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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ίασμος 23.01.2019
Αρ.Πρωτ.: 555
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη
μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης
πρότασης με τίτλο:

“Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”
Acronym: ‘The Healthy Municipality’
Subsidy Contract No.B2.91.09
Σύμβαση Χρηματοδότησης υπ’ αριθμ.: B2.91.09
«Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας σε
υποβαθμισμένες περιοχές» Ακρωνύμιο: ‘Ο Υγιής Δήμος’

η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014 – 2020
Ο Δήμος Ιάσμου στο πλαίσιο της υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas (Acronym:
The Healthy Municipality)», το οποίο υλοποιείται ως μέρος του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ / European
Regional Development Fund, ERDF) και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι δέχεται
προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου. Στο φυσικό πρόσωπο με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση θα ανατεθεί
η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική σύμβαση χρηματοδότησης. Η
συνολική διάρκεια της παραπάνω Πράξης είναι έως 24 μήνες ή έως τη λήξη του έργου
(συμπεριλαμβανομένης πιθανής περιόδου παράτασης καθώς και υποβολής των
στοιχείων του Εταίρου 4 για τη σύνταξη της Τελικής Εκθέσεως Προόδου).
Το έργο με τίτλο «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas
(The Healthy Municipality)», αφορά στο πρόβλημα της προσπέλασης ασθενών σε
οργανωμένες μονάδες υγείας κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές και η επείγουσα
αντιμετώπιση ενός προϋπάρχοντος περιστατικού που μετατράπηκε σε οξύ καθώς αυτό
συνεπάγεται υψηλό κόστος αντιμετώπισης, μεταφορά με ασθενοφόρο πολλές φορές υπό
απαράδεκτες συνθήκες σε μεγάλες αποστάσεις όπου μπορεί η άφιξη του ασθενούς στην
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νοσοκομειακή μονάδα να μην είναι έγκαιρη και να έχουμε απώλεια ζωής. Μέσα από την
υλοποίηση του προτεινόμενου έργου προτείνεται δέσμη ενεργειών και δράσεων στην
κατεύθυνση συγκρότησης ενός ευρέος δικτύου υποστήριξης για την ευαισθητοποίηση και
τη συμμετοχή δείγματος του τοπικού πληθυσμού σε προληπτικές εξετάσεις από την
περιοχή στόχου στα δύο κράτη υπό την αιγίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη χρήση
σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την παρακολούθηση της κατάστασής των
ασθενών και για την έγκαιρη αντιμετώπιση του δυνητικού προβλήματος με απόλυτη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του κάθε ασθενούς σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Για την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Ιάσμου συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς από
τις δύο συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα και Βουλγαρία):
 LΒ: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.
 PΒ2: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικών (τομέας Οικονομικών Υγείας)
 PΒ3: Δήμος Αρριανών
 PΒ5: Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
 PΒ7: ΠΕΔ Σμόλιαν (ARM)
 PΒ6: Περιφερειακή Δ/νση Υγείας Χάσκοβο (RZI-Haskovo)
 PΒ8: Δήμος Κρούμοβγκραντ (Krumovgrad)
 PΒ9: Δήμος Μομτσίλγκραντ (Momchilgrad)
Τα πακέτα εργασίας (Work Packages) - εφεξής ΠΕ - του παραπάνω έργου είναι τα
ακόλουθα:
 ΠΕ1 (WP1)- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
 ΠE 2 (WP2)- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΧΥΣΗ
 ΠE 3 (WP3)- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
 ΠE 4 (WP4)- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
 ΠΕ 5 (WP5)- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
 ΠΕ 6 (WP6)- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το φυσικό πρόσωπο που θα επιλεγεί για την παροχή έργου, θα απασχοληθεί εν
προκειμένω στα παρακάτω παραδοτέα:
 D1.4.4: Προετοιμασία και Υποστήριξη Διασυνοριακής Συνάντησης (ΠΕ1)
 D2.4.5: Προετοιμασία και Υποστήριξη Τοπικού Ενημερωτικού Σεμιναρίου (ΠΕ2)
 D3.4.3: Συντονισμός της δειγματοληψίας/καταγραφής για την διαμόρφωση δεικτών
τοπικής νοσηρότητας (ΠΕ3)
 D4.4.2: Συντονισμός και υποστήριξη στη δημιουργία βάσης δεδομένων για τις
κάρτες ασθενείας και το ψηφιακό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (ΠΕ4)
 D4.4.5: Υποστήριξη της δικτύωσης των τοπικών δομών υγείας (στη διάρκεια
σεμιναρίων και καταρτίσεων αλλά και μέσω ψηφιακής δικτύωσης) (ΠΕ4)
 D5.4.3: Συντονισμός και υποστήριξη στη σύνταξη μελέτης εφαρμογής των δράσεων
επικοινωνίας και διάχυσης του έργου (ΠΕ5)
 D5.4.4: Συντονισμός της πιλοτικής δράσης στην περιοχή εφαρμογής (ΠΕ5)
 D6.4.3: Υποστήριξη δράσεων στην κατεύθυνση υιοθέτησης των αποτελεσμάτων
του έργου και των πιλοτικών του δράσεων από τις τοπικές πολιτικές υγείας (ΠΕ6)
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D6.4.4: Υποστήριξη στη διοργάνωση και θεσμοθέτηση (καθιέρωση) ενός
«διασυνοριακού εργαστηρίου» εφαρμογής μέτρων πρόληψης για την υγεία (ΠΕ6)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και, γενικότερα, να
κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.
 Σημειωτέο ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έχουν χορηγηθεί
από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν και
Πράξη ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία
και αντιστοιχία του τίτλου τους, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού
με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών.
 Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Έδρα: ο Δ.Ιάσμου ή/και το πεδίο του Έργου (όπως
Μέλος Ομάδας
αυτό οριστεί εντός της σύμβασης), το οποίο σε κάθε
Έργου για την
υλοποίηση των ΠΕ: περίπτωση θα βρίσκεται εντός της επιλέξιμης
περιοχής του Προγράμματος,σύμφωνα με τα
ΠΕ1(WP1),
οριζόμενα στο άρθρο 5 (2η παράγραφος)
ΠΕ2(WP2),
«Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης
ΠΕ3(WP3),
των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των
ΠΕ4(WP4),
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ - Ευρωπαϊκής Εδαφικής
ΠΕ5(WP5),
Συνεργασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΠΕ6(WP6)
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:
 Για το ΠΕ1 (WP1)-[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ],
Υποστήριξη στη
δράση: D1.4.4: Προετοιμασία και Υποστήριξη
Διασυνοριακής Συνάντησης (ΠΕ1) καθώς και στη σύνταξη οικονομικών
εκθέσεων (financial reports), εκθέσεων προόδου του Έργου (activity /
progress reports), αιτήσεων Πληρωμής (payment claims), σύμφωνα με
τους κανόνες διαχείρισης του Προγράμματος, καθώς και ότι άλλου
σχετικού απαιτηθεί. Υποστήριξη για την παρακολούθηση της προόδου
του φυσικού αντικειμένου και της οικονομικής εξέλιξης του Έργου (π.χ.
Αντικείμενο παρακολούθηση δαπανών). Υποστήριξη κατά την επικοινωνία (εφόσον
έργου
κριθεί αναγκαία) του δήμου με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή
Τεχνική Γραμματεία, τους εταίρους του Έργου και το Υπουργείο
Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τη διαχείριση της οικονομικής και
φυσικής υλοποίησης του Έργου, υποστήριξη στην υλοποίηση του
αναλυτικού σχεδίου δράσεων του Έργου και υποστήριξη στη διαχείριση
της εφαρμογής του (π.χ. συναντήσεις, ημερίδες, ταξίδια, κλπ.).
 Για το ΠE2 (WP2)-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΙΑΧΥΣΗ, Υποστήριξη στη δράση
D2.4.5: Προετοιμασία και Υποστήριξη Τοπικού Ενημερωτικού Σεμιναρίου
(ΠΕ2) καθώς και κάθε είδους συνεργασία απαιτηθεί εκ μέρους των
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εταίρων συμβολή στις δράσεις του ΠΕ2. Επίσης, υποστήριξη στην
εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία του έργου στην κατεύθυνση της
μέγιστης διάχυσης των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου.
 Για το ΠΕ3 (WP3)-[ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ], Υποστήριξη στη δράση D3.4.3:
Συντονισμός της δειγματοληψίας/καταγραφής για την διαμόρφωση
δεικτών τοπικής νοσηρότητας (ΠΕ3) και στη διοικητική υποστήριξη
γενικότερα του ΠΕ3. Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις
(στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία) και συνδρομή (όπου προβλέπεται από
το ΤΔ), στην προετοιμασία και στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για
διαγωνιστική διαδικασία επιλογής εξωτερικού αναδόχου, αναζήτησηεύρεση και εφαρμογή δεδομένων όπου προβλέπεται από το ΤΔ και
γενικότερα συνδρομή/υποστήριξη στις ενέργειες του φορέα όπου
προβλέπεται από το ΤΔ του έργου.
 Για το ΠΕ4 (WP4)-[ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ], Υποστήριξη στις δράσεις D4.4.2:
Συντονισμός και υποστήριξη στη δημιουργία βάσης δεδομένων για τις
κάρτες ασθενείας και το ψηφιακό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και
D4.4.5: Υποστήριξη της δικτύωσης των τοπικών δομών υγείας (στη
διάρκεια σεμιναρίων και καταρτίσεων αλλά και μέσω ψηφιακής
δικτύωσης). Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις (στην
Ελλάδα και στη Βουλγαρία) και συνδρομή (όπου προβλέπεται από το
ΤΔ), στην προετοιμασία και στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για
διαγωνιστική διαδικασία επιλογής εξωτερικού αναδόχου, αναζήτησηεύρεση και εφαρμογή δεδομένων όπου προβλέπεται από το ΤΔ και
γενικότερα συνδρομή/υποστήριξη στις ενέργειες του φορέα όπου
προβλέπεται από το ΤΔ του έργου.
 Για το ΠΕ5 (WP5)-[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ],
Υποστήριξη στις δράσεις D5.4.3: Συντονισμός και υποστήριξη στη
σύνταξη μελέτης εφαρμογής των δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης του
έργου και D5.4.4: Συντονισμός της πιλοτικής δράσης στην περιοχή
εφαρμογής. Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις και
συνδρομή (όπου προβλέπεται από το ΤΔ), στην προετοιμασία και στη
σύνταξη τευχών δημοπράτησης για διαγωνιστική διαδικασία επιλογής
εξωτερικού αναδόχου, αναζήτηση-εύρεση και εφαρμογή δεδομένων όπου
προβλέπεται από το ΤΔ και γενικότερα συνδρομή/υποστήριξη στις
ενέργειες του φορέα όπου προβλέπεται από το ΤΔ του έργου.
 Για το ΠΕ6 (WP6)- [ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ],
Υποστήριξη στις δράσεις D6.4.3: Υποστήριξη δράσεων στην κατεύθυνση
υιοθέτησης των αποτελεσμάτων του έργου και των πιλοτικών του
δράσεων από τις τοπικές πολιτικές υγείας και D6.4.4: Υποστήριξη στη
διοργάνωση και θεσμοθέτηση (καθιέρωση) ενός «διασυνοριακού
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εργαστηρίου» εφαρμογής μέτρων πρόληψης για την υγεία. Επίσης,
Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις και συνδρομή όπου
προβλέπεται από το ΤΔ, προετοιμασία και σύνταξη τευχών
δημοπράτησης για διαγωνιστική διαδικασία επιλογής εξωτερικού
αναδόχου, αναζήτηση-εύρεση και εφαρμογή δεδομένων όπου
προβλέπεται από το ΤΔ και γενικότερα συνδρομή/υποστήριξη στις
ενέργειες του φορέα όπου προβλέπεται από το ΤΔ του έργου.
Απαιτούμενα Προσόντα
1 Πτυχίο Α.Ε.Ι.
2 Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων/έργων της Ε.Ε.
Επιθυμητά Προσόντα
3 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
4 Επιπλέον Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων/έργων της Ε.Ε.
5 Προφορική Συνέντευξη
Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
έως την ημερομηνία λήξης υλοποίησης της Πράξης, συμπεριλαμβανομένης πιθανής
περιόδου παράτασης και της υποβολής στοιχείων εκ μέρους του εταίρου 4 για τη σύνταξη
της τελικής εκθέσεως προόδου.
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Προσκομίζεται αντίγραφο πτυχίου το οποίο
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν λάβει
μέχρι
την
ημερομηνία
λήξης
της
προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Εάν οι
Η
έλλειψη
του τίτλοι
σπουδών
πανεπιστημιακής
προσόντος ισοδυναμεί εκπαίδευσης, έχουν χορηγηθεί από
Πτυχίο Α.Ε.Ι.
με αποκλεισμό από τη ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι
διαδικασία
ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν και
Πράξη ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την
ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου τους,
καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα
των ημεδαπών.
Η
έλλειψη,
κατ.
Επαγγελματική
ελάχιστον 36 μηνών (3
εμπειρία διαχείρισης έτη
εμπειρίας) Για
την
απόδειξη
επαγγελματικής
συγχρηματοδοτούμε ισοδυναμεί
με εμπειρίας
παρακαλώ
όπως
βλ.
νων πράξεων/έργων αποκλεισμό από τη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
από την Ε.Ε.
διαδικασία
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Καλή Γνώση 5 Μόρια

3

4

5

Γνώση της Αγγλικής
γλώσσας,
όπως
αποδεικνύεται
με
βάση το άρθρο 1 ΠΔ
146/2007
σε
συνδυασμό με το
τελευταίο εδάφιο της
παρ.1 του άρθρου 1
ΠΔ116/2006

Π. Καλή Γνώση 10
Μόρια
Για την απόδειξη της γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας
παρακαλώόπως
βλ.
Άριστη
Γνώση
20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Μόρια

Μέγιστη
Βαθμολόγηση:20
Ένα (1) Μόριο ανά
Επαγγελματική
Μήνα εμπειρίας
εμπειρία διαχείρισης (πέραν των 36
συγχρηματοδοτούμε απαιτούμενων)
νων πράξεων/έργων
από την Ε.Ε.
Μέγιστη
Βαθμολόγηση: 50
Προφορική
Συνέντευξη

Μέγιστη
Βαθμολόγηση: 30

Για
την
απόδειξη
επαγγελματικής
εμπειρίας
παρακαλώ
όπως
βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Ο χρόνος και ο τόπος της διενέργειας θα
προσδιοριστεί μετά το πέρας της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι
υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα
προσόντα θα κληθούν τηλεφωνικώς και θα
ενημερωθούν σχετικώς

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία
αναφέρονται στα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης. Μέγιστη βαθμολογία
αποτελούν τα 100 Μόρια.
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Το Προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται σε € 7.071,00 (μικτό κόστος), ενώ δύναται να
διαμορφωθεί σύμφωνα με την εξέλιξη και τα προβλεπόμενα του έργου.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Ο υποψήφιος απαιτείται να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας, ημερίδες, συνέδρια,
(στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία) καθώς και να έχει παρουσία στην περιοχή εφαρμογής
πιλοτικής δράσης, όταν αυτό απαιτείται. Επίσης, θα πρέπει να έχει τακτική επικοινωνία και
άριστη συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου για το Δήμο Ιάσμου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (παρακαλώ όπως βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) υπογεγραμμένη από τον αιτούντα.
2. Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων, το οποίο θα συνοδεύεται από τα
αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα προσόντα που αναγράφονται στο
βιογραφικό των ενδιαφερομένων, όπως π.χ. των τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων,
βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο, που τεκμηριώνει τα όσα
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. Διευκρινίζεται ότι ως προς τα αποδεικτικά των
προσόντων των ενδιαφερομένων (π.χ. τίτλους σπουδών, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις
κ.λ.π.) ισχύουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), τα
ακόλουθα : α) ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς
του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των λοιπών υπηρεσιών και φορέων της παρ. 2 α
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, β) ως προς τα ιδιωτικά
έγγραφα, αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον τα έγγραφα αυτά
έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους
φορείς της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, γ) ως προς τα αλλοδαπά έγγραφα,
αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Επισήμανση: Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά
περίπτωση, δικαιολογητικά, δε λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι
ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
α) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι,
β) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,
γ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών
που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,
δ) ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δε συντρέχει κανένα
κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση
κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή,
ε) 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.
στ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί
από αυτές ή έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της απασχόλησης (μόνο
ως προς τους άρρενες ενδιαφερόμενους)
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή
να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την
εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση, εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2019
και ώρα 13:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση: Δήμος Ιάσμου, Εθν. Άμυνας 4,
Ίασμος Ν. Ροδόπης ΤΚ 692 00 (Υπ’ όψη κ. Καρούνη Μαρίνα , τηλ. 2534350105) και
θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την
Πρότασή τους. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το
Πρωτόκολλο του δήμου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. Στην περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης
ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που
θα αποσταλούν και δε δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα
του ταχυδρομείου.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΕ
ΕΓΓΡΑΦΑ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις Προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
2. Αντικατάσταση της Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
Προτάσεων.
3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό
προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ καθώς και τις μεταφράσεις των τίτλων
4. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσας δε συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, η
δε τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής Πρότασης και όχι
«πρόσληψης». Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα
κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μία
Πρόταση ή όταν έχει βαθμολογηθεί μόνο μία Πρόταση). Σε περίπτωση ισοβαθμίας
επιλέγεται κατά σειρά η Πρόταση του ενδιαφερόμενου με τη μεγαλύτερη εμπειρία.
5. Η αξιολόγηση των Προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.
Υποβληθείσα Πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης,
δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και
κατά συνέπεια ο Δήμος Ιάσμου δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή των
αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994, καθώς
γενικά προέχουν τα κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. αξιολόγησης, τα οποία
εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, ενώ ο Δήμος Ιάσμου διατηρεί
πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον
αριθμό τους.
6. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων αποτελεί δική τους ευθύνη και τελείται δια της
ανάρτησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου της
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σχετικής απόφασης για την αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Προτάσεων
και τη σύναψη της σύμβασης. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει
ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων), δικαιούται
να προσφύγει στο Δήμο Ιάσμου εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την
ανάρτηση της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Προγράμματος
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του.
7. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους και σε αυτά των
λοιπών υποψηφίων κατόπιν γραπτής αίτησής τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
5 του ν. 2690/1999, (ΦΕΚ Α 45), όπως αυτό ισχύει σήμερα.
8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής
του Προγράμματος.
9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί
να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ων με άλλο/άλλους
ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον
συνταχθέντα πίνακα κατάταξης.
10. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες του
έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης και επέκτασης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της.
11. Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και
της κείμενης νομοθεσίας.
12. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς/τα επιλεχθέντα πρόσωπα είναι δημόσιος
υπάλληλος/δημόσιοι υπάλληλοι φέρει/φέρουν προσωπική ευθύνη τήρησης των
προϋποθέσεων του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26).
13. Ο Δήμος Ιάσμου δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης,
δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη
συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των
ενδιαφερομένων.
Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα
ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στην κ. Χριστίνα Μπούκα, τηλ.: 2534350122
και email:xbouka@gmail.com)
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ιάσμου και στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr.
Ο Δήμαρχος
Καδή Ισμέτ
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[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α]
ΑΙΤΗΣΗ
Ίασμος, ………

Όνομα

:

Επώνυμο

:

Πατρώνυμο

:

Μητρώνυμο

:

Ημερ/νία Γέννησης
Α.Φ.Μ.

:
:

Διεύθυνση

:

Τηλέφωνο

:

Email

:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΟΣ: Δήμο Ιάσμου / Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 555/23.01.2019 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Ιάσμου για υποβολή προτάσεων προς
σύναψη μιας (1) σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης
πρότασης με τίτλο: «Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας
σε υποβαθμισμένες περιοχές» (Ακρωνύμιο: ‘Ο Υγιής Δήμος’) / Policies for
Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas (Acronym: The Healthy
Municipality)

με

χρηματοδοτική

σύμβαση

(SubsidyContractNo. B2.91.09).

Ο Αιτών

υπ’

αριθμ.:

B2.91.09
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[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β]
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται
με βάση το άρθρο 1 ΠΔ146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ50/2001 Καθορισμός
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει
(ΦΕΚ185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1
ΠΔ116/2006
«Τροποποίηση
του
άρθρου
28
του
ΠΔ50/2001…….»
(ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή
MICHIGAN ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη)
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι
από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του
αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά
που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως
μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας
ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως
οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από
τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού
Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2 / C 2) :
 CERTIFICATEOFPROFICIENCYINENGLISH(CPE)τουΠανεπιστημίουCAMBRIDGE.
 BULATSEnglishLanguageTest,βαθμολογία90-100,τουΠανεπιστημίουτουCAMBRIDGE.
 INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM(IELTS)απότοUniversityofCambridg
e Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia
IELTS Australiaμεβαθμολογίααπό8,5καιάνω.
 ECPEEXAMINATIONFORTHECERTIFICATEOFPROFICIENCYINENGLISHτουΠανεπιστημίουMICH
IGAN.
 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL,
ήPEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL3CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(CEFC2)
 ISEIVINTEGRATEDSKILLSINENGLISHLEVEL3CERTIFICATEINESOLINTERNATIONALτουTRINIT
Y COLLEGELONDON.
 CITY&GUILDSLEVEL3CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(reading,writingandlistening)-
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MASTERY-καιCITY&GUILDSLEVEL3CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(Spoken)-MASTERY(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης) ή CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS
CERTIFICATE
IN
INTERNATIONAL
SPOKEN
ESOL
-MASTERY(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης).
OCNWCertificateinESOLInternationalatLevel3(CommonEuropeanFrameworkequivalentlev
el C2) (μέχρι31/8/2009)
AscentisLevel3CertificateinESOLInternational(CEFC2)
ESBLevel3CertificateinESOLInternationalAllModes(CouncilofEuropeLevelC2).
MichiganStateUniversity–CertificateofEnglishLanguageProficiency(MSU–CELP):CEFC2.
TestofInteractiveEnglish,C2Level.
NOCNLevel3CertificateinESOLInternational(C2).
AIMAwardsLevel3CertificateinESOLInternational(C2)(Ενότητες:Listening,Reading,Writing,
Speaking).
LRNLevel3CertificateinESOLInternational(CEFC2)

( β ) Πολύ καλή γνώση ( Γ 1 / C 1) :
 CERTIFICATEINADVANCEDENGLISH(CAE)τουΠανεπιστημίουτουCAMBRIDGE.
 BULATSEnglishLanguageTest,βαθμολογία75-89,τουΠανεπιστημίουτουCAMBRIDGE.
 INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM(IELTS)απότοUniversityofCambridg
e Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia
IELTS Australiaμεβαθμολογίααπό7έως8.
 BUSINESSENGLISHCERTIFICATE–
HIGHER(BECHIGHER)απότοUniversityofCambridgeLocal 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 LEVEL2CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(CEFC1)
 CERTIFICATEININTEGRATEDSKILLSINENGLISHISEIIIτουTRINITYCOLLEGELONDON.
 CITY&GUILDSLEVEL2CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(reading,writingandlistening)EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) EXPERT(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης)ήCITY&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.
 ΤΕSTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION(TOEIC),βαθμολογίααπό785έως9
00 τουEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY,USA.
 EDILevel2CertificateinESOLInternationalJETSETLevel6(CEFC1)ήPEARSONEDILevel2
CertificateinESOLInternational(CEFC1).
 PEARSONLCCIEFBLEVEL4(Ενότητες:Reading,Writing,Listening,Speaking,σεπερίπτωσηπουη
μίαεκτωνενοτήτωνείναιμεβαθμό“Pass”).
 PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,
μεβαθμό
≪Distinction” ή “Credit”).
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 OCNWCertificateinESOLInternationalatLevel2(CommonEuropeanFrameworkequivalentlev
el C1))
 (μέχρι31/8/2009)•AscentisLevel2CertificateinESOLInternational(CEFC1)
 ESBLevel2CertificateinESOLInternationalAllModes(CouncilofEuropeLevelC1).
 TestofInteractiveEnglish,C1+Level.
 TestofInteractiveEnglish,C1Level.
 NOCNLevel2CertificateinESOLInternational(C1).
 AIMAwardsLevel2CertificateinESOLInternational(C1)(Ενότητες:Listening,Reading,Writing,
Speaking).
 MICHIGANENGLISHLANGUAGEASSESSMENTBATTERY(MELAB)βαθμολογίααπό91έως99το
υ
 CAMBRIDGEMICHIGANLANGUAGEASSESSMENTS(CaMLA)
 MICHIGANENGLISHTEST(MET)βαθμολογίααπό190έως240τουCAMBRIDGEMICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS(CaMLA)
 LRNLevel2CertificateinESOLInternational(CEFC1)
( γ ) Καλή γνώση ( Β 2) :
 FIRSTCERTIFICATEINENGLISH(FCE)τουΠανεπιστημίουCAMBRIDGE.
 BULATSEnglishLanguageTest,βαθμολογία60-74,τουΠανεπιστημίουτουCAMBRIDGE.
 INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM(IELTS)απότοUniversityofCambridg
e Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia
IELTS Australiaμεβαθμολογίααπό5,5έως6,5.
 BUSINESSENGLISHCERTIFICATE–VANTAGE(BECVANTAGE)απότοUniversityofCambridgeLocal
Examinations Syndicate(UCLES).
 (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH
τουΠανεπιστημίουMICHIGAN.
 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του
EDEXCELή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE
COMMUNICATIONτουEDEXCELήEDEXCELLEVELICERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(CEFB2)
 CERTIFICATEININTEGRATEDSKILLSINENGLISHISEIIτουTRINITYCOLLEGELONDON.
 CITY&GUILDSLEVEL1CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(reading,writingandlistening)
 COMMUNICATOR-καιCITY&GUILDSLEVEL1CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL(Spoken)
 -COMMUNICATOR(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης)ήCITY&
GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης).
 TESTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION(TOEIC)βαθμολογίααπό505έως7
80 τουEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY,USA.
 EDILevel1CertificateinESOLInternationalJETSETLevel5(CEFB2)ήPEARSONEDILevel1
CertificateinESOLInternational(CEFB2).
 PEARSONLCCIEFBLEVEL3(Ενότητες:Reading,Writing,Listening,Speaking,σεπερίπτωσηπουη
μίαεκτωνενοτήτωνείναιμεβαθμό“Pass”).
 PEARSONLCCIEFBLEVEL2(Ενότητες:Reading,Writing,Listening,Speaking,μεβαθμό
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“Distinction” ή“Credit.
OCNWCertificateinESOLInternationalatLevel1(CommonEuropeanFrameworkequivalentlev
el B2) ) (μέχρι31/8/2009)
AscentisLevel1CertificateinESOLInternational(CEFB2)
ESBLevel1CertificateinESOLInternationalAllModes(CouncilofEuropeLevelB2).
MichiganStateUniversity–CertificateofEnglishLanguageCompetency(MSU–CELC):CEFB2.
TestofInteractiveEnglish,B2+Level.
TestofInteractiveEnglish,B2Level.
NOCNLevel1CertificateinESOLInternational(B2).
AIMAwardsLevel1CertificateinESOLInternational(B2)(Ενότητες:Listening,Reading,Writing,
Speaking).
MICHIGANENGLISHLANGUAGEASSESSMENTBATTERY(MELAB)βαθμολογίααπό80έως90τ
ουCAMBRIDGEMICHIGANLANGUAGEASSESSMENTS
MICHIGANENGLISHTEST(MET)βαθμολογίααπό157έως189τουCAMBRIDGEMICHIGAN
LANGUAGEASSESSMENTS
LRNLevel1CertificateinESOLInternational(CEFB2)

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την
απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) Βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική
αρχή
ή
(ii) βεβαίωσητουαρμοδίουΥπουργείουήτηςΠρεσβείαςτηςχώραςστηνΕλλάδα(σεπερίπτωσημη
υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό
είναι
αποδεκτόσεδημόσιεςυπηρεσίεςτηςοικείαςχώραςωςέγκυροαποδεικτικόγνώσηςτηςΑγγλικ
ής γλώσσας σε αντίστοιχοεπίπεδο.
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[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια

της ασφάλισηςκαι
 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικόπρόσωπο.Οι µισθωτοί του
δηµοσίουτοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα
και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δηµοσίουτοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εµπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια

τηςασφάλισης,
 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,

ότι πραγµατοποίησεσυγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το
αντικείµενο της εµπειρίαςκαι
 Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών
που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος τηςεµπειρίας.
Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιοτοµέα, εναλλακτικά,
αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση
του οικείου φορέα του δηµόσιουτοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών
δικαιολογητικών που απαιτούνται από
τις ανωτέρω, κατά περίπτωση,
παραγράφους ο υποψήφιοςπροσκοµίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζοµένων για συγκεκριµένοεπάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας
είναιυποχρεωτική:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένουκαι
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς
κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτήασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζοµένων για συγκεκριµένοεπάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας
είναι µηυποχρεωτική:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης τουενδιαφεροµένου.
 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας του,
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τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν
πρόκειται περί νοµικού προσώπουκαι
 Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η
ασφάλιση
για
το
συγκεκριµένοεπάγγελµαήτησυγκεκριµένησχέσηεργασίαςδενείναιυποχρεωτική,κατάτ
ηνοµοθεσίατουκράτους.
(3) Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα
της αλλοδαπής, µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου
δηµόσιουφορέα.Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία
που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους.

