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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
 
 

Κεφαλλονιά,  12 Μαρτίου 2019 
 

Αρ. Πρωτ.: 905 
  

 

ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ Ε Κ∆ ΗΛ ΩΣΗΣ Ε Ν∆ΙΑΦ ΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη 

της Δ. Ε. Υ. Α. Δήμου Κεφαλλονιάς για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «Networking for Reciprocal Safe 

Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment» και ακρωνύμιο: «SaveSafeWater» 

του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg-IPA II Cross Border Cooperation PROGRAMME 

«Greece-Albania 2014-2020» 

 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλλονιάς (∆.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς) 

έχοντας υπόψη: 

1. Τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισµού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό  Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 

κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4. 

2. Τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

∆εκεµβρίου 2013, περί καθορισµού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 12. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

4. Τις διατάξεις του άρ. 30 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεµβάσεις – Ενσωµάτωση 

Οδηγίας 2012/17 τροποποίηση Ν. 3419/2005», περί συµβάσεων Μίσθωσης έργου σε 

συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις. 

5. Την υπ. αριθµ. ΥΑ 300488/Υ∆1244 «Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων συνεργασίας  

του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 

6. Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιµότητα των δαπανών 

των Προγραµµάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

 
Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς                                                                     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                             
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΛΕΩΦ. Γ. ΒΕΡΓΩΤΗ 63,  
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100 
ΤΗΛ: 2671023064, FAX: 2671024668 
ΑΦΜ: 999414135, ΔΟY: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
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Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

7. Το εγκεκριμένο Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 

2014 – 2020” βάσει της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’αριθμ. C (2015) 5482. Από 

30/07/2015 και της 2ης τροποποίησής της όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 

14/02/2018 με την υπ’ αριθμ. C (2018) 559. 

8. Τo τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων και τον αναλυτικό 

προϋπολογισµό τους. 

9. Τη µε αρ.πρωτ.: 300529/MA1580/13-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΥΧΕ4653Ο7-ΨΜΜ) 2η Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων, του Προγράµµατος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross-border Cooperation 

Programme "Greece Albania 2014-2020", 

10. Το από 3 Αυγούστου 2018 εγκεκριμένο Εταιρικό Σύµφωνο (Partnership Agreement) 

11. Την υπ’ αριθµ [A2-1.1.4] Σύµβαση Χρηµατοδότησης (Subsidy Contract) 

12. Την υπ’ αριθμ. 295/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ δήμου Κεφαλλονιάς σχετικά 

µε την έγκρισή της και την αποδοχή των όρων υλοποίησης του παραπάνω έργου. 

13. Την υπ’ αριθµ. 77/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ δήμου Κεφαλλονιάς µε την 

οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο (2) ατόμων µε σύµβαση µίσθωσης έργου 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων µίσθωσης 

έργου για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου µε τίτλο: «Networking for 

Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment» και 

ακρωνύμιο: «SaveSafeWater», προϋπολογισμού: 

- Θέση Α: 14.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 17.360,00 € (συμπ/νου 24% ΦΠΑ) 

- Θέση B: 18.339,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 22.740,36 € (συμπ/νου 24% ΦΠΑ), 

το οποίο  υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II 

Cross-Border Cooperation Programme «Greece - Albania 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, ΜΠΒ ΙΙ/Instrument for Pre-

Accession Assistance, IPA ΙΙ) και από εθνικούς πόρους. και στο οποίο η ∆.Ε.Υ.Α. Δήμου Κεφαλλονιάς 

συµµετέχει ως υπ’αριθμ.3 εταίρος (PB3). 
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ΜΕΡΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«SaveSafeWater» 

 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλλονιάς συµµετέχει ως υπ’ αριθμ. 

3 εταίρος (PB3) στο έργο µε τίτλο (ελ.): «Δικτύωση για αμοιβαία ασφαλής διαχείρισης υδατικών 

πόρων σε διασυνοριακό επίπεδο, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση ενός αξιοβίωτου 

περιβάλλοντος». Το έργο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme «Greece-Albania 2014-2020», το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, ΜΠΒ 

ΙΙ/Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA ΙΙ) και από εθνικούς πόρους και αποσκοπεί στην 

προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας για την αύξηση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων 

και την προσαρμογή των δύο χωρών στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και την ένταξη 

των στόχων της κλιματικής αλλαγής στον προγραμματισμό των εθνικών και τοπικών πολιτικών στις 

περιοχές μελέτης.  

 

Οι ειδικοί στόχοι του εστιάζονται στους παρακάτω τοµείς: 

 Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού και ενέργειας, μέσω μείωσης του μη 

ανταποδοτικού νερού και εφαρμογής της διαχείρισης πίεσης και ανίχνευσης διαρροών. 

 Αύξηση της εξοικονόμησης και μείωση της κατανάλωσης νερού (μέσω της τοποθέτησης έξυπνων 

μετρητών νερού). 

 Μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος (του αστικού κύκλου νερού). 

 Αύξησης της ανταποδοτικής χρήσης νερού μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλων 

πολιτικών τιμολόγησης του νερού βάση της προσέγγισης πλήρους ανάκτησης του κόστους νερού, 

όπως ορίζεται στην Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 / ΕΕ. 

 

Στο έργο SaveSafeWater συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:  

1) Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Επικεφαλής Εταίρος) 

2) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας 

3) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς 

4) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

5) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορυτσάς 

6) Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς 

 

Η υλοποίηση του έργου και το σχετικό χρονοδιάγραμμα διαρθρώνεται στα παρακάτω πακέτα εργασίας: 

ΠΕ Τίτλος Έναρξη Λήξη 

ΠΕ 1 ∆ιαχείριση Έργου και Συντονισµός 04/2018 03/2020 
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ΠΕ 2 Επικοινωνία και ∆ιάχυση 04/2018 03/2020 

ΠΕ 3 ∆ιακρατική Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης 04/2018 03/2020 

ΠΕ 4 Κοινή Μεθοδολογία και Εργαλεία 04/2018 03/2020 

ΠΕ 5 Κοινές Πιλοτικές ∆ράσεις 04/2018 03/2020 

ΠΕ 6 Ανάπτυξη διασυνοριακής στρατηγικής & Βιωσιμότητας 04/2018 03/2020 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 901.583,26 € με διάρκεια υλοποίησης 24 µήνες. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Από την υπογραφή των συμβάσεων έως τη λήξη του έργου «SaveSafeWater» (συμπεριλαμβανομένης 

πιθανής παράτασης καθώς και της περιόδου που μεσολαβεί για την αποστολή της τελικής έκθεσης προόδου 

μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου). Η ημερομηνία έναρξης της σύµβασης συναρτάται µε 

την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης. 

 

ΑΜΟΙΒΗ 

H συνολική αµοιβή ορίζεται ως εξής: 

 Θέση Α: 14.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 17.360,00 € (συμπ/νου 24% ΦΠΑ) 

 Θέση B: 18.339,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 22.740,36 € (συμπ/νου 24% ΦΠΑ), 

η οποία αντιστοιχεί στο διάστηµα από την υπογραφή της εκάστοτε σύµβασης έως τη λήξη του έργου 

(συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης καθώς και της περιόδου που μεσολαβεί για την αποστολή της 

τελικής έκθεσης προόδου μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου). Οιεσδήποτε επιπλέον 

ασφαλιστικές εισφορές ήθελε προκύψει και κάθε είδους κρατήσεις περιλαµβάνονται στο συνολικό ως άνω  

εγκεκριμένο ποσό. Οι καταβαλλόµενες αµοιβές θα διενεργούνται με τρόπο που θα ορίζεται με σαφήνεια σε 

κάθε σύμβαση. Κάθε συµβαλλόµενος υποχρεούται να προσκοµίζει προ της πληρωμής του τα προβλεπόμενα 

από το πρόγραμμα φύλλα χρονοχρέωσης (timesheets) και σχετική (συνοπτική) αναφορά πεπραγµένων για 

την περίοδο πληρωμής για την οποία ο φορέας θα εκδίδει βεβαίωση παραλαβής/εκτέλεσης.  Κάθε 

συµβαλλόµενος θα εκδίδει τα υπό του νόµου φορολογικά στοιχεία και θα είναι ασφαλισµένος στον οικείο 

κατά περίπτωση κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα µε δική του επιµέλεια και δαπάνες. Τα ποσά της πληρωµής 

είναι µεικτά. Κάθε συµβαλλόµενος θα επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που προβλέπονται  από 

την κείµενη νοµοθεσία. 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται η περιοχή στόχου του έργου (συμπεριλαμβανομένης - κατά περίπτωση - 

και της έδρας του φορέα) η οποία σε κάθε περίπτωση θα βρίσκεται εντός της επιλέξιμης περιοχής του 

Προγράμματος. Η εκτέλεση του έργου από το συμβαλλόμενο θα πραγματοποιείται χωρίς δεσμεύσεις 

συγκεκριμένου ωραρίου, καθότι η πρόσκληση αφορά σε σύμβαση έργου και δε δημιουργεί ούτε υποκρύπτει 
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σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 

«Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την Επιλεξιμότητα των δαπανών των 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ - Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Κάθε άτοµο το οποίο θα επιλεγεί για το έργο θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση µίσθωσης έργου 

στην οποία θα καθορίζονται το αντικείµενο του έργου, τα παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους, 

καθώς και ο τρόπος πληρωµής. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείµενο του έργου για τις δύο (2) θέσεις της παρούσας πρόσκλησης αφορά στη ∆ιαχειριστική, 

Επικοινωνιακή και Τεχνική υποστήριξη της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου 

Κεφαλλονιάς και στην υλοποίηση των επιµέρους δράσεων του έργου. Ο συμβαλλόμενος θα απασχοληθεί 

στην υλοποίηση δράσεων των παρακάτω Πακέτων Εργασίας (Work Packages) - εφεξής ΠΕ - του έργου:  

 ΠΕ1 – Διαχείριση έργου και συντονισμός  

 ΠE2 – Επικοινωνία και διάχυση 

 ΠΕ3 - ∆ιακρατική Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης 

 ΠΕ4 - Κοινή Μεθοδολογία και Εργαλεία 

 ΠΕ5 - Κοινές Πιλοτικές ∆ράσεις 

 ΠΕ6 - Ανάπτυξη διασυνοριακής στρατηγικής & Βιωσιμότητας 

 

Ειδικότερα οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στα παρακάτω παραδοτέα ανά ΠΕ: 

ΠΕ1 - ∆ιαχείριση Έργου και Συντονισµός: 

WP1, D1.3.2: [Τίτλος Δράσης: Project Progress Reports],  

WP1, D1.3.3: [Τίτλος Δράσης: Initial Time Plan and Methodology of Self Evaluation & Self Evaluation 

Report],  

WP1, D1.3.4: [Τίτλος Δράσης: Project Meeting Minutes] 

 

ΠΕ2 – Επικοινωνία και διάχυση: 

WP2, D2.3.1: [Τίτλος Δράσης: Communication Plan],  

WP2, D2.3.2: [Τίