, κατά 
περίπτωση, άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης πλήρωσης όλων των νομίμων 
προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος Μηχανικού ή άλλης επαγγελματικής άδειας.

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.
Τονίζεται ότι, όταν με την πρόσκληση ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η 
εξειδικευμένη, κατά περίπτωση, εμπειρία και η διάρκεια της.
Ως  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  του  αντικειμένου  και  της  χρονικής  διάρκειας  
της  εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη:

Για μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου φορέα από την οποία να προκύπτει επακριβώς, η χρονική διάρκεια και 

το αντικείμενο απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο για υποψηφίους που η εμπειρία 
τους αφορά το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα).

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια 
της ασφάλισης (για τους υποψήφιους που η εμπειρία τους αφορά τον ιδιωτικό τομέα).

• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 
στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα 
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο. 

• Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 
φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
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δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια 
της ασφάλισης.

• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και

• Σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική 
διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας.

Ο τρόπος υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφεται αναλυτικά στις Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης.

ΑΔΑ: Ω2ΒΒΩ6Χ-6ΣΗ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6269148e552dfff8c4b7230c στις 28/04/22 07:53
16

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σε θέματα διοικητικής – 
τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης του έργου ‘Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience’ και 
ακρωνύμιο ‘FAME ROAD’ στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL – IT) 2014-
2020’

Γ.3 .  Διευκρινήσεις  επί των δικαιολογητικών 

Γ.3.1 Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:
α) Της ημεδαπής
1. 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.λ.π.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

2. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς 
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς) 
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.

β) Της αλλοδαπής
1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη 

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
2. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή 

την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο 
διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα 
Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν. 4194/2013 Φ.Ε.Κ. 208/27.9.2013/τ.Α΄), μεταφράσεις ξενόγλωσσων 
εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος 
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

3. 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.

4. 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.

5. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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Γ.3.2 Παράρτημα Γλωσσομάθειας (Αγγλικής – Ιταλικής γλώσσας)
          

Α) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) 
αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), 
σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 
28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

             ή

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους 
μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν 
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει 
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  
της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν 
έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή 
επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, 
βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής 
πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230
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• 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- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN (ENGLISH 
LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή  Michigan Language 
Assessment.) 

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)του EDUCATIONAL 
TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 925 έως  990. (Από 1/12/2019)

 • 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) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL 
3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)

• 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 ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της 
άριστης γνώσης).

•  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)
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•   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) ή AIM Qualifications Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Anglia Mastery) (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 
C2- LanguageCert  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) 

 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 180-199

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 
score 180-199

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190

•   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, 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 7 έως 8.
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• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 
score 180-190
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 
EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)

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

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - 
EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ 
καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 
(Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)του EDUCATIONAL 
TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 785 έως 900 και από 1/12/2019 βαθμολογία από 
785 έως 920.

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 
Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR C1)
. 

•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η 
μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

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

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) 
) (μέχρι 31/8/2009)

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

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

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

ΑΔΑ: Ω2ΒΒΩ6Χ-6ΣΗ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6269148e552dfff8c4b7230c στις 28/04/22 07:53
21

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σε θέματα διοικητικής – 
τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης του έργου ‘Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience’ και 
ακρωνύμιο ‘FAME ROAD’ στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL – IT) 2014-
2020’

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

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 
Speaking) ή AIM Qualifications Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Anglia Proficiency) 
(Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENT.

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 
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 64 έως 80 του Michigan Language Assessment

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

• GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International 
(Classic C1) 

• C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) 
και  C1 -LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) 
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)

•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, 
Reading) (LanguageCert Test of English C1)

(γ) Καλή γνώση (Β2) : 

• 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.
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•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 160-170

• 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 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)
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•   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)

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 
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(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.

  Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  
αποδεικνύεται, ως εξής: 

(α) Άριστη 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.
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• 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).  

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 .

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. 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.
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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. 

