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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ RRI-LEADERS
Έργο RRI-LEADERS: Leveraging Leadership for Responsible Research and Innovation in Territories,
Πρόγραμμα HΟΡΙΖΟΝ 2020
Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (ΠΕΔ ΔΜ), λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α /2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.
2190/1994 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265/Α/2014), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 5
του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).
- Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία δεν απαιτείται
έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση, καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης Έργου,
συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.
- Την από 24-4-2020 υποβολή πρότασης με τίτλο RRI-LEADERS- Leveraging Leadership for Responsible
Research and Innovation in Territories στο πλαίσιο του Topic: SwafS-14-2018-2020, Type of Action:
Collaborative and Supporting Action του Προγράμματος Η2020, της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας μαζί με άλλους
οκτώ (8) εταίρους υπό τον φορέα APPLIED RESEARCH AND COMMUNICATIONS FUND (ARC Fund) ως
επικεφαλής εταίρο.
- Την από 9-9-2020 υπογεγραμμένη Δήλωση Declaration of Honour for Beneficiaries, του Προέδρου της ΠΕΔ
Δυτικής Μακεδονίας για το έργο με τίτλο RRI-LEADERS.
- To από 12-11-2020 Εταιρικό Σύμφωνο (Consortium Agreement) μεταξύ των εταίρων του έργου RRILEADERS με βάση το DESCA H2020 model v.1.2.4.
- Την από 20-11-2020 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement) 101006439 μεταξύ της Research Executive
Agency (REA) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του επικεφαλής του έργου που είναι η APPLIED RESEARCH
AND COMMUNICATIONS FUND (ARC Fund), από τη Βουλγαρία και των υπολοίπων οκτώ (8) εταίρων του έργου
RRI-LEADERS.
- To από 15-12-2020 έγγραφο πληρωμής προχρηματοδότησης από τον επικεφαλής εταίρο του έργου RRILEADERS, APPLIED RESEARCH AND COMMUNICATION FUND, Ref.Ares (2020)7633476-15-12-2020.
- Την υπ' αρ. 121/20-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ2ΖΟΚΥ2-ΑΦ3) έγκριση υλοποίησης της ΠΕΔ ΔΜ του έργου RRILEADERS.
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- To από 31-1-2021, κοινό πλαίσιο συγκατάθεσης (Deliverable 7.1: POPD-Requirement No 2 [1]) που αφορά
στη διαχείριση των δεδομένων στη βάση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR).
- Τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Υλοποίησης (Online Manual) του Προγράμματος HORIZON 2020 στην Πλατφόρμα
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
- Τo από 7-6-2021 τεκμηριωμένο αίτημα για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου με δυο
(2) εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: RRI-LEADERS - Leveraging Leadership for
Responsible Research and Innovation in Territories.
- Την υπ' αρ. 45/14-6-2021 (ΑΔΑ:9ΣΣ2ΟΚΥ2-ΦΩ7) απόφαση του Δ.Σ της ΠΕΔ ΔΜ με την οποία εγκρίθηκε το
τεκμηριωμένο αίτημα, εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με δύο εξωτερικούς συνεργάτες και ορίστηκε η
Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων.
- Την πίστωση του κωδικού ΓΛ 64.99.07 «Συμμετοχή της ΠΕΔ ΔΜ στο έργο με τον τίτλο “RRI-Leaders”:
Leveraging Leadership for Responsible Research and Innovation in Territories, του Προγράμματος HORIZON»
του προϋπολογισμού της ΠΕΔ ΔΜ οικονομικού έτους 2021.
- Τις υποχρεώσεις της ΠΕΔ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Δύο (2) εξωτερικούς/ές συνεργάτες/τιδες (εξειδικευμένους/ες επιστήμονες) που διαθέτουν τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα του Παραρτήματος Β’ του παρόντος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη θέση εξωτερικού/ής συνεργάτη/τιδας για την κάλυψη
μέρους των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ως εταίρος του έργου RRI-LEADERS:
Leveraging Leadership for Responsible Research and Innovation in Territories, όπως αυτές απορρέουν από την
Σχετική Σύμβαση Επιχορήγησης-Grant Agreement 101006439/20-11-2020 και το Εταιρικό ΣύμφωνοConsortium Agreement με βάση το DESCA H2020 model v.1.2.4./12-11-2020 μεταξύ των εταίρων του έργου
RRI-LEADERS.
Αντικείμενο Σύμβασης για τον/την 1ο/η εξωτερικό/ή συνεργάτη/τιδα
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου RRI LEADERS:
• Περιοδικές αναφορές προόδου οικονομικού και φυσικού αντικειμένου
• Συμμετοχή ως ένας/μια εκ των εκπροσώπων της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στις συναντήσεις μεταξύ των
εταίρων του έργου, τόσο ηλεκτρονικά όσο και με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.
• Παρακολούθηση των δαπανών και διαμόρφωση περιοδικών εκθέσεων δαπανών από την πλευρά της ΠΕΔ
ΔΜ και αποστολή των σχετικών καταστάσεων στον επικεφαλής του έργου.
• Χρήση σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας, μέσω κοινωνικών δικτύων με συνεχή τροφοδότησή τους με την
εξέλιξη του έργου αλλά και με συναφή πληροφορία από αντίστοιχες δράσεις ανά την Ευρώπη και τον
κόσμο.
• Εβδομαδιαία ενημέρωση/τροφοδότηση των κοινωνικών δικτύων και του ιστοχώρου του έργου με νέες
ειδήσεις/πληροφορίες
• Μετάφραση των βασικών στόχων-δράσεων του έργου και μετάδοσης τους μέσω του
ιστοχώρου/κοινωνικών δικτύων για μετάδοση του μηνύματος τόσο εντός όσο εκτός των συνόρων της
χώρας
• Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης αναφορικά με το αντικείμενο του έργου RRI
LEADERS
• Χρήση σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας μέσω podcasts, video spots, webinars
• Τήρηση όλων των απαραίτητων κανόνων δημοσιότητας που ορίζονται στο οδηγό υλοποίησης του
προγράμματος
• Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τακτικά
ενημερωτικά δελτία, παρουσίασης του έργου στα τοπικά μέσα
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•
•
•
•

