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                                             Λαμία, 12/8/2020 

Αριθμ. πρωτ. Οικ. 159139/2302 

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ       
         ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ     
 
Λ. Καλυβίων 2, Λαμία 35132                                    
Ταχ. Κώδικας  : 35 132                                                      
Αρ. Τηλεφ.       : 22313 52601                                                                             
e-mail  : perifereiarxis@pste.gov.gr    
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη σύναψη 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο Fostering the role of 

public authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας 

τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων 

συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i - Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

«INTERREG EUROPE». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, του άρθρου 6 του Ν. 
2597/97 ''Συμβάσεις μίσθωσης έργου'' όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 
3812/2009 καθώς και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/A’/07.06.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

3. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο άρθρο 30 παρ. 3, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 
297) και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως από τις διατάξεις του 
άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016),  

4. Την µε αρ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ.26059  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής  
Ανασυγκρότησης. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως των 
διατάξεων της παρ. 4 στοιχ. δ) και της παρ. 8 στοιχ. β),  

6. Τις διατάξεις του Ν. 2527/97 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και 
άλλες διατάξεις, άρθρο 6 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Την υπ αρ 3449/5-2-2018 Εγκύκλιος της Γεν. ∆/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
∆/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του 
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Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέμα: προγραμματισμός 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ 
αυτών. (ΑΔΑ: ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ) 

8. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α  1005510 ΕΞ 2016 / 13-1-2016 Έγγραφο Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων / Υπουργείου Οικονομικών / Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας. 

9. Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE», Άξονας 1.2: 
Improving innovation delivery policies. 

10. Την συμμετοχή της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησης έργου με 
τίτλο «iBuy».  

11. Το από 13-03-2018 έγγραφο του Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης του 
Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του έργου 

12. Την από 29-5-2018 Υπογεγραμμένη σύμβαση  
13. Την υπογεγραμμένη συμφωνία εταίρων του έργου καθώς και τα Πρακτικά της Συνάντησης 

Κορυφής της Διευθύνουσας Επιτροπής 
14. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του «Fostering the role of public authorities as demanders of 

innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως 
προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i Buy» 

15. Την Έγκριση Αποδοχής του έργου I-BUY από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 
(ΑΔΑ:6ΕΨ97ΛΗ-ΡΒ5) 

16. Τα με αρ.πρ. 300826/ΥΔ2212/30-5-18 κ 300827/ΥΔ2213/30-5-18 έγγραφα ΕΥΔΕΠ ΣΤΟΧΟΥ     
«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»  

17. Η με ΑΠ 141951/21-12-2017 ΚΥΑ Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υπ. Οικονομικών  (ΑΔΑ: 
683ΥΑ465ΧΙ8-ΦΤΗ) 

18. Την με αριθμ 2258/15-10-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε (Αριθμ. πρακτ. 40 
Θέμα 39ο - ΑΔΑ 7ΖΩΟ7ΛΗ-ΠΕΤ) σχετικά με έγκριση δαπανών και δέσμευση πίστωσης ΠΔΕ 
έτους 2018 α/α 5 & 6. 

19. Η υπ. αριθμ. 1587/2018 με αριθμ. πρωτ. 123235/19-11-2018 Συλλογική Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: Ψ795465ΧΙΒ-ΔΝΛ) - ΕΠ3562  
Κατάρτιση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Fostering the role of public authorities as demanders of 
innovation through public procurement - Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως 
προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «iBuy» του INTERREG 
EUROPE της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και κωδικό 2018ΕΠ35620002 συνολικού ποσού 
ύψους 28.065,00 €. 

20. Το με αριθμ. πρωτ. 2673/270995/21-11-2018 έγγραφό μας προς ΕΥΔ Interreg σχετικά με 
έκδοση σύμφωνης γνώμης για την καταβολή εθνικής συμμετοχής έργων της ΣΑΕΠ 3562. 

21. Την με αριθμ. πρωτ. 302391/ΥΔ6122/26-11-2018 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Interreg για την 
διάθεση πίστωσης της εθνικής συμμετοχής έργων της ΣΑΕΠ 3562 ποσοστού 85% . 

22. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 26327/308/4-2-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΒΠ7ΛΗ-ΔΜΓ) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας για Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το Έργο με τίτλο «Fostering the role of 
public authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον 
ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και 
ακρωνύμιο «i-Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE» 

23. Τις διατάξεις του Ν. 2527/97 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και 
άλλες διατάξεις, άρθρο 6 Συβάσεις Mίσθωσης έργου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

24. Την υπ αρ 3449/5-2-2018 Εγκύκλιος της Γεν. ∆/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
∆/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέμα: προγραμματισμός 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ 
αυτών. (ΑΔΑ: ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ) 

25. Την με αριθμ. 142/2020  (ΑΔΑ:ΨΑΝΤ7ΛΗ-ΨΡΒ) Απόφαση της 5ης τακτικής συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Στ.Ε., την 3η Ιουνίου 2020 περί  Έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου 
με τίτλο Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public 
procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας 
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μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i-Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα «INTERREG EUROPE». 

26. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Έργου  

Και ενόψει ότι: 
 Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου συγχρηματοδοτούμενων από πόρους των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 8. του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/8-10-1997) όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 431/14 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) , καθώς και της 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, διότι πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το 
χρηματοδοτούμενο έργο και για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από αυτό. 

 Συνεπώς η διαδικασία προκήρυξης της σύναψης σύμβασης που ακολουθείται προκύπτει 
από τον συνδυασμό των διατάξεων του ν. 2527/1997 και του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28/3 Μαρτίου 
1994) κατά τον βαθμό που ανταποκρίνονται στην ειδικότερη φύση των υπό ανάθεση συμβάσεων 
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.  

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, 

για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο Fostering the role of public authorities as 

demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των 

Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και 

ακρωνύμιο «i - Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG 

EUROPE». 

για την κάλυψη των κάτωθι θέσεων απασχόλησης, ως αυτές αναλυτικώς περιγράφονται ανά 
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αρμοδιότητα και διάρκεια σύμβασης στον συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, λόγω αδυναμίας υποστήριξης του 
συγκεκριμένου αντικειμένου από τα Υπηρεσιακά Στελέχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  και 
ειδικότερα : 

 
Α) μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 
(115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) με 
αποδεδειγμένη εμπειρία επί συναφών γνωστικών αντικειμένων (διαχείριση ή συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά έργα) τουλάχιστον ενός έτους, γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου C2 
(γραπτό και προφορικό).  
 
Β) μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 
(115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) με 
αποδεδειγμένη εμπειρία επί συναφών γνωστικών αντικειμένων (διαχείριση ή συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά έργα) τουλάχιστον ενός εξαμήνου, γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου C ή 
Β2 (γραπτό και προφορικό).  
 
Η ύπαρξη μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος θα συνεκτιμηθεί και για τις δύο θέσεις. Σε 
περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους που συγκεντρώνουν όλα τα ανωτέρω 
προσόντα και λόγω των χρονικών περιορισμών ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου, η Περιφέρεια 
διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει προς πρόσληψη αιτήσεις υποψηφίων με μειωμένα προσόντα.  

 
Αντικείμενο της εργασίας του επιστημονικού προσωπικού θα είναι: α) η συνδρομή του σε αντίστοιχα 
παραδοτέα (που θα ζητούνται κάθε φορά που κρίνεται ανάγκη κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος) από την Ομάδα Παρακολούθησης και Υλοποίησης του έργου, β) η οργάνωση και 
διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, γ) η προετοιμασία και υποβολή των 
εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου, δ) η οργάνωση και υλοποίηση συναντήσεων στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό, ε) η διαμόρφωση και οριστικοποίηση της περιφερειακής στρατηγικής και του τελικού 
σχεδίου δράσης του έργου καθώς και στ) όλα τα θέματα που σχετίζονται με το έργο εν γένει και τις 

ΑΔΑ: ΩΨΧ17ΛΗ-Δ1Ε



Σελίδα 4 από 28 
 

λοιπές ανάγκες του Προγράμματος αναφορικά με τη διαχείριση αυτού και τα τελικά οικονομικά και 
λοιπά σχετικά παραδοτέα όπως η διαχείριση βάσης δεδομένων, η δημιουργία οπτικοακουστικού 
υλικού, η διασύνδεση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για μεταφορά τεχνογνωσίας των βέλτιστων 
διαθέσιμων πρακτικών, η δημοσιοποίηση των δράσεων του έργου κ.ά. 
 

 Η σχετική δαπάνη είναι επιλέξιμη και προβλέπεται από τον προϋπολογισμό του 

ευρωπαϊκού έργου σύμφωνα µε το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου.  

 Tα επιλεγέντα στελέχη θα έχουν ενδεικτικώς τις αρμοδιότητες που περιγράφονται ανά 
κατηγορία θέσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, και άπτονται της οργάνωσης, της παρακολούθησης, του 
συντονισμού και της τεχνικής υποστήριξης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της Πράξης καθώς και της υποβολή Εκθέσεων αποτίμησης δράσεων, όπως αυτές 
περιγράφονται στο αντικείμενο του προγράμματος. 
 

Ειδικότερα, τα στελέχη  που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα τους 
ανατίθενται από την Επιτροπή Διαχείρισης Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Ομάδα Έργου) σύμφωνα 
με την µε αρ. πρωτ. οικ. µε αρ. πρωτ. οικ. 26327/308/4-2-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΒΠ7ΛΗ-ΔΜΓ) Απόφαση 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το Έργο με τίτλο 
«Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement – 
Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων 
συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i-Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
«INTERREG EUROPE» 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου ορίζεται έως το τέλος του προγράμματος, η οποία 
άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου. Ρητώς 
ορίζεται ότι οι υπό ανάθεση συμβάσεις μίσθωσης έργου αποσκοπούν αποκλειστικά στην κάλυψη 
συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από το παρόν συγχρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα και επ’ ουδενί σχετίζονται με πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Τα στελέχη  που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης έργου 
θα λάβουν την προβλεπόμενη αμοιβή, ως αυτή θα προσδιοριστεί στην σχετική σύμβαση έργου. 
υπαγόμενοι κατά περίπτωση, στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), είτε στην 
ασφαλιστική κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών, είτε στην ασφαλιστική κατηγορία των 
μισθωτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Ο τρόπος προσδιορισμού της αμοιβής, η περιοδικότητα και το ύψος αυτής, καθώς και η 
αποδοχή των παραδοτέων προσδιορίζονται από την Πράξη ένταξης και θα αναλύονται επακριβώς 
στην σύνταξη της σχετικής σύμβασης. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από αρμόδια δια 
τούτου επιτροπή που θα συσταθεί. 

Σε περίπτωση παραίτησης υποψηφίων από τον τελικό πίνακα κατάταξης, καλείται ο αμέσως 
επόμενος. 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
   

Με τα παραπάνω σχετικά εγκρίθηκε και υλοποιείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο Fostering the role of public authorities as demanders of innovation 

through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών 

καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i-Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE». 

 Το Έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση μιας κοινής πρόκλησης για όλους τους συμμετέχοντες 
φορείς: την ανάγκη για αποδοτική εφαρμογή νέας γενιάς προγραμμάτων δημόσιων συμβάσεων 
καινοτομίας (Innovation Public Procurement - IPP), συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, συνδεόμενων με τις εκάστοτε στρατηγικές RIS3 για την 
ανάπτυξη υης έξυπνης Περιφέρειας που προωθεί την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες με 
έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στόχος είναι η  και αφιερωμένων στην εξέλιξη του 
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ρόλου των Δημόσιων Αρχών ως σημαντικών οντοτήτων στην πλευρά της ζήτησης της καινοτομίας, 
μια βασική στόχευση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Οι 
φορείς της σύμπραξης βρίσκονται στα πρώιμα στάδια υλοποίησης προγραμμάτων IPP και ως εκ 
τούτου αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, ως επί το πλείστον λόγω έλλειψης πρότερης εμπειρίας 
στη δραστηριοποίηση ως προμηθευτών καινοτομίας. 
 Σε αυτό το πλαίσιο, το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων μέσω της  
χρηματοδότηση δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και δικαιούχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αυξάνοντας τον αριθμό και την ποιότητα των αποτελεσμάτων των εφαρμοσμένων πολιτικών αλλά 
και των επιπτώσεών τους. Το Έργο θα λειτουργήσει στη βάση διαδικασιών και μεθοδολογιών 
επιχειρηματικής έρευνας σε άμεση συσχέτιση με τις στρατηγικές RIS3, στον τομέα των δημόσιων 
συμβάσεων καινοτομίας IPP, υπό μια Ευρωπαϊκή προοπτική και με στόχο τη μακρόχρονη 
βιωσιμότητα και μεταφερσιμότητα των εξαχθέντων αποτελεσμάτων.     
 Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο φορέας «Lithuania Innovation Centre», ενώ 
συμμετέχουν συνολικά 7 εταίροι:  
 
1. Lithuania Innovation Centre 
2. Foundation for Innovation and Technology in the Balearic Islands - Government of the Balearic 

Islands 
3. The Baltic Institute of Finland 
4. Agency of Regional Development of Bucharest Ilfov  
5. Regional Government of Central Greece 
6. Ministry of Economics of the Republic of Latvia  
7. National Innovation Agency of Portugal 
 
 Προϋπολογισμός Έργου: 1.471.100,00€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Interreg Europe και από Εθνικούς Πόρους. 
 Διάρκεια : Η διάρκεια του είναι πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την ημερομηνία έναρξής 
του (1/6/2018). 
 Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 187.100,00€. 
 Από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe θα αντληθεί το ποσό των 159.035,00€, ενώ 
το υπόλοιπο ποσό των 28.065,00 € αντιστοιχεί σε εθνική συμμετοχή η οποία έχει καταβληθεί από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω του Προγράμματος  Δημοσίων 
Επενδύσεων - ΠΔΕ συγκεκριμένα και αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
 
 Με την (22) Σχετική Απόφαση έχει συγκροτηθεί Ομάδα έργου από υπηρεσιακά στελέχη της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου, ως προς το 
σύνολο των δράσεων, αναγκών και υποχρεώσεων της Περιφέρειας ως εταίρου του έργου. Για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, έχει προβλεφθεί από την σύμβαση του ευρωπαϊκού έργου 
αντίστοιχο ποσό ανθρωποωρών στο τεχνικό δελτίο. Το συγκεκριμένο ποσό απαιτείται να 
δαπανηθεί καθώς η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου αποτελεί συμβατική υποχρέωση 
μας και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου. 
 
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης οι υποψήφιοι  πρέπει να 
συγκεντρώνουν υποχρεωτικώς τα ακόλουθα προσόντα: 

Α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον 
όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα. 

Β. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο  και να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους, κατά 
το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.  

Γ. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.  

Δ. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο κατά το άρθρο 8 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 
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Α 26/9.02.2007), δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί για τα προβλεπόμενα στο ως άνω 
άρθρο αδικήματα, να μην τελούν σε υποδικία για τα ως άνω αδικήματα, να μην έχουν 
στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους συνεπεία καταδίκης και να μην τελούν υπό 
δικαστική συμπαράσταση. 

Ε. Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν καταδικαστεί 
για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 

ΣΤ. Να διαθέτουν τίτλο σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) επί συναφών 
γνωστικών αντικειμένων, όπως ορίζεται ως προαπαιτούμενο, ανά κατηγορία θέσης, στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσης και όπως εξειδικεύεται παραπάνω. 

Ζ. Και σύμφωνα με την ειλημμένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
 

3. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την διαμόρφωση του πίνακα κατάταξης, σύμφωνα 

με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, θα συνεκτιμηθούν, επιπροσθέτως, τα κάτωθι 
προσόντα και οι ιδιότητες, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τον τρόπο απόδειξης τους στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA II-VI, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας: 

Α) η συνάφεια των ως άνω επιπλέον τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της επιλεγόμενης 
θέσης, 

Β) οι δεξιότητες στους H/Y και στις ξένες γλώσσες 

Γ) η επαγγελματική εμπειρία, σε συναφείς κλάδους εργασίας και 

Δ) η συνέντευξη των υποψηφίων επί ζητημάτων που άπτονται των ειδικότερων απαιτήσεων 
και αναγκών της επιλεγόμενης θέσης όπως επίσης τα μη μοριοδοτούμενα προσόντα (π.χ 
επιπλέον ξένες γλώσσες, δημοσιευμένες εργασίες επί του αντικειμένου κλπ). 
 

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
α) Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εκτελούν το έργο τους, σε χώρο που θα του 

παραχωρήσει η Π.Στ.Ε.  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

β) Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεργαστεί κατά το παρελθόν με την Π.Στ.Ε.  και το παραδοτέο 
τους δεν έχει παραληφθεί μερικώς ή ολικώς επειδή κρίθηκε ανεπαρκές, αποκλείονται από την 
διαδικασία επιλογής. 

γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δύναται να υποβάλλει αίτηση σε περισσότερες από μια θέσεις στο 
πλαίσιο της ιδίας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο 
θέση. Η υποβολή σε περισσότερες από μία θέσεις αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία 
επιλογής. 

Σύμφωνα με το ΠΔ 164/2004 ''Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου στο Δημόσιο Τομέα'', η Π.Στ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής νέας σύμβασης με το ίδιο 
πρόσωπο, για τις ανάγκες του έργου, εφόσον εγκριθεί η παράταση της λειτουργίας της πράξης 
(από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή), εάν η νέα σύμβαση αφορά στην εκτέλεση των ίδιων 
καθηκόντων που συνιστούν και το αντικείμενο της πρώτης σύμβασης, εφόσον τούτο δεν 
προσκρούει στη νομική φύση των υπό κρίση θέσεων και στην κείμενη νομοθεσία.  

 
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μαζί με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής θα αναρτηθεί 
στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και στο διαδικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ της παρούσας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός 
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σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, είτε στο πρωτόκολλο της Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με 
ταχυμεταφορά στην ακόλουθη διεύθυνση:  

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση - Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Λ. Καλυβίων 2, Λαμία,  Τ.Κ.: 35132 

Τηλέφωνο: 22313 52630, Φαξ: 22313 52636 

Για την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. …………….  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις θέση με κωδικό (501) και (502) στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο Fostering the role of public 

authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον 

ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και 

ακρωνύμιο «i - Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG 

EUROPE». 

Προθεσμία υποβολής ταχυδρομικών αιτήσεων από 14 - 8 - 2020   έως  και 24– 8 - 2020  (10 
ημέρες)  

(ημερομηνία λήξης με σφραγίδα ταχυδρομείου). 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά), αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και, ως εκ τούτου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 
24-8-2020  και ώρα 12:00 μ. Ως τελική ημερομηνία λήψης από την  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
των αιτήσεων σε περίπτωση αποστολής τους μέσω συστημένης επιστολής ή υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς, λογίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται επί του φακέλου από το φορέα 
αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που 
αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

Με την κατάθεση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού 
φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη την αίτηση, και 
επιπροσθέτως, τα στοιχεία-έγγραφα, στα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητα τους, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της παρούσας, και ειδικότερα: 

Α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο όψεων 

Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 
δηλώνοντας ότι: α) Δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
ανωτέρω υπό 2.δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α 26/9.02.2007), και β) το σύνολο των 
υποβληθέντων φωτοαντιγράφων είναι πιστά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που 
βρίσκονται στην κατοχή μου.  

Γ. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.  

Δ. Συμπληρωμένη «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

Ε. Φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων ανά θέση, τίτλων σπουδών ή αναγνώρισης από 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος, καθώς και 
φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης τήρησης των 
προϋποθέσεων για την άσκησή του, όπου αυτή απαιτείται.  

ΣΤ. Έγγραφα που πιστοποιούν την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  

Ζ. Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας  

Η. Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης H/Υ 

ΑΔΑ: ΩΨΧ17ΛΗ-Δ1Ε



Σελίδα 8 από 28 
 

 
Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική 
κατάταξη των υποψηφίων. 

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των 
Παραρτημάτων της, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η συμμετοχή 
στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει λάβει πλήρη γνώση της 
παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία 
επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης 
των πινάκων κατάταξης για την βαθμολόγηση των κριτηρίων της Ομάδας Β’. 

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση της Περιφέρειας  
Στερεάς Ελλάδας να καταρτίσει σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση 
απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον 
υποψήφιο στην αίτηση του, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισύρει τις προβλεπόμενες 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη 
για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η 
ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε 
περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται.  

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάσει των κριτηρίων της 

παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που αναλυτικά εκτίθεται στο 
αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Τα μόρια θα υπολογιστούν με βάση τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην αίτηση/δήλωση 
των στοιχείων των υποψήφιων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) και 
μοριοδότηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Προσόντα 
που αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών/βεβαιώσεων δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική 
κατάταξη των υποψηφίων.  

Ειδικότερα, η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την 
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

Α. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική 
βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης. 
 
Β. Εν συνεχεία θα κληθούν σε συνέντευξη οι πέντε πρώτοι υποψήφιοι για την κάθε θέση  
σύμφωνα με την ανωτέρω κατάταξη. Υποψήφιος που δεν προσέρχεται στη συνέντευξη 
απορρίπτεται. 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος 
λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. 

 

7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων των βαθμολογούμενων κριτηρίων και την υλοποίηση της 

συνέντευξης,  η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους τελικούς πίνακες κατάταξης 
των υποψηφίων στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Κατά αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους 
η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει 

ΑΔΑ: ΩΨΧ17ΛΗ-Δ1Ε



Σελίδα 9 από 28 
 

από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

 Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 

Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία της υπηρεσίας ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή 
μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της 
Επιτροπής Ενστάσεων, στη διεύθυνση: 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση - Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Λ. Καλυβίων 2, Λαμία,  Τ.Κ.: 35132 

Τηλέφωνο: 22313 52630, Φαξ: 22313 52636 

Για την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. …………….  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις θέση με κωδικό (501) και (502) στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο Fostering the role of public 

authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον 

ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και 

ακρωνύμιο «i - Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG 

EUROPE». 

 Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ενστάσεων, ως ημερομηνία υποβολής λογίζεται η 
ημερομηνία που αναγράφεται επί του φακέλου από το φορέα αποστολής.  

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις 
κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, 
κ.λπ. απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρέχει τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία υποβολής ενστάσεων. 

8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ορισμένου χρόνου με τον υποψήφιο που θα επιλεγεί αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων 
κατάταξης και τον έλεγχο τυχόν ενστάσεων. Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα λαμβάνουν την 
προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις αμοιβή πόπως αυτή θα προβλεπεται στην σύμβαση, έως 
την ημέρα της λύσης της σύμβασης ορισμένου χρόνου όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Με 
την παρέλευση της διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου αυτή θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως 
χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση και αζημίως για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σε κάθε 
περίπτωση η Π.Στ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου νωρίτερα από 
τους εναπομείναντες μήνες σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης. 

 Συμβαλλόμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 
άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω 
αντικατάστασης αποχωρούντων, φέρουν τα αντίστοιχα καθήκοντα για το υπολειπόμενο, κατά 
περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 
μίσθωσης έργου. 

 

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Πληροφορίες παρέχονται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ με αίτηση 
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, μέχρι και την καταληκτική προθεσμία υποβολής των 
υποψηφιοτήτων. 
Ταχ. Δ/νση : Λ.Καλυβίων 2  -  Λαμία,  Ταχ. Κώδικας: 35 132,    
 
                                                             Ακριβές Αντίγραφο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Κωδικός  
θέσης 

Έδρα  Ειδικότητα - Περιγραφή αρμοδιοτήτων Διάρκεια 
σύμβασης  

Αριθμός 
ατόμων 

 

 
 

501  

 
Περιφέρεια 
Στερεάς 
Ελλάδας 

Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού 
(σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 
116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς 
και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 
(99Α΄) με αποδεδειγμένη εμπειρία επί συναφών 
γνωστικών αντικειμένων (διαχείριση ή συμμετοχή 
σε ευρωπαϊκά έργα) τουλάχιστον ενός έτους, 
γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου 
C2 (γραπτό και προφορικό).  
 
 

 
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 
την λήξη του 

προγράμματος 

 
 

1  
 

 

 
 

502  

 
Περιφέρεια 
Στερεάς 
Ελλάδας 

Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού 
(σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 
116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς 
και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 
(99Α΄) με αποδεδειγμένη εμπειρία επί συναφών 
γνωστικών αντικειμένων (διαχείριση ή συμμετοχή 
σε ευρωπαϊκά έργα) τουλάχιστον ενός εξαμήνου, 
γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου 
C ή Β2 (γραπτό και προφορικό).  
 

 
Από την 

υπογραφή της 
σύμβασης έως 
την λήξη του 

προγράμματος 

 
 

1  
 

 

(1). Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να κατανείμει τα στελέχη που θα επιλεγούν σε όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης. 

(2). Οι αμοιβές θα καταβάλλονται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.  

(3). Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου πριν τη λήξη του 
προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης. 
 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΟΡΚΟΣ 

 

ΜΑΡΙΑ 
ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΨΧ17ΛΗ-Δ1Ε



Σελίδα 11 από 28 
 

(4) Το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού για αμοιβές και πάσης φύσεως εισφορές και φόρους 
κατά τη χρονική διάρκεια μίσθωσης του έργου προσδιορίζεται στο τεχνικό δελτίο του έργου το 
οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αυτής  σύμφωνα με την πράξη ένταξης και  
με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης του προϋπολογισμού της πράξης.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κωδικός 
θέσης 

 
Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών : 

 

 
 
 
 
 
 
 

501 ΚΑΙ 502 

 
ΠΕ Διοικητικού σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 
44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με 
τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) (Αποδεκτά Πτυχία: 

o Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή 
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών 
Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Δημόσιας Διοίκησης με 
κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με 
κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 
Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
με κατευθύνσεις: α) Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας είτε β) 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Διακυβέρνησης είτε γ) 
Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και 
Διπλωματίας ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων 
Πόρων και Διοίκησης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ 
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων 
(Marketing) ή ΙστορίαςΑρχαιολογίας- Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή 
Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης 
και ΠολιτικήςΕπιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής 
Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 
Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Μεσογειακών 
Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή 
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή 
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 
ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 
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μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής. Πτυχίο ή δίπλωμα 
Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή 
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας 
και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με 
κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικώνκαι Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με 
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 
Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής 
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής 
Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 
Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης 
Τουρισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή 
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και 
Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής Διοικητικής.* 

 
ΠΕ Οικονομικών  σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 
44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με 
τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) (Αποδεκτά Πτυχία: 

o Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 
1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας 
Οικονομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή  
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή 
Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Περιφερειακής και 
Οικονομικής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας). 
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Παρατηρήσεις 

1. Εμπειρία επί συναφών γνωστικών αντικειμένων, με αποδεδειγμένη γνώση 
χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) και αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας 
αντίστοιχου επιπέδου (γραπτό και προφορικό). 

 
2. Η ύπαρξη Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης ή και Διδακτορικού 

Διπλώματος θα συνεκτιμηθεί. 
 
* Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Ως εμπειρία στα κύρια προσόντα νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή 
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 
καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση 
του έργου. 

➢ Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα: 
Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος 
και η χρονική διάρκεια της εργασίας.  
ή 
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια ασφάλισης.  

➢ Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της 
σύμβασης συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.  
ή 
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια 
ασφάλισης ή/και στην περίπτωση που η Βεβαίωση προϋπηρεσίας δεν αναφέρει με 
σαφήνεια το είδος και τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποβολή 
αντιγράφων συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

 

  

ΑΔΑ: ΩΨΧ17ΛΗ-Δ1Ε



Σελίδα 15 από 28 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Κωδικός 
θέσης 

 
 

501 & 502 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
Επίσης: 
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών 
Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο 
σχολών της αλλοδαπής,  

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής,  

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,  
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση 
τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας 
αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 
αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 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 μετα δευτεροβάθμιας 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 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης 
ισοτιμίας. 
Σημείωση: 
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι 
τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην 
ίδια γλώσσα. 
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου 
επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης 
γλώσσας. 
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης 
γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει 
να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου 
εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές 
φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) 
αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ146/2007 «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 
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ή 
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή 
αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις 
και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο 
επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, 
απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην 
Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε 
τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε 
δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η 
μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική 
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από 
τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού 
Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 
 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : 

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

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

• ΙNTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) 
απότοUniversity of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The 
British Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 
7,5 καιάνω. 

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN 
ENGLISH τουΠανεπιστημίου MICHIGAN.  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- 
του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -
PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)  

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

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης) ή CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - MASTERY- 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης).  

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

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

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European 
Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)  

• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)  

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

• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU 
– CELP) : CEF C2.  

• Test of Interactive English, C2 Level.  

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).  

• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: 
Listening, Reading, Writing, Speaking). 
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• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) τουΠανεπιστημίουτου 
CAMBRIDGE.  

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

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότο 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British 
Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 6 έως 7.  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απότο 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- 
του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -
ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)  

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

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης) ή CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης).  

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC 
AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) 
καιτηςΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣΕΝΩΣΕΩΣ.  

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), 
βαθμολογίααπό 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA.  

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή 
PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF 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, μεβαθμό «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. 

• Test of Interactive English, C1 Level.  

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

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

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) 
βαθμολογίααπό 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS  

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογίααπό 190 έως 240 του 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) : 
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• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE.  

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

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότο 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British 
Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 4,5 έως 
5,5.  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) απότο 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN 
ENGLISH τουΠανεπιστημίου MICHIGAN. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE 
COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH 
GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 
EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(CEF B2) 

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

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(reading, writing andlistening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS 
LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -
COMMUNICATOR- 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης) ή CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - 
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 
COMMUNICATOR -
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης). 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) 
βαθμολογίααπό 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA.  

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή 
PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) . 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, 
Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

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

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European 
Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)  

• AscentisLevel 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.  

• Test of Interactive English, B2 Level.  

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).  

• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: 
Listening, Reading, Writing, Speaking). 

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

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

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για 
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την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο 
εθνική αρχή 

ή 
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε 
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το 
προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας 
χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) 
αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) 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.  

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.  

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.  

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) 
[Μέχριτο 1999 οτίτλοςτουδιπλώματοςήταν: DIPLOME D’ ETUDES 
FRANCAISES (SORBONNE II).  

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME 
DEGRE).  

• Certificat de competences linguistiquesτουInstitutSuperieur des 
LanguesVivantes (ISLV), Departement de francais, 
τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης – Επίπεδο C2 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL τουΠανεπιστημίουΓενεύης. 
(β) Πολύ καλή γνώση(Γ1/C1) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτομέχριτο 1996).  

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.  

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).  

• Certificat de competences linguistiquesτουInstitutSuperieur des 
LanguesVivantes (ISLV),  Departement de francais, 
τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης – Επίπεδο C1 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL τουΠανεπιστημίουΓενεύης. 
(γ) Καλή γνώση (Β2) : 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.  

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).  

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.  

• Certificat de competences linguistiquesτουInstitutSuperieur des 
LanguesVivantes  (ISLV),  Departement de francais, 
τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης – ΕπίπεδοΒ2 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL τουΠανεπιστημίουΓενεύης.  

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE τουΠανεπιστημίουτηςΓενεύης.  
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο 
παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-
Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
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ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Κωδικός 
θέσης 

 
 

501 & 502 

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 (ΕΟΠΠΕΠ) 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 
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 Ελλάς 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) VellumGlobal Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑ.Ε) (22.2.2006), 
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) 
Θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ 
ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας 
της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)     ή 
ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. 
Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ 
- TELEFOS CERT ΕΠΕ) 
Ι) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009) 
ΙΑ) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10-4-2014). 
ΙΒ) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS 
ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015) 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 
α) ECDL Ελλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 

• ECDL Core Certificate 

• ECDL Start Certificate 

• ECDL Progress Certificate 

• ECDL Profile Certificate 
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 
γ) Infotest 

• Internet and Computing Core Certification (IC3) 

• Microsoft Office Specialist (MOS) 

• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 

• Infotest Certified Basic User (ICBU) 

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT 
Europe 
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• 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) 
ζ) I SKILLS A.E. 

• Basic I.T. Standard 

• Basic I.T. Thematic 

• Basic I.T. Core 
η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ - TELEFOS 
CERT ΕΠΕήΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ 

• Basic Skills ήInfocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 

• Basic ή InfocertBasic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 

• Integration Skills ήInfocert Integration Skills (25. 6.2008 
αλλαγήονομασίαςτίτλου) 

• InfocertUnities 
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 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – 
ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

• UnicertPrimary 
 
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών 
γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις 
οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί , μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα 
ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. 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),εταιρείαInfotest (πρώην TECHNOPLUS) 
και 
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρείαΙCT 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 
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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 Mετίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μετα δευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π. 50/2001 όπως ισχύει, και ειδικότερα:  

Α) ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

• 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 Μηχανικού 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.)  
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.  

• ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής  

- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  

- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων  

- Βιομηχανικής Πληροφορικής  

- Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας  

- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών  

- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης  

- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)  

- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων  

- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία  

- Διαχείρισης Πληροφοριών  
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

ή  
Β)ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ &ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του 
τομέα Πληροφορικής, ή  
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- 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 ήάλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

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 (ΤΕ) 
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. 
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 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ANA ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικοι 501 & 502 

 

α/α ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

 

 

Α1 

Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο 
σπουδών συναφή  με  την 
κατωτέρω επιθυμητή εμπειρία στο 
αντικείμενο των ευρωπαϊκων 
έργων.  