Γ.3.3 Παράρτημα απόδειξης χειρισμού 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 Οργανισμός 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) 

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 - 
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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)

ιθ)  «INNOV-INK ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο PROGRAMS 
QUALIFICATION READ-PQR» (ΔΠ/12126/12.04.2021  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

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)
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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
Microsoft Office Specialist Syllabus 1.0
Microsoft Office Specialist  Expert Syllabus 1.0
IC3-Internet and Computing Core Certification Syllabus 1.0
ICBU-Informatics Certified Basic User Syllabus 1.0

ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core 
Advanced I.T. Core syllabus version:1 (ΔΠ/27661/22.07.2021 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
Advanced I.T. Standard syllabus version:1 (ΔΠ/27661/22.07.2021 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
Advanced I.T. Thematic syllabus version:1 (ΔΠ/27661/22.07.2021 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

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 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 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
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ια)  UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert Primary
Unicert Primary Διαθεματικό
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
CROSS CCU (Certified Computer User) BASIC 1
CROSS CCU (Certified Computer User) BASIC 2 

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)

ιθ)   PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR 
ELIC Professional Certificate 
ELIC Professional Certificate Plus 
ELIC Professional Certificate 360 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών 
γνωστικών αντικειμένων: 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>>).
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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. Ο υποψήφιος, 
όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται. 
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται  δεκτά.

Γίνονται επίσης 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.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού 
Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, 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).

2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

3. Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν 
παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή 
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) 
Εκπαίδευσης  είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν 
επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και  με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων 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 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.
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4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από 
φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους. 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται: α) 
Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους 
φορείς της ανωτέρω παραγράφου 1, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται οι εν λόγω ενότητες και β) 
Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

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
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- 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.
-   Επιχειρησιακής Πληροφορικής
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2.  ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του τομέα Πληροφορικής, ή 
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: 

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 

και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- 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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Γ.4 . Υποδείγματα 

Γ.4 .1  Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Οδηγίες Συμπλήρωσης 

Αριθμός  Πρωτοκόλλου αίτησης 

                                                                                                                  ………………………………….
ΑΙΤΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  –  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα(1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Αιγιαλείας, με έδρα το Αίγιο, σε θέματα διοικητικής – τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης του 
έργου ‘Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience’ και ακρωνύμιο ‘FAME ROAD’ στο 

πλαίσιο του Προγράμματος ‘Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL – IT) 2014-2020’
ΦΟΡΕΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ -  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα 
ατομικά σας στοιχεία]

1. Επώνυμο: 2. Όνομα: 3. Όν. πατέρα:
4. Όν. 
μητέρας:

5. Ημ/νία 
γέννησης: / / 6. Φύλο: Α Γ

7. 
Α.Δ.Τ.: 8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπος κατοικίας:
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10. 
Οδός:

11. 
Αριθ.
:

12. Τ.Κ.:
13. Τηλέφωνο (με 
κωδικό):

14. 
Κινητό: 15. e-mail:

ΤΙΤΛΟΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ  [καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), το βαθμό του τίτλου 
αυτού είτε στη στήλη β. είτε στη στήλη γ., ανάλογα με το αν ο βαθμός είναι σε μορφή δεκαδική (π.χ., 7,54) ή 
κλασματική (π.χ., 18 7/10), και το έτος κτήσης του (στήλη δ.)·]

β. βαθμός τίτλου
(σε δεκαδική 

μορφή)

γ. βαθμός τίτλου
(σε κλασματική μορφή)

α/α α. ονομασία τίτλου
ακέραιο

ς
δεκαδικό

ς ακέραιος αριθμ
ητ.

παρονο
μ.

δ. 
έτος
κτήσ

ης

1.

ΛΟΙΠΑ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  (τυπικά  & τυχόν  πρόσθετα  & επιθυμητά) ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (π.χ., άδεια 
άσκησης επαγγέλματος, γνώση ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ, μεταπτυχιακός τίτλος, εμπειρία κλπ.) 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  [δηλώστε την ειδικότητα σας από τις επιλογές της ανακοίνωσης (π.χ 
ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) (πεδίο α.), αν κατέχετε τα κύρια προσόντα ή τυχόν επικουρικά  (πεδίο β.) 
καθώς και πόσους μήνες εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο γ και δ.)]