Συμβολή στην υλοποίηση μελέτης περίπτωσης η οποία θα λειτουργήσει ως ποιοτική αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων του έργου, σύμφωνα με το σχετικό παραδοτέο του έργου.
Συμμετοχή ως εκπρόσωπος του φορέα στο τελικό συνέδριο πολιτικής του προγράμματος,
παρουσιάζοντας τις δράσεις, τις εμπειρίες, και τα παραδοτέα του φορέα.
Συμμετοχή στις τελικές περιληπτικές εκθέσεις των μετασχηματιστικών προοπτικών, σχετικές με τις
δράσεις του φορέα.
Συμβολή στη συγγραφή τριών επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Αντικείμενο Σύμβασης για τον/την 2ο/η εξωτερικό/ή συνεργάτη/τιδα
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου RRI LEADERS:
• Τακτική επαφή με όλους τους συντελεστές του έργου για την καταγραφή της προόδου των εργασιών και
την επίτευξη των στόχων του έργου.
• Συμμετοχή ως ένας/μια εκ των εκπροσώπων της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στις συναντήσεις μεταξύ των
εταίρων του έργου, τόσο ηλεκτρονικά όσο και με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.
• Τήρηση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος δράσεων και τακτική ενημέρωσή του, σε συνεργασία με όλους
τους συντελεστές του έργου
• Συμμετοχή στη δημιουργία της έκθεσης των μετασχηματιστικών προοπτικών του προγράμματος με
σκοπό την ομαλή μετάβαση της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική εποχή. Στην έκθεση
θα περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην οργάνωση και ενίσχυση της εμπλοκής των λοιπών
φορέων της περιοχής, καθώς και ενδυνάμωση των συστημάτων πολιτικής διαχείρισης στη μεταλιγνιτική
εποχή.
• Συμμετοχή στη χαρτογράφηση των συστημάτων υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας στην περιοχή της
Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα η οποία θα περιλαμβάνει την αναφορά / ανάλυση τεκμηρίωσης,
σύμφωνα με το σχετικό παραδοτέο του έργου.
• Συμμετοχή στη δημιουργία εκθέσεων ελέγχου για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία θα
ενσωματώνονται τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων των εμπλεκόμενων φορέων.
• Συμβολή στην ανάπτυξη του εργαλείου Delphi, παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες στον
υπεύθυνο εταίρο υλοποίησης του σχετικού παραδοτέου του έργου.
• Συμβολή στην υλοποίηση μελέτης περίπτωσης η οποία θα λειτουργήσει ως ποιοτική αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων του έργου, σύμφωνα με το σχετικό παραδοτέο του έργου.
• Συμμετοχή στην υλοποίηση της έκθεσης οράματος (vision report) από πλευράς του φορέα και οργάνωση
ενός εργαστηρίου προς δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έκθεσης.
• Συμμετοχή ως εκπρόσωπος του φορέα στο τελικό συνέδριο πολιτικής του προγράμματος,
παρουσιάζοντας τις δράσεις, τις εμπειρίες, και τα παραδοτέα του φορέα.
• Συμμετοχή στις τελικές περιληπτικές εκθέσεις των μετασχηματιστικών προοπτικών, σχετικές με τις
δράσεις του φορέα.
• Συμβολή στη συγγραφή τριών επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Διάρκεια Σύμβασης
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου και των δύο (2) εξωτερικών συνεργατών/τιδών θα είναι ορισμένης χρονικής
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της από τους συμβαλλομένους. Η κάθε
σύμβαση δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του έργου, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
Αμοιβή Συμβάσεων
Για την εκτέλεση και περαίωση των πιο πάνω εργασιών του/της 1ου/ης εξωτερικού/ής συνεργάτη/τιδας
προβλέπεται η μικτή αμοιβή συνολικού ποσού είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (22.800,00 €)
συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών κρατήσεων.
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Για την εκτέλεση και περαίωση των πιο πάνω εργασιών του/της 2ου/ης εξωτερικού/ής συνεργάτη/τιδας
προβλέπεται η μικτή αμοιβή συνολικού ποσού είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (21.600,00 €)
συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών κρατήσεων.
Στη συνολική αμοιβή και των δύο συμβάσεων, συμπεριλαμβάνονται και οποιεσδήποτε επιπλέον νόμιμες
εισφορές και κρατήσεις προκύψουν (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εισφορών εργοδότη στην περίπτωση που
ο επιλεχθείς/α υποψήφιος/α επιλέξει να ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 39, παρ. 9 του Ν. 4387/2016). Η
συνολική αμοιβή μίσθωσης έργου, αντιστοιχεί στο έργο που θα υλοποιηθεί από τον/την επιλεχθέντα/α
υποψήφιο/α από την υπογραφή της κάθε σύμβασης μίσθωσης έργου. Σημειώνεται ότι επειδή το
συγκεκριμένο έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. οι αμοιβές των συγκεκριμένων συμβάσεων
απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1128/1997.
Τόπος υλοποίησης Σύμβασης
Οι επιλεγέντες/επιλεγείσες υποψήφιοι/ες θα εκτελούν το αντικείμενο της σύμβασης στην Κοζάνη, στα
γραφεία της ΠΕΔ ΔΜ (Νάνου Τσόντζα 3, 50131 ΚΟΖΑΝΗ), με την επιφύλαξη των μετακινήσεων (εντός ή εκτός
Δυτικής Μακεδονίας ή στο εξωτερικό), που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου της
σύμβασης.
Πλαίσιο υλοποίησης Σύμβασης
Για την υλοποίηση του αντικειμένου απαιτείται η συνεργασία των εξειδικευμένων επιστημόνων με τον
Υπεύθυνο Συντονιστή του έργου και τα υπόλοιπά μέλη της Ομάδας Έργου, οι οποίοι θέτουν και τις γενικές και
ειδικές παραμέτρους για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου αυτού, τις ημέρες και ώρες εργασίας
ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Οι υπηρεσίες υποστήριξης των εξειδικευμένων επιστημόνων θα
παρέχονται χωρίς να απαιτείται να είναι αποκλειστικής απασχόλησης με συνεχή αυτοπρόσωπη παρουσία. Το
αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου RRI-LEADERS Grant Agreement
101006439/20-11-2020 και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Η
παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν
είναι διαγωνιστική και συνεπώς η επιλογή αντισυμβαλλόμενων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και
όχι «πρόσληψης». Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου
καθ’ όλη τη διάρκεια της εφόσον ο/η αντισυμβαλλόμενος/ή εκτελεί πλημμελώς το έργο που του/της έχει
ανατεθεί ή το έργο για το οποίο απασχολείται απενταχθεί από το Πρόγραμμα ΗΟRΙΖΟΝ 2020.
Προθεσμία υποβολής αίτησης
Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι: 16-07-2021, και ώρα
12.00.
Προσόντα για τον/την 1ο/η εξωτερικό/ή συνεργάτη/τιδα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
(α) Δίπλωμα ή πτυχίο κλάδου ΠΕ Μηχανικών της ημεδαπής, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Π.Δ.
50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως ισχύει, ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
(β) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ή/και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων τουλάχιστον δύο (2) ετών. (Η εμπειρία υπολογίζεται αθροιστικά ανά πρόγραμμα)
(γ) Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (Οι τρόποι απόδειξης άριστης ή καλής γνώσης της
αγγλικής, παρατίθενται στο Γ3.2 και Γ3.3 της παρούσης)
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (κατά προτίμηση
σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου).
(β) Διδακτορικό Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (κατά προτίμηση σε
γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου).
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(γ) Εμπειρία στη διαχείριση ή/και στο συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων για λογαριασμό
επικεφαλής εταίρου. (Η εμπειρία υπολογίζεται αθροιστικά ανά πρόγραμμα)
(δ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
Ο/Η υποψήφιος/α θα αξιολογηθεί επιπλέον και μέσω ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:
Κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης θα αξιολογηθούν η ικανότητα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης και
η επικοινωνιακότητα.
Προσόντα για τον/την 2ο/η εξωτερικό/ή συνεργάτη/τιδα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
(α) Δίπλωμα ή πτυχίο κλάδου ΠΕ Διοικητικού και / ή Οικονομικού της ημεδαπής, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως ισχύει, ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
(β) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ή/και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων τουλάχιστον πέντε (5) ετών. (Η εμπειρία υπολογίζεται αθροιστικά ανά πρόγραμμα)
(γ) Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (Οι τρόποι απόδειξης καλής ή άριστης γνώσης
της αγγλικής, παρατίθενται στο Παράρτημα Γ3.2 και Γ3.3 της παρούσης)
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (κατά προτίμηση
σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου)
(β) Διδακτορικό Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (κατά προτίμηση σε
γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου).
(γ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.
(δ) Εμπειρία σε ζητήματα απολιγνιτοποίησης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης. (Η εμπειρία
υπολογίζεται σε έτη).
Ο/Η υποψήφιος/α θα αξιολογηθεί επιπλέον και μέσω ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:
Κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης θα συνεκτιμηθούν η ικανότητα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης και
η επικοινωνιακότητα.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν τα
Παραρτήματα A έως Ε, αναρτάται:
α) στο διαδικτυακό τόπο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας (www.peddm.gov.gr)
β) στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΔΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ RRI-LEADERS
Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 υλοποιεί του έργο με το
ακρωνύμιο RRI-LEADERS και τίτλο: Leveraging Leadership for Responsible Research and Innovation in
Territories, το οποίο, βάση την Πρόσκληση H2020-SwafS-2018-2020, λαμβάνει χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Horizon 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του συμφωνητικού
επιχορήγησης υπ. αριθ. 1010006439. Έχει διάρκεια τριών ετών, για την περίοδο Ιανουαρίου 2021 Δεκεμβρίου 2023 και ο ιστότοπος είναι : www.rri-leaders.eu.
Γενικές Πληροφορίες για το έργο RRI-LEADERS
Οι εταίροι του προγράμματος RRI-LEADERS θα διερευνήσουν τη συνάφεια της RRI1 με την εδαφική
διακυβέρνηση σε τέσσερις ευρωπαϊκές περιοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικά πολιτιστικά και
κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, διαφορετικό πεδίο της εδαφικής εποπτείας, διαφορετικές θεσμικές
υποδομές και υποδομές λήψης αποφάσεων, διαφορετικά μέρη έρευνας και καινοτομίας και με διαφορετική
δυναμική μεταξύ των εδαφικών παραγόντων.
Ο κεντρικός στόχος του προγράμματος του RRI-LEADERS είναι να επεξεργαστεί μια στρατηγική με μελλοντική
προοπτική και σχέδια δράσης ή εδαφικές προοπτικές, για το μελλοντικό δυναμικό της RRI ως κατευθυντήριου
πλαισίου στην εδαφική διακυβέρνηση της έρευνας και καινοτομίας. Οι προοπτικές θα αναπτυχθούν μέσω
μιας διαδικασίας συν-δημιουργίας πολλαπλών σταδίων, η οποία θα κινητοποιήσει την εδαφική τετραπλή
έλικα των φορέων (ακαδημία, φορείς χάραξης πολιτικής, βιομηχανία, κοινωνία των πολιτών) από τις
συμμετέχουσες περιοχές.
Οι επιμέρους στόχοι του έργου RRI-LEADERS είναι:
• να διευκολύνει την υιοθέτηση των αρχών RRI στο πλαίσιο της εδαφικής διακυβέρνησης
• να προωθήσει την καινοτόμο, αποκλειστική και υπεύθυνη προσέγγιση πολλών παραγόντων στην ανάπτυξη
των πολιτικών σε θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη και την καινοτομία και
• να παρέχει μια εξελικτική προοπτική για το μέλλον της RRI στην εδαφική πολιτική και τη διακυβέρνηση.
Οι παραπάνω στόχοι συμπληρώνονται με τους ακόλουθους επιπλέον στόχους:
• Παροχή γνώσεων και εργαλείων στους βασικούς φορείς άσκησης εδαφικής πολιτικής προκειμένου να
καταστούν ικανοί να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες προκλήσεις για πολιτικές ανάπτυξης χωρίς
αποκλεισμούς.
• Ανάπτυξη μια περιεκτικής διαδικασίας πολλαπλών σταδίων και διεπιστημονικής προσέγγισης που
ενισχύει την εδαφική ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και τις ικανότητες λήψης αποφάσεων μέσα από
προσεγγίσεις της τετραπλής έλικας.
• Ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των κρίσιμων οντοτήτων στο σχεδιασμό μελλοντικών
μετασχηματισμών και μετάβασης (π.χ. ενεργειακή μετάβαση) σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής.
• Προώθηση της κοινής μάθησης και τη διάδοση των καινοτομιών διακυβέρνησης εκτός των ορίων των
εμπλεκομένων μερών.
Τα πέντε (5) ‘’κλειδιά RRI
• Η Δημόσια δέσμευση αφορά τη συγκέντρωση των ερευνητών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής,
των οργανώσεων της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ, καθώς και των πολιτών,
για να συζητήσουν για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. (τυπικές δραστηριότητες: Δημόσια