(Σε περίπτωση περισσοτέρων του 
ενός τίτλου, μοριοδοτείται μόνο ο 
ανώτερος) 

 

 

4 μόρια 

 

 

5 μόρια 

Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Β1 
Εργασιακή εμπειρία στο 
αντικείμενο σπουδών  

1 μόριο ανά πλήρη μήνα απασχόλησης (μέγιστο 24  

μήνες) με συναφές αντικείμενο 

 

Β2 

Εμπειρία στη διαχείριση  ή / και  
στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων. 

1 μόριο ανά πλήρη μήνα απασχόλησης (μέγιστο 18 
μήνες) με αντικείμενο  Ευρωπαϊκά  Προγράμματα  (Life, 
Horizon, Interreg, κ.α.) 

Β3 
Γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής 
γλώσσας (μοριοδοτείται η μία 
γλώσσα στο ανώτερο επίπεδο) 

Άριστη γνώση (Γ2): 3 μόρια 

Πολύ καλή γνώση (Γ1): 1,5 μόριο 

Καλή γνώση (Β2): 1 μόριο 

Β4 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ:  3 μόρια 

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
 

Γ1 

 

Οι πέντε πρώτοι υποψήφιοι βάσει  
της μοριοδότησης θα κληθούν σε 

προσωπική συνέντευξη 

Κατά τη συνέντευξη οι 
ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να 

υποβάλλονται και σε 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων  
κλπ. 

 
 

0 – 15 μόρια 

 

ΑΔΑ: ΩΨΧ17ΛΗ-Δ1Ε



Σελίδα 25 από 28 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
 
1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
*  Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Τίτλος 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.  
* Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την 
προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του 
Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο 
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο 
του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν 
αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο 
επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.  
* Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών, 
στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την 
προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον 
τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα 
κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται από την προκήρυξη για τις κατά 
περίπτωση θέσεις.  
• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, 
ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της 
βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό 
αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της 
βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.  
* Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να 
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Οι υποψήφιοι που είναι 
κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής, το οποίο έχει χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει 
χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα α) στις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις διατάξεις 
του π.δ. 84/1986, ΦΕΚ 31/τ.Α΄/1986, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως 
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση 
προσκόμισης πράξεως του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθμολογική αντιστοιχία του 
τίτλου.  
* Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου:  Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 
299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία 
έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.  
 
Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών 
(βασικών, μεταπτυχιακών) των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή 
των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο 
μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε κάθε 
όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί εντός της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων / 
προσληπτέων. Οι εν λόγω δε υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής 
αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα 
απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα/ιδιότητες και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά 
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δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης 
υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επισημαίνεται ότι, κατά το 
στάδιο της κατάρτισης των πινάκων οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το 
αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης 
και διοριστέων / προσληπτέων προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των 
αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους, από τα οποία πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται 
ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη προσόντα/κριτήρια.  
* Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι 
Έλληνες Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε 
περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν 
να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και 
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με 
βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το 
οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». Στις περιπτώσεις που η 
ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι 
Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή 
πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού 
αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την 
προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.  
Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία): Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς 
τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα 
τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). 
Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει στο πεδίο της 
ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά στο βαθμό του τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής 
κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».  
 
 2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ, ΤΕ) 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας 
τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 
διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο 
αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς 
από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον 
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 που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο ή η απαιτούμενη από την οικεία προκήρυξη εξειδίκευση, απαιτείται βεβαίωση 
από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη 
μετάφρασή της (βλ. επισήμανση της Παραγράφου 1).  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής 
αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως 
μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή 
ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Εξαιρούνται από την 
υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων 
σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών 
εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: i) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
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2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει ή ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του 
π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του 
π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας 
Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών 
ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή iv) το 
Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του 
άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν 
αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του 
συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά 
περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄ 14), 
84/1986, (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43) και την 
υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄ 613). 
Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης 
για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης 
πιστοποιητικού για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά νόμο φορέα 
(Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.). Σε αντίθετη 
περίπτωση ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί, συμπληρώνει το πεδίο της ηλεκτρονικής 
αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας της 
αντίστοιχης κατηγορίας εκπαίδευσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό (501) ή (502))  στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο Fostering the role of public authorities as 

demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων 

Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i - Buy» το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE». 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ 
 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου, 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 

………./……….. πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

ΟΝΟΜΑ 
 

 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα α) τους 

όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, β) ότι η διαδικασία δύναται με 

απόφαση της Στερεάς Ελλάδας  να διακοπεί, 

αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο 

περιεχόμενο και γ) ότι η παρούσα πρόσκληση δεν 

έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται 

καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  να καταρτίσει 

Σύμβαση.  

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχω στην 

παρούσα είναι αληθή και ότι δεσμεύομαι να 

προσκομίσω πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, 

εφόσον αυτό μου ζητηθεί. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
 

 

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ) 
 

 

ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

 

 

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ 
 

Ο / Η Αιτ 

 

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 

(υπογραφή / ονοματεπώνυμο) 

 

 

 

 

 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

 Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά: 

1 

2 

3 

4 

. 

. 
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