α Ειδικότητα 

β Κύρια ή επικουρικά προσόντα 
[αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα κύρια 
προσόντα) ή Α  (αν κατέχετε τα προσόντα Α’ 
επικουρίας)]

γ Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό μηνών 
εμπειρίας που διαθέτετε σε 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ]

δ Ειδική Εργασιακή Εμπειρία [αναγράψτε 
τον αριθμό μηνών εμπειρίας που διαθέτετε 
σε ομάδες έργου προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας]

ΛΟΙΠΑ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  [συμπληρώστε  τα  παρακάτω  οκτώ  πεδία  (α .  
έως  και  στ) εφόσον  αποδεικνύετε  κάποιο  ή  κάποια  από  τα  αντίστοιχα  κριτήρια
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α. Πιστοποιητικό γνώσης 
Αγγλικής γλώσσας

ΝΑΙ

ΟΧΙ 

δ. Μεταπτυχιακός 
Τίτλος 1ος

ΝΑΙ

ΟΧΙ 
 

β. Πιστοποιητικό γνώσης 
Ιταλικής γλώσσας

ΝΑΙ

ΟΧΙ 

ε. Μεταπτυχιακός 
Τίτλος 2ος

ΝΑΙ

 ΟΧΙ 

γ. Χρήση Η/Υ ΝΑΙ

ΟΧΙ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα 
που επισυνάπτετε 

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά 
αρίθμησης]

1. .................................................................................... 9. .....................................................................................
2. .................................................................................... 10. .....................................................................................
3. .................................................................................... 11. .....................................................................................

4. .................................................................................... 12. .....................................................................................

5. ....................................................................................
[συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]

6. ....................................................................................

7. ....................................................................................
8. ....................................................................................

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «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. Επίσης 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», δηλώνω ότι:
1.          Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση (ειδικότερα στην 
Ενότητα Β.1) και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις 
συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της 
επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν 
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μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω 
καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί 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.
3. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
τους ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

Ημερομηνία :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο /Η  υποψήφι . . . .

Ονοματεπώνυμο :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [υπογραφή]

Γ.4 .2 Οδηγίες Συμπλήρωσης 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ      

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Στην ενότητα αυτή, η οποία συμπληρώνεται υποχρεωτικά, ο υποψήφιος αναγράφει την επωνυμία του 
φορέα στον οποίο απευθύνει την αίτησή του .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Σε αυτή, ανάλογα με το προς συμπλήρωση πεδίο, ο 
υποψήφιος σημειώνει καθαρά:
• με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όσα από τα προσωπικά του στοιχεία ζητούνται σε κείμενο (π.χ., ονοματεπώνυμο, 
τόπο κατοικίας, οδό). Το Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατέρα και μητέρας πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με 
αυτά που αναγράφονται στο δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας.
• με ΑΡΙΘΜΟΥΣ τα λοιπά στοιχεία, που αναφέρονται σε αριθμητικά δεδομένα (π.χ., ταχυδρομικό κώδικα, 
τηλέφωνα, ημερομηνίες).
• με την ένδειξη  το φύλο του στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο (Α: άνδρας, Γ: γυναίκα).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 55 
ετών και να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των  καθηκόντων της ειδικότητας που 
επιλέγουν.
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2. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα 
συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό 
τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, 
Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα 
νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής 
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση 
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, όπως ισχύει). 
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό 
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο κεφάλαιο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του οικείου 
Παραρτήματος. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, 
Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από 
τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.
Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' 
υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, 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 για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, 
έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί 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. Στ) (μόνο για άντρες) να έχουν  εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές  υποχρεώσεις του  ή  να έχουν νόμιμη απαλλαγή. 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τους υποψηφίους. Σε αυτή καταγράφονται τα 
στοιχεία που αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών που ορίζεται στην Ανακοίνωση ως απαιτούμενα 
προσόντα για τις επιλογές απασχόλησης [βλ. Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) 
προσόντα].
Στη στήλη α. ο υποψήφιος συμπληρώνει την ονομασία του τίτλου σπουδών του όπως αυτή αναγράφεται 
στο πτυχίο ή δίπλωμα .
Στις στήλες β. και γ. σημειώνει αριθμητικά τον ακριβή βαθμό του τίτλου σπουδών του είτε είναι σε 
δεκαδική μορφή (στήλη β.) είτε σε κλασματική (στήλη γ.)
Στη στήλη δ. σημειώνει αριθμητικά το έτος κτήσης του τίτλου του (π.χ., 1995).

Για τους υποψηφίους οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 40.
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ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται μόνο εφόσον για τις επιλογές απασχόλησης που επιδιώκει ο υποψήφιος, 
πέρα από το βασικό τίτλο σπουδών απαιτούνται από την Ανακοίνωση και άλλα τυχόν πρόσθετα και 
επιθυμητά προσόντα, (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση ξένης γλώσσας). Ο υποψήφιος αναζητά τα 
προσόντα αυτά στην Ανακοίνωση [βλ. Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα και 
επιθυμητά) προσόντα] και τα δηλώνει (πλην του τίτλου σπουδών), προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτει 
τα οριζόμενα από την Ανακοίνωση κύρια ή επικουρικά προσόντα.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πεδίο α. Ειδικότητα. Ο υποψήφιος ανατρέχει στις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση 
και βρίσκει την αντίστοιχη επιλογή που επιδιώκει. Στη συνέχεια αναγράφει την ειδικότητα και 
συγκεκριμένα  μία εκ των ειδικοτήτων ΠΕ Πληροφορικής ή  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Πεδίο β. Κύρια ή επικουρικά προσόντα: Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος, αφού ανατρέξει στην 
Ανακοίνωση [βλ. Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα], δηλώνει την 
κατηγορία των προσόντων (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ,ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ) που κατέχει για την 
επιδιωκόμενη ειδικότητα απασχόλησης. Αναγράφει λοιπόν την ένδειξη «1» αν κατέχει τα κύρια 
προσόντα επιλογής,  «Α» για τα προσόντα της Α΄ επικουρίας.  
Πεδίο γ. Εμπειρία: Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος σημειώνει τον αριθμό μηνών της Γενικής Εργασιακής 
Εμπειρίας σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 
Πεδίο δ. Ειδική Εργασιακή Εμπειρία Στο πεδίο αυτό ο υποψήφιος σημειώνει τον αριθμό μηνών στην 
υλοποίηση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας .
Το είδος της βαθμολογούμενης εμπειρίας ορίζεται ρητά στην Ανακοίνωση, η δε βαθμολόγηση και ο  
τρόπος απόδειξης αυτής ορίζεται επίσης κατωτέρω : 

Κάθε ένας (1) μήνας Γενικής Εργασιακής Εμπειρίας και με ανώτατο όριο τους (60) μήνες βαθμολογείται 
με  επτά (7) μονάδες. Κάθε ένας (1) μήνας Ειδικής Εργασιακής Εμπειρίας και με ανώτατο όριο τους (60) 
μήνες βαθμολογείται με δέκα(10) μονάδες.

«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»
Ο αριθμός των μηνών εμπειρίας που θα δηλώσει ο υποψήφιος υπολογίζεται είτε  με βάση τον αριθμό 
των ημερών ασφάλισης είτε  με βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης.

1) Υπολογισμός μηνών εμπειρίας με βάση τον αριθμό των ημερών ασφάλισης
Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους οποίους η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από ημέρες 
ασφάλισης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας διαιρώντας το σύνολο των ημερών ασφάλισης διά του 
25.
Παράδειγμα: Από βεβαίωση του ΙΚΑ προκύπτουν συνολικά 1.060 ημέρες ασφάλισης για εργασία που παρείχε ο 
υποψήφιος σε διάφορους εργοδότες. Για να υπολογιστούν οι μήνες ασφάλισης γίνεται η διαίρεση:  1.060 : 25 = 42,4  
και στο συγκεκριμένο πεδίο αναγράφεται μόνο το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος της διαίρεσης, δηλαδή το  42 , 
που αφορά πλήρεις μήνες απασχόλησης.

2) Υπολογισμός μηνών εμπειρίας με βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης
Οι ασφαλισμένοι σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους οποίους η ασφαλιστική 
κάλυψη προκύπτει από τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της χρονικής περιόδου ασφάλισης, 
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υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης από την 
επομένη της αντίστοιχης ημερομηνίας λήξης, ώστε να υπολογιστεί και η τελευταία ημέρα ασφάλισης.
Παράδειγμα: Από βεβαίωση του ΟΑΕΕ προκύπτει χρονική περίοδος ασφάλισης του υποψηφίου από 17/05/2000 έως 
11/04/2005. Για να υπολογιστούν οι μήνες ασφάλισης αφαιρούμε:

από το: 12 – 4 – 2005 (Επομένη ημέρας λήξης – Μήνας λήξης – Έτος λήξης)

το:  17 – 5 – 2000 (Ημέρα έναρξης – Μήνας έναρξης – Έτος έναρξης)

Επειδή δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τις ημέρες έναρξης από τις ημέρες λήξης, μετατρέπουμε 1 μήνα λήξης σε 30 
ημέρες (άρα ο μήνας λήξης από 4 γίνεται 3) και προσθέτουμε τις 30 ημέρες στις υπάρχουσες ημέρες λήξης, δηλαδή: 
 12 + 30 = 42 . Στη συνέχεια, και προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε αφαίρεση και στο πεδίο των μηνών, 
μετατρέπουμε 1 έτος λήξης σε 12 μήνες (άρα το έτος λήξης από 2005 γίνεται 2004) και προσθέτουμε τους 12 μήνες 
στους εναπομείναντες μήνες λήξης, δηλαδή:  3 + 12 = 15 . Οπότε, τώρα μπορούμε να αφαιρέσουμε:

από το: 42 – 15 – 2004

το:  17 – 05 – 2000

Όπως προκύπτει από την αφαίρεση, η διάρκεια της ασφαλισμένης απασχόλησης ισούται με 4 έτη, 10 μήνες και 25 
ημέρες, δηλαδή:  48 + 10 = 58 μήνες και 25 ημέρες  . Όμως στο συγκεκριμένο πεδίο αναγράφεται μόνο ο 
ακέραιος αριθμός των μηνών, δηλαδή το  58 . 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:
α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, που αποδεικνύουν την εμπειρία τους με σχετική 
βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας αφαιρώντας την 
ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης από την επομένη της ημερομηνίας λήξης σύμφωνα με το 
υπόδειγμα των ασφαλισμένων στα λοιπά ταμεία πλην ΙΚΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που  προκύπτει 
από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο 
και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς μερικής απασχόλησης ο χρόνος εμπειρίας 
υπολογίζεται στο ήμισυ και όπως επισημαίνεται στο Παράρτημα Γ.2 και στην περίπτωση αυτή, ο 
υποψήφιος, πλέον της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκομίσει και 
βεβαίωση του δημοσίου φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε μερικώς.
δ) Οι απασχολούμενοι (μισθωτοί) του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προσκομίσουν, αντί της βεβαίωσης 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να έχει εκδοθεί αρμοδίως ή παλαιότερα 
εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ.

 
ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Στα πεδία (α. έως και στ.) της ενότητας αυτής ο υποψήφιος δηλώνει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα 
βαθμολογηθεί, πλην του βαθμού του τίτλου σπουδών και της εμπειρίας.  

Για την απόδειξη των λοιπών βαθμολογούμενων κριτηρίων πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που ορίζονται στο κεφάλαιο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του οικείου 
παραρτήματος.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο υποψήφιος, αφού ελέγξει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά τα οποία 
προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων του, τα αριθμεί σε εμφανές τους σημείο κατά φύλλο. 
Ακολούθως, στον ΚΑΤΆΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΈΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ της αίτησης τα αναφέρει κατά 
είδος ένα προς ένα και καταγράφει το σύνολο των αριθμημένων φύλλων όλων των δικαιολογητικών-
πιστοποιητικών που καταθέτει . 
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής ).
Στη συνέχεια συμπληρώνει την ημερομηνία και το ονοματεπώνυμό του κάτω από το κείμενο της 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, την οποία και υπογράφει μετά από προσεκτική ανάγνωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 Δ. 1  Κριτήρια Αξιολόγησης 

1.    Αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα του (ΠΙΝΑΚΑ Β)
Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Α.ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ανώτατο όριο: 1100 μονάδες ):
1. Βαθμολόγηση βασικού τίτλου (οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία 
πολλαπλασιάζεται με το 40)
2. Βαθμολόγηση 1ου Μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης : 200 μονάδες.
3. Βαθμολόγηση 2ου Μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης : 100 μονάδες.

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΩΝ
1. Βαθμολόγηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας: 
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Καλή γνώση: 30 μονάδες.
Πολύ καλή γνώση: 50 μονάδες.
Άριστη γνώση: 70 μονάδες.
2. Βαθμολόγηση γνώσης Ιταλικής γλώσσας και μόνο προσμετρούνται επιπρόσθετα τα αντίστοιχα μόρια.
Καλή γνώση: 30 μονάδες.
Πολύ καλή γνώση: 50 μονάδες.
Άριστη γνώση: 70 μονάδες.

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ανώτατο όριο: 1.440 μόρια):
1. Γενική Εργασιακή Εμπειρία στην υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 7 
μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες).
2. Ειδική Εργασιακή Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (17 
μονάδες ανά μήνα εργασιακής εμπειρίας και έως 60 μήνες).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο εξάγεται με 
προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης 
μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:

Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και 
ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄επικουρίας κ.ο.κ.).  

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο 
κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν 
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των 
ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής 
του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής 
του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια 
κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

Δ.2 .  Αξιολόγηση αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 87 του Ν.4605/2019, και θα εισηγηθεί τον/την προτεινόμενο/η για την ανάθεση της 
σύμβασης μίσθωσης έργου.
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. 
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.
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των απαιτούμενων και πρόσθετων προσόντων 
των υποψηφίων και στη βαθμολόγηση αυτών βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που αναφέρονται στην 
παρούσα.
Μετά τη βαθμολόγηση των προσόντων η Επιτροπή θα καταρτίσει «πίνακα βαθμολογίας 
προσόντων» για κάθε υποψήφιο και πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. 

Δ.3 .  Ανάρτηση αποτελεσμάτων  - ενστάσεις 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας (https://aigialeia.eu/). Επί των αποτελεσμάτων (πινάκων 
κατάταξης υποψηφίων) οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν ενστάσεις απευθείας στο Δήμο 
Αιγιαλείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας ανάρτησης τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας 
(https://aigialeia.eu/).

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 αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφοράς (courier) 
απευθείας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας (Παναγιωτοπούλου 12 Αίγιο), η οποία πάντως θα 
πρέπει να παραληφθεί με ευθύνη του ενιστάμενου, εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) 
ημερολoγιακών 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 σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 
του έργου «Food Art  Movement Energy–the ROAD  to Country Experience» και ακρωνύμιο 

«FAME ROAD» στο πλαίσιο του προγράμματος
(«Cooperation Interreg  V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: FAME ROAD………..

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Δ.4 .  Συλλογή  και  επεξεργασία προσωπικών  δεδομένων 

https://aigialeia.eu/
https://aigialeia.eu/
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Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από το Δήμο Αιγιαλείας θα επεξεργασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της οδηγίας 95/ΕΚ (GDPR) για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο 
Δήμος Αιγιαλείας δεσμεύεται ότι θα προβεί στη συλλογή μόνο των απαραίτητων δεδομένων και θα 
προβεί σε επεξεργασία μόνο για το σκοπό τον οποίο συλλέχθηκαν. Ως νόμιμη βάση για την 
επεξεργασία των δεδομένων ορίζεται η εξυπηρέτηση του σκοπού καθώς και η συμβατική σχέση που 
σχηματίζεται μεταξύ του Δήμου και των συμμετεχόντων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για 
όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια υπηρεσία και θα κοινοποιηθούν μόνο 
εφόσον αυτό προβλέπεται από την εγχώρια νομοθεσία ή εφόσον υφίσταται έννομο συμφέρον του 
αιτούντα. Στο Δήμο Αιγιαλείας έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε 
να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση dpo@aigialeia.gov.gr προκειμένου να 
εξασκήσετε τα δικαιώματα σας. 

Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, επιλέξτε τη μορφή 
επικοινωνίας με την υπηρεσία του Δήμου:

Υπηρεσιακές ανάγκες και Ενημέρωση ΕΠΙΛΟΓΗ

Ηλεκτρονική αλληλογραφία – email
Σταθερή – Κινητή Τηλεφωνία

Ονοματεπώνυμο                                                                                Ημερομηνία    /   /
Τηλέφωνα            …………………………                                                         ………………………….

  E-mail                  ………………… … 
  Υπογραφή………………………………

mailto:dpo@aigialeia.gov.gr
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