1

Ορισμός RRI «Μια διαφανής, διαδραστική διαδικασία με την οποία οι κοινωνικοί δρώντες και καινοτόμοι
αμοιβαία ανταποκρίνονται μεταξύ τους με σκοπό την (δεοντολογικά) αποδεκτή, τη βιώσιμη και κοινωνικά
επιθυμητή της διαδικασίας καινοτομίας και των εμπορεύσιμων προϊόντων της»
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•

•
•

•

διαβούλευση - δημοσκοπήσεις, ομάδες πολιτών για τον προσδιορισμό νέων ερευνητικών
προτεραιοτήτων)
Η ισότητα των φύλων αφορά την ενίσχυση της ισορροπίας των φύλων στις ερευνητικές ομάδες, τη
διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων στη λήψη αποφάσεων στην έρευνα και την ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας. (τυπικές δραστηριότητες:
νομοθεσία, ύπαρξη σχεδίου ισότητας των φύλων, παρακολούθηση φύλου, υπεύθυνος για τις ίσες
ευκαιρίες).
Η ανοιχτή πρόσβαση αφορά τη διάθεση ευρημάτων έρευνας για τους αναγνώστες. (τυπικές
δραστηριότητες: οδηγίες και συστάσεις, ύπαρξη αποθετηρίων, διαδικασία ελέγχου ΑΠ, πρόσθετος
προϋπολογισμός για δημοσίευση σε περιοδικά ΑΠ).
Η Επιστημονική Εκπαίδευση έχει να κάνει με το να γίνει η επιστήμη πιο ελκυστική για τους νέους
(ΕΤΜΜ - επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), καθώς και τη διδασκαλία και την
εκμάθηση της επιστήμης σε μη επιστήμονες, όπως σε παιδιά στο σχολείο, φοιτητές ή ενήλικες στο
ευρύ κοινό. (τυπικές δραστηριότητες: πρακτικά εργαστήρια, φυλλάδια και οδηγούς, σεμινάρια,
προπονήσεις, διαγωνισμοί).
Η δεοντολογία αφορά τη διεξαγωγή έρευνας με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει σε άλλους να έχουν
εμπιστοσύνη στις μεθόδους και τα ευρήματα της έρευνας. (τυπικές δραστηριότητες: ύπαρξη
πολιτικών και δομών για την προώθηση της ακεραιότητας της έρευνας, ύπαρξη κώδικα δεοντολογίας
για το προϊόν για την ακεραιότητα της έρευνας / δεοντολογία, Διαδικασία αξιολόγησης διαδικασίας
της δεοντολογίας σε προτάσεις).

Οι τέσσερις (4) ‘’διαστάσεις’’ RRI
Η υπευθυνότητα στην διακυβέρνηση της έρευνας και καινοτομίας αλλά και γενικά στη διακυβέρνηση, μπορεί
επίσης να ορισθεί μέσα από τις εξής διαστάσεις: Πρόβλεψη/Προσδοκία, «Επιστήμη και Κοινωνία χωρίς
αποκλεισμούς», Αντανακλαστικότητα και Ανταποκρισιμότητα.
•

•

•

•

Η διάσταση της ‘’Πρόβλεψης/Προσδοκίας’’ (λογική Προοπτικής Διερεύνησης/Foresight)
περιλαμβάνει τη συστηματική σκέψη για τυχόν γνωστές, επιθυμητές, εύλογες και πιθανές επιπτώσεις
της έρευνας, της καινοτομίας, και των διάφορων πολιτικών και δράσεων. Οι προσεγγίσεις της
Πρόβλεψης/Προσδοκίας περιλαμβάνουν την πρόβλεψη, την αξιολόγηση τεχνολογίας, την
αποτύπωση του ευρύτερου περιβάλλοντος, τα σενάρια, την αξιολόγηση του οράματος κ.λπ.
Η διάσταση ‘’Επιστήμη & Καινοτομία χωρίς Αποκλεισμούς’’ έχει να κάνει με την ενσωμάτωση
προοπτικών από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών παραγόντων (συμπεριλαμβανομένων μη
οργανωμένων πολιτών και μη θεσμοθετημένων κοινωνικών ομάδων) και τη συμμετοχή τους σε
διαδικασίες συν-δημιουργίας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ομάδων πολιτών, στοχευμένων ομάδων,
επιστημονικά κέντρα ενδιαφέροντος, χαρτογράφησης, δημοσκοπήσεων, ομάδων/οργανισμών
εμπειρογνωμόνων, ανοιχτής καινοτομίας κ.λπ.
Η διάσταση της ‘’Αντανακλαστικότητας’’ είναι η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και διερεύνησης των
δραστηριοτήτων του ίδιου του οργανισμού, των δεσμεύσεων και του βαθμού επίγνωσης στο να είναι
ενημερωμένος για τα όρια της υπεύθυνης επιστημονικής γνώσης. Η επίγνωση αυτή αντανακλά με τη
σειρά της στις κοινωνικές επιπτώσεις και επανεκτιμά πρακτικές και εφαρμογές επιστημονικών και
καινοτόμων πρωτοβουλιών. Η διεπιστημονική συνεργασία και κατάρτιση, η συμμετοχή των
επιστημόνων των κοινωνικών επιστημών και των αρμοδίων εφαρμογής δεοντολογίας σε εργαστήρια,
η εκτίμηση της ηθικής στην δεοντολογία, θεσμικούς κώδικες για το προϊόν, συναντίληψη τόσο στην
έρευνα και καινοτομία όσο και στη διακυβέρνηση, είναι μερικές από τις πιθανές προσεγγίσεις για μια
αυξημένη προσαρμοστικότητα.
Η διάσταση της ‘’Ανταποκρισιμότητας’’ είναι η ικανότητα του οργανισμού να αλλάζει κατεύθυνση
πορείας και ενεργειών (στην έρευνα, στην καινοτομία, στην διακυβέρνηση) με σκοπό να
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας και των φορέων που την εκφράζουν.
Αυτό γίνεται υπό το φως παραγωγής μιας νέας γνώσης, μιας νέας οπτικής και των διαφορετικών
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απόψεων που προκύπτουν στη διάρκεια μιας επιστημονικής διαδικασίας. Η ‘’Ανταποκρισιμότητα’’
μπορεί να τυποποιηθεί σε κανονισμούς και πρότυπα, να ενισχυθεί μέσω της ανοικτής πρόσβασης και
άλλων μηχανισμών διαφάνειας και να ενσωματωθεί σε κουλτούρες και δομές που προωθούν και
υποστηρίζουν τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χάραξης
εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης πολιτικών.
Εταιρικό Σχήμα του έργου RRI-LEADERS
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από: (1) APPLIED RESEARCH AND COMMUNICATIONS FUND (ARC Fund),
(Επικεφαλής Εταίρος), (2) PANEPISTIMIO DYTIKIS MAKEDONIAS (UoWM), (3) FONDEN TEKNOLOGIRADET (DBT),
(4) FUNDACIO CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIO (FCRi) (5) ZURCHER HOCHSCHULE FUR
ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN (ZHAW), (6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (LGA-WM),
(7) ASSOTSIATSIA ZA RAZVITIE NA SOFIA (SDA), (8) MUNICIPALITY OF THALWIL (THA), (9) PROMOCIO ECONOMICA
DE SABADELL SL-PES (PES SL).
Προϋπολογισμός του έργου RRI-LEADERS
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.994.855,00 €, ενώ η ΠΕΔ ΔΜ συμμετέχει με το ποσό
των 109.550,00 €, το οποίο αντιστοιχεί σε 18,45 ανθρωπομήνες σε σύνολο 235,10 του έργου RRI LEADERS
συνολικά.
Συμμετοχή της ΠΕΔ Δυτικής ΔΜ σε παραδοτέα του έργου RRI-LEADERS
Η ΠΕΔ ΔΜ θα είναι επικεφαλής εταίρος για την οργάνωση του Παραδοτέου D4.2 Transformative outlook for
P6 έως τον 33ο μήνα.
Επιπλέον, η ΠΕΔ ΔΜ έχει συμμετοχή στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας:
WP1 – Management and Coordination (Μήνες 1-36), 1,85 ανθρωπομήνες
Στόχοι:
• Διασφάλιση τις επιτυχούς υλοποίησης του έργου καθοδηγώντας την κοινοπραξία τις την έγκαιρη,
αποδοτική, και αποτελεσματική υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, με
πλήρη ανταπόκριση στην οικονομική και κοινωνική ευθύνη
• Καθιέρωση συνολικής δομής διαχείρισης του έργου με εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης που
διασφαλίζουν την ορθή διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου
• Επίβλεψη κινδύνων του έργου και μέτρα μετριασμού
• Διατήρηση τις διαφάνειας, και τις λογοδοσίας στην επικοινωνία με REA / DG RTD
• Ανταπόκριση σε όλες τις πτυχές διαχείρισης δεδομένων και των ηθικών προτύπων
• Διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου των ορόσημων και των παραδοτέων RRI-LEADERS
WP2 – RRI Audits in the involved territories and partners (Μήνες 1-20), 5,25 ανθρωπομήνες
Στόχοι:
• Δημιουργία ενός συστηματικού χάρτη των εδαφικών ενδιαφερομένων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν
μια ποικιλία διαφορετικών προοπτικών για το RRI
• Καθορισμός συνάφειας του RRI με την επιλεγμένη εστίαση πολιτικής από τις εμπλεκόμενες περιοχές
και καθορισμός μιας βάσης για εφαρμογές, δίκτυα, στόχους πολιτικής, ομάδες στόχους και ευκαιρίες
καινοτομίας που σχετίζονται με το RRI, συμβάλλοντας στην εκπόνηση των εδαφικών προοπτικών
• Ανάπτυξη της συνολικής μεθοδολογίας για τη διενέργεια ελέγχων RRI στις συμμετέχουσες περιοχές
• Εφαρμογή των ελέγχων RRI στις συμμετέχουσες περιοχές
• Διενέργεια εσωτερικών ανασκοπήσεων RRI στους οργανισμούς των εταίρων της κοινοπραξίας
WP3 - Delphi exploration of consensus about future orientations for RRI in the participating territories
(Μήνες 5-20), 2,25 ανθρωπομήνες
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Στόχοι:
• Σχεδιασμός ενός εργαλείου Delphi και σύνθεση ενός πάνελ Delphi για κάθε περιοχή που
αντιπροσωπεύει μια ποικιλία διαφορετικών προοπτικών.
• Εκτίμηση εμποδίων των πάνελ Delphi στο να υποστηρίξουν βιώσιμες πρακτικές RRI σχετικά με τη
μελλοντική στρατηγική ενεργειακής μετάβασης και βήματα RRI
• Αξιολόγηση κινήτρων και μέτρων για τους συμμετέχοντες στα πάνελ Delphi για την υπέρβαση των
εμποδίων και την καλύτερη ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών RRI στη μελλοντική εδαφική ανάπτυξη
• Εντοπισμός και την ανάπτυξη συναίνεσης μεταξύ των συμμετεχόντων στο εργαλείο Delphi σχετικά με
τις εφικτές και ρεαλιστικές μελλοντικές αναπτυξιακές εξελίξεις για κάθε περιοχή για την ενίσχυση της
ενσωμάτωσης RRI και τη διαμόρφωση των μετασχηματιστικών προοπτικών δίκαιης μετάβασης.
• Παροχή σε κάθε περιοχή προσανατολισμών για εφικτά και ρεαλιστικά μελλοντικά βήματα, που
αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη προοπτικών μετασχηματισμού RRI στο ΠΕ4
WP4 - Development of RRI-AIRR Transformative Outlooks in the participating territories (Μήνες 1-33), 4,50
ανθρωπομήνες
Στόχοι:
• Συμμετοχή πολιτών, ενδιαφερομένων μερών και μη ειδικών, μη θεσμικών εκπροσώπων της
κοινότητας ως ενεργών συντελεστών στη διαδικασία συν-δημιουργίας των RRI-LEADERS
• Συντονισμός παραγωγής μετασχηματιστικών προοπτικών για καθεμία από τις εμπλεκόμενες περιοχές
στο RRI-LEADERS
• Ολοκλήρωση της προσέγγισης συν-δημιουργίας διασφαλίζοντας την αναθεώρηση της κοινότητας και
την έγκριση των μετασχηματιστικών προοπτικών δίκαιης μετάβασης.
• Ορισμός σταδίων για την έγκριση των μετασχηματιστικών προοπτικών στους κύκλους ανάπτυξης της
εδαφικής πολιτικής δίκαιης μετάβασης.
WP5 - Policy learning and evaluation (Μήνες 4-36), 1,75 ανθρωπομήνες
Στόχοι:
• Συστηματοποίηση των γνώσεων RRI που δημιουργούνται από το έργο στο εδαφικό πλαίσιο και
καθορισμός της σχετικής πολιτικής δίκαιης μετάβασης.
• Διενέργεια ποιοτικής αξιολόγησης με βάση τη μέθοδο της περίπτωσης, να περιγράφει το «ταξίδι»
κάθε περιοχής στην διαδικασία και να επισημαίνει όλα τα σχετικά με την πολιτική αποτελέσματα,
συμπεριλαμβανομένης της συνάφειας του πλαισίου RRI και του πεδίου εφαρμογής της εδαφικής
εφαρμογής του
• Αύξηση της δημοσιότητας των πολιτικών συζητήσεων σχετικά με την RRI και τη δυνατότητά της να
αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την αειφόρο εδαφική ανάπτυξη και τη δίκαιη μετάβαση.
• Επεξεργασία ενός κοινού οράματος για το μέλλον του RRI-AIRR ως εδαφικού πλαισίου ηγεσίας και
συμμετοχή σε ένα ευρύτερο κοινό πολιτικής σε συζήτηση σχετικά με τη μετασχηματιστική του αξία
WP6 - Communication, dissemination and exploitation (Μήνες 1-36), 2,85 ανθρωπομήνες
Στόχοι:
• Διασφάλιση ότι τα αποτελέσματα του RRI-LEADERS θα φτάσουν και θα εγκριθούν από το κύριο κοινό
του.
• Δημιουργία και διατήρηση μιας αναγνωρίσιμης και συνεπούς ταυτότητας και επωνυμίας του έργου
(λογότυπο, σχεδιασμός ιστότοπου, διαφημιστικό υλικό, προφίλ κοινωνικών δικτύων) συν την
απαραίτητη εσωτερική υποδομή επικοινωνιών.
• Βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης της κοινοπραξίας.
• Αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων για το έργο και τα αποτελέσματά του, αξιοποιώντας έξυπνα ήδη
υπάρχουσες πλατφόρμες και άλλες πρωτοβουλίες RRI.

ΑΔΑ: ΨΜ9ΛΟΚΥ2-ΖΩΣ

Διάρκεια του έργου RRI-LEADERS
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 36 μήνες, με έναρξη 1 Ιανουαρίου 2021 και λήξη 31 Δεκεμβρίου 2023.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣHΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες 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 συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να απαιτούνται τουλάχιστον 8 έτη μέχρι τη
συνταξιοδότησή τους.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα υπογραφής σύμβασης μίσθωσης έργου, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής της αίτησης, ούτε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ.43,
ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει
παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από
την απόλυση.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη
χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και
ισοτιμίας τους στην περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
Τόπος εκτέλεσης έργου:
Οι επιλεγέντες/επιλεγείσες υποψήφιοι/ες θα εκτελούν το αντικείμενο της σύμβασης στην Κοζάνη, στα
γραφεία της ΠΕΔ ΔΜ (Νάνου Τσόντζα 3, 50131 ΚΟΖΑΝΗ), με την επιφύλαξη των μετακινήσεων (εντός ή εκτός
Δυτικής Μακεδονίας ή στο εξωτερικό), που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου της
σύμβασης.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προσόντα για τον/την 1ο/η εξωτερικό/ή συνεργάτη/τιδα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1
2
3

Δίπλωμα ή πτυχίο κλάδου ΠΕ Μηχανικών της ημεδαπής, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.
50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως ισχύει, ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ή/και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
τουλάχιστον δύο (2) ετών. (Η εμπειρία υπολογίζεται σε έτη, αθροιστικά ανά πρόγραμμα)
Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (Οι τρόποι απόδειξης άριστης ή καλής γνώσης
της αγγλικής, παρατίθενται στο Γ3.2 και Γ3.3 της παρούσης)

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο υποψήφιοι/ες
μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
2
3
4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (κατά
προτίμηση σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου)
Διδακτορικό Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (κατά προτίμηση σε
γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου)
Εμπειρία στη διαχείριση ή/και στο συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων για λογαριασμό
επικεφαλής εταίρου (Η εμπειρία υπολογίζεται αθροιστικά ανά πρόγραμμα)
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
1

Ικανότητα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης και η επικοινωνιακότητα (θα αξιολογηθούν
μέσω συνέντευξης)

Απαιτούμενα προσόντα για τον/την 2ο/η εξωτερικό/ή συνεργάτη/τιδα
Α) Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει τα παρακάτω ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1
2
3

Δίπλωμα ή πτυχίο κλάδου ΠΕ Διοικητικού και / ή Οικονομικού της ημεδαπής, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως ισχύει, ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ή/και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
τουλάχιστον πέντε (5) ετών. (Η εμπειρία υπολογίζεται σε έτη, αθροιστικά ανά πρόγραμμα)
Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (Οι τρόποι απόδειξης καλής ή άριστης γνώσης
της αγγλικής, παρατίθενται στο Παράρτημα Γ3.2 και Γ3.3 της παρούσης)
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι/ες
μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (κατά
προτίμηση σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου)
Διδακτορικό Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής (κατά προτίμηση σε
γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου).
Εμπειρία στη διαχείριση ή/και στο συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων

4

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

5

Εμπειρία σε ζητήματα απολιγνιτοποίησης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης. (Η εμπειρία
υπολογίζεται σε έτη)

2

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
1

Ικανότητα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης και η επικοινωνιακότητα (θα αξιολογηθούν
μέσω συνέντευξης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Γ.1 Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι λόγω των ειδικών συνθηκών οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από την επιδημία του
κορωνοϊού, καλούνται συμπληρώσουν και να υποβάλουν εμπρόθεσμα «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (βάσει του υποδείγματος στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος Γ), μαζί με τα ζητούμενα
δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στο email: info@peddm.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στα γραφεία της υπηρεσίας μας, απευθύνοντάς την στην
Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Νάνου Τσόντζα
3 Τ.Κ. 50131 Κοζάνη υπόψιν κ. Βαρδάκα Αναστασία (τηλ. επικοινωνίας: 2461026430).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 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. Η υποβολή των στοιχείων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
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 προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στη «Διαύγεια» και την ιστοσελίδα της ΠΕΔ ΔΜ ήτοι μέχρι την 16
Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00.
Ο φάκελος θα απευθύνεται στην:
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Νάνου Τσόντζα 3, (2ος όροφος)
Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικών,
Υπόψη: κ. Βαρδάκα Αναστασία
Τηλέφωνο 24610 26430
Στο εξωτερικό μέρος του σφραγισμένου φακέλου της αίτησης θα αναγράφονται ευκρινώς ο τίτλος της
αίτησης, του όνομα του Έργου, τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας, καθώς και η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ»
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
του/της (Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, email)
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου: RRI-LEADERS με τίτλο: Leveraging
Leadership for Responsible Research and Innovation in Territories
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 κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από την
ΠΕΔ ΔΜ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις, που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται από την ΠΕΔ ΔΜ, μετά την καταληκτική
ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν
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αξιολογούνται. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, η ΠΕΔ ΔΜ ουδεμία
ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των αιτήσεων που θα αποσταλούν.
Γ2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
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. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
• ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή
δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική
δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής,
• ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ.
43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το
αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί,
• ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,
• ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις,
• ότι δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους, αν δεν παρέλθει
πενταετία από την απόλυση,
• ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους
αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα και επιτρέπουν την πρόσβαση στα υποβληθέντα έγγραφα,
σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη,
• ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από την Αναθέτουσα Αρχή,
• ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο
πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το
σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγούν,
• ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης,
• η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος,
• η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,
• για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από
αυτές,
• η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία.
4. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες στην υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θα δηλώνεται ο φορέας
ασφάλισης και ο χρόνος έναρξης ασφάλισης τους.
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5. Βεβαίωση ΤΕΕ, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του ΤΕΕ, η ειδικότητα του
και η ημερομηνία εγγραφής του στο Επιμελητήριο. Η βεβαίωση αυτή έχει αποδεικτική ισχύ του τίτλου
σπουδών.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την
ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας και
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής της.
6. Μελετητικό Πτυχίο, ατομικό μελετητικό πτυχίο ή εταιρικό μελετητικό πτυχίο στο οποίο συμμετέχει ο
υποψήφιος.
7. Δίπλωμα ή πτυχίο κλάδου ΠΕ Διοικητικού και / ή Οικονομικού της ημεδαπής, όπως ορίζεται στο άρθρο 4
του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως ισχύει, ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
8. Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία των
μαθημάτων ή εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη από το πρόγραμμα σπουδών.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν ευκρινή
φωτοτυπία του διδακτορικού ή 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.
9. Τίτλοι σπουδών από τα οποία θα προκύπτει η γνώση της ξένης γλώσσας.

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του 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 του Π.Δ.
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’».
Τα προβλεπόμενα αποδεικτικά για την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας παρατίθενται στην ενότητα
Γ3 κατωτέρω.
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10. Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας/εμπειρίας από προηγούμενους εργοδότες και των
λοιπών αποδεικτικών εγγράφων της εμπειρίας τους, κ.λπ.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα, συναφή
με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο
ο/η υποψήφιος/α μετέχει στην παρούσα διαδικασία και σε συνδυασμό πάντοτε, με την κατά περίπτωση
ασφαλιστική κάλυψη.
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας
λαμβάνονται υπόψη:
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
στον δημόσιο ή στον 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 στον ιδιωτικό τομέα).
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Υπεύθυνη δήλωση περί του φορέα ασφάλισης και των ετών ασφάλισης (χρόνου έναρξης
ασφάλισης), όπως αναγράφεται παραπάνω στο σημείο 5. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να
απαιτήσει, κατόπιν συνεννόησης με το υποψήφιο, τον έλεγχο του περιεχομένου της Υπεύθυνης
Δήλωσης από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
• Σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας.
12. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών γλωσσομάθειας των πρωτοτύπων
εγγράφων (βλέπε «Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών» στην ενότητα Γ.3 κατωτέρω).
Γ3. Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών
Γ3.1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής
Τίτλοι Σπουδών
Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για
την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς
και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής της.
Λοιποί 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.),
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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 τα πρωτότυπα των ιδιωτικών εγγράφων. Η υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και να ελέγξει τα πρωτότυπα.
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.
Γ3.2. Απόδειξη καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της
παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’»,
ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους
παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε
δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο
επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς,
βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής
πιστοποιητικά:
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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
ASSESSMENTENGLISH
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE
VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
(Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του 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)
•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).
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 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) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2).
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) )
(μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.
•
Test
of
Interactive
English,
B2
+
Level
(ACELS).
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS ή 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)
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• 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).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της
αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
• 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
• 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.

Γ3.3. Απόδειξη άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Α΄ 185), 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…….» (Α΄ 115), 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 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 200230
• 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.)
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• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOLMASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certifi cate in ESOL
International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή
“Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι
31.8.2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University - Certificate of English Language Proficiency (MSU - CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• GA Level 3 Certificate in ESOL International -(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic
C2)
• C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
• Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)
• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Listening,
Reading) (LanguageCert Test of English C2)
Επίσης:
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 Α.Ε.Ι.
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.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της άριστης
γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
• 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
•
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Οι υποψήφιοι/ες για τη πρώτη θέση συνεργάτη/ιδας θα αξιολογηθούν -βαθμολογηθούν με βάση τα
παρακάτω κριτήρια ως εξής:
Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ή/και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
1
Εμπειρία έως 2 έτη: 20 βαθμοί
Εμπειρία πάνω από 2 έτη: 25 βαθμοί
Γνώση της αγγλικής γλώσσας:
2
Καλή γνώση: 10 βαθμοί
Άριστη γνώση: 15 βαθμοί
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής:
3
Σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο: 5 βαθμοί
Σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου: 15 βαθμοί
Διδακτορικό Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής:
4
Σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο: 20 βαθμοί
Σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου: 25 βαθμοί
Εμπειρία στη διαχείριση ή/και στο συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων για λογαριασμό φορέα επικεφαλής εταίρο:
5
Έως ένα πρόγραμμα: 10 βαθμοί
Πάνω από ένα πρόγραμμα: 15 βαθμοί
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά με κριτές σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το
αντικείμενο του έργου:
6
Από 1 έως 5 δημοσιεύσεις: 5 βαθμοί
Από 5 και πάνω: 10 βαθμοί
Συνέντευξη:
7
Μέγιστη Βαθμολογία: 15 βαθμοί
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Οι υποψήφιοι/ες για τη 2η θέση συνεργάτη/δας θα αξιολογηθούν/βαθμολογηθούν με βάση τα παρακάτω
κριτήρια ως εξής:
Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ή/και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Εμπειρία έως 5 έτη: 15 βαθμοί
1
Εμπειρία έως 10 έτη: 20 βαθμοί
Εμπειρία πάνω από 20 έτη: 30 βαθμοί
Γνώση της αγγλικής γλώσσας:
2
Καλή γνώση: 10 βαθμοί
Άριστη γνώση: 15 βαθμοί
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής:
3
Σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο: 5 βαθμοί
Σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου: 15 βαθμοί
Διδακτορικό Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής:
4
Σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο: 20 βαθμοί
Σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου: 25 βαθμοί
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές:
5
Από 1 έως 5 δημοσιεύσεις: 5 βαθμοί
Από 5 και πάνω: 10 βαθμοί
6
Εμπειρία σε ζητήματα απολιγνιτοποίησης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης
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Εμπειρία έως 3 έτη: 5 βαθμοί
Εμπειρία πάνω από 3 έτη: 10 βαθμοί
Συνέντευξη:
7
Μέγιστη Βαθμολογία: 15 βαθμοί
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 120

Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων για την επιλογή του 1ου συνεργάτη/ιδας
καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
Α/Α Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης
1. Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών: ΝΑΙ / ΟΧΙ
2. Ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία ετών: ΝΑΙ / ΟΧΙ
3. Πτυχίο Μηχανικού: ΝΑΙ / ΟΧΙ
4. Εργασιακή Εμπειρία στην διαχείριση ή στην υλοποίηση και συντονισμό ευρωπαϊκών
προγραμμάτων: ελάχιστο 20 βαθμοί, μέγιστο 25 βαθμοί.
5. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας: ελάχιστο 10 βαθμοί, μέγιστο 15 βαθμοί
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής: ελάχιστο 5
βαθμοί, μέγιστο 15 βαθμοί.
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής: ελάχιστο 20
βαθμοί, μέγιστο 25 βαθμοί.
3. Εμπειρία στη διαχείριση ή /και στο συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων για λογαριασμό
Φορέα- Επικεφαλής εταίρο: ελάχιστο 10 βαθμοί, μέγιστο 15 βαθμοί.
4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά με κριτές σε γνωστικό αντικείμενο συναφές
με το αντικείμενο του έργου: ελάχιστο 5 βαθμοί, μέγιστο 10 βαθμοί.
5. Συνέντευξη: μέγιστο 15 βαθμοί
Ο υποψήφιος/α που δεν θα συγκεντρώσει συνολικό βαθμό συνέντευξης τουλάχιστον 10 μονάδες,
θα αποκλείεται από τη διαδικασία.
Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων για την επιλογή του 2ου συνεργάτη/ιδας
καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
Α/Α Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης
1. Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών: ΝΑΙ / ΟΧΙ
2. Ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία ετών: ΝΑΙ / ΟΧΙ
3. Πτυχίο Διοικητικού και / ή Οικονομικού: ΝΑΙ / ΟΧΙ
4. Εργασιακή Εμπειρία στην διαχείριση ή στην υλοποίηση και συντονισμό ευρωπαϊκών
προγραμμάτων: ελάχιστο 15 βαθμοί, μέγιστο 30 βαθμοί.
5. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας: ελάχιστο 10 βαθμοί, μέγιστο 15 βαθμοί
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής: ελάχιστο 5
βαθμοί, μέγιστο 15 βαθμοί
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής: ελάχιστο 20
βαθμοί, μέγιστο 25 βαθμοί
3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές: ελάχιστο 5 βαθμοί,
μέγιστο 10 βαθμοί
4. Εμπειρία σε ζητήματα απολιγνιτοποίησης και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης: ελάχιστο 5
βαθμοί, μέγιστο 10 βαθμοί
5. Συνέντευξη: μέγιστο 15 βαθμοί
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Ο υποψήφιος/α που δεν θα συγκεντρώσει συνολικό βαθμό συνέντευξης τουλάχιστον ΧΧΧΧ μονάδες,
θα αποκλείεται από τη διαδικασία.
Διευκρινήσεις:
1. Τα προσόντα ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/την υποψήφιο/α, πρέπει να υφίστανται
κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (δηλαδή τα
κριτήρια με βαθμολόγηση ΝΑΙ/ΟΧΙ) της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. Ελλιπείς
αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψη.
3. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση πρότασης, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν
θα μοριοδοτηθούν/βαθμολογηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
4. Στην περίπτωση υποβολής τίτλου σπουδών για την πιστοποίηση συνεκτιμώμενου προσόντος, ο
οποίος έχει χορηγηθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής και δε συνοδεύεται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά αναγνώρισης ισοτιμίας, η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης δεν απορρίπτεται
αλλά δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο συνεκτιμώμενο προσόν.
5. Ως επαγγελματική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση
έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή
με τη ζητούμενη εμπειρία.
6. Υπολογισμός της εμπειρίας:
• Ο χρόνος τεχνικής εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που
απαιτείται από την πρόσκληση.
• Το βαθμολογούμενο μέγεθος της εμπειρίας στην διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
βαθμολογείται ανά έτος, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Έχει συσταθεί από την ΠΕΔ ΔΜ τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα επεξεργαστεί και θα αξιολογήσει
τις αιτήσεις των υποψηφίων, προκειμένου να γίνει κατάταξή τους βάσει των προσόντων όπως αναφέρονται
στην Προκήρυξη.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα συντελεστεί σε δύο φάσεις (Α και Β).
Α' ΦΑΣΗ: Η Επιτροπή αρχικά ελέγχει τη συνδρομή στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των τυπικών
προϋποθέσεων που απαιτούνται από την προκήρυξη και θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που θα
πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση και θα γίνουν δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης που
θα ακολουθήσει. Αποκλείει τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης
και συντάσσει πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των απαιτούμενων και πρόσθετων προσόντων των
υποψηφίων και στη βαθμολόγηση αυτών. Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν από την Επιτροπή να
παράσχουν εξηγήσεις διευκρινήσεις επί των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η μη ανταπόκριση των
υποψηφίων σε αίτημα της Επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων οδηγεί στον αποκλεισμό τους. Μετά τη
βαθμολόγηση των προσόντων η Επιτροπή θα καταρτίσει «πίνακα βαθμολογίας προσόντων» και
καθορίζει τεκμηριωμένα από το σύνολο των υποψηφίων εκείνους/ες που θα καλέσει σε συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει για την ημερομηνία,
τον τόπο και τον τρόπο πραγματοποίησης της προσωπικής συνέντευξης
Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα
σειρά, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης.
Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι/ες που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και
ακολουθούν οι έχοντες/έχουσες τα επικουρικά -πρόσθετα.
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Β' ΦΑΣΗ Η Επιτροπή θα διενεργήσει συνέντευξη με όσους από τους υποψηφίους υπάρχει η πιθανότητα
να επιλεγούν για την πλήρωση της θέσης προτίμησης, βάση της κατάταξής τους στον «πίνακα
βαθμολογίας προσόντων» της πρώτης φάσης. Η συνέντευξη θα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των
προσωπικών χαρακτηριστικών τους, της καταλληλότητας τους και της βούλησής τους να συνεισφέρουν
στην υλοποίηση του Έργου.
Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει «τελικό πίνακα κατάταξης
υποψηφίων» στον οποίο θα παρουσιάζεται η σειρά προτεραιότητας βάσει της συνολικής βαθμολογίας
(άθροισμα βαθμού από τον «πίνακα βαθμολογίας προσόντων» και βαθμού από τη συνέντευξη).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη απορρίπτονται.
Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης βάσει των δύο πινάκων, με πλήρη, ειδική και
εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων και καθορίζει τον/την
προσληπτέο/α, καθώς και έναν αριθμό αναπληρωματικών για την τυχόν αναπλήρωσή του/της, εάν απαιτηθεί.

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στα
κριτήρια της εμπειρίας και αν αυτές συμπίπτουν, τότε λαμβάνεται υπόψη η μη υπολογισμένη στην
βαθμολόγηση εμπειρία (δηλ. η εμπειρία πλέον της μέγιστης βαθμολογίας).
Δ.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και διεξαγωγής της συνέντευξης, καταρτίζονται
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων με τα προσωρινά αποτελέσματα, τα οποία η υπηρεσία της ΠΕΔ ΔΜ θα
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ ΔΜ (www.peddm.gov.gr) το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο GDPR-ΓΚΠΔ
ΕΕ2016/679.
Οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται για τα προσωρινά αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ηλεκτρονικά στο email: info@peddm.gov.gr ή
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γραφεία της ΠΕΔ ΔΜ, Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικών,
Διεύθυνση: Νάνου Τσόντζα 3, Κοζάνη 50131, υπόψιν κ. Βαρδάκα Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας 24610
26430).
Η ένσταση επιτρέπεται μόνο για λόγους νομιμοποίησης και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.
Μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ ΔΜ και εφόσον δεν επέρχονται
μεταβολές, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη διαμόρφωση της τελικής κρίσης, με βάσει τους πίνακες
της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή από την εξέταση των ενστάσεων, τότε το θέμα παραπέμπεται στην
Επιτροπή για την υλοποίηση αυτών και ακολούθως, οι αναμορφωμένοι πίνακες επαναπροωθούνται στο Δ.Σ
για την τελική έγκριση και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός έτους από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης με τον/την επιλεγέντα/γείσα υποψήφιο/α.
Απασχολούμενοι/ες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους/ες από
τους/τις εγγεγραμμένους/ες και διαθέσιμους/ες του πίνακα κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε
περίπτωση, οι υποψήφιοι/ες που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, είτε λόγω
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αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.
Δ.2 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ
Με την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία
δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΔΜ, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το
ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.
Η συμμετοχή στη διαδικασία συνιστά ακαταμάχητο τεκμήριο ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει λάβει πλήρη
γνώση της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και της εφαρμοστέας νομοθεσίας.
Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά επίσης ακαταμάχητο τεκμήριο ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει
αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης,
καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής για την εξέταση της κάλυψης των ελαχίστων
απαιτήσεων συμμετοχής και των βαθμολογούμενων κριτηρίων.
Η Επιτροπή ενδέχεται να ζητήσει συμπληρωματικές διευκρινήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο
της
Εμπιστευτικότητα:
Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ενδιαφέροντος
Δ.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους,
κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄
45/9.3.1999), και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες/χουσες είναι
απαραίτητο να συναινέσουν και να παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων τους, όπως αυτά θα δηλωθούν στην αίτησή τους και στα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά υποβάλλοντας το «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Υπόδειγμα 1
Προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «RRI-LEADERS - Leveraging Leadership for Responsible Research and Innovation in Territories,
Πρόγραμμα H2020-SwafS-2018-2020, Grant Agreement Number 101006439».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα Πατέρα:
Όνομα Μητέρας:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Σταθερό τηλ.:
Κινητό τηλ.:
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Ε-mail):
Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου:
Ημερομηνία Έκδοσης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ):
Εκδούσα Αρχή:
Σας υποβάλλω συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά, για να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου για τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση που αφορά στο έργο «RRI-LEADERS - Leveraging Leadership for
Responsible Research and Innovation in Territories, Πρόσκληση SwafS-2018-2020, Σύμβαση 101006439 και
παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες:
1) ................................................................................................................................... ........
2) .................................................................................................................................. .........
3) .................................................................................................................................. .........
4) .................................................................................................................................. .........
5) .................................................................................................................................. .........
6) .................................................................................................................................. .........................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
(Υπογραφή)

Ο/H ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
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Υπόδειγμα 2
Προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας
Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας
Προσωπικών Δεδομένων
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

ΑΜΚΑ:

Διεύθυνση:

Α.Φ.Μ.:

Τ.Κ.:

Α.Δ.Τ.:

Τηλέφωνο:

Email:

δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεση μου στην ΠΕΔ
Δυτικής Μακεδονίας όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που με αφορούν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και
την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά τροποποιούνται.
Δηλώνω ότι έχω λάβει ενημέρωση από την Υπηρεσία:
1) για τα δικαιώματά μου σε σχέση με την ανάκληση, εναντίωση, διόρθωση ή καταστροφή των προσωπικών
δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή,
2) πως η Υπηρεσία συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα με τη χρήση κάθε
διαθέσιμου μέσου: τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail, sms, επιστολές μέσω ταχυδρομείου, προκειμένου να
επικοινωνήσει μαζί μου ώστε να με πληροφορήσει, ειδοποιήσει περί υπηρεσιών, δράσεων και ενημερωτικών
προγραμμάτων που οργανώνει,
3) πως η Υπηρεσία και μόνον επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μέσω του προσωπικού της,
4) πως σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών θα τα εσωκλείω σε φάκελο για την προστασία των
προσωπικών μου δεδομένων.
Ημερομηνία:

Υπογραφή:
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

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

(4)
Ημερομηνία:

20

Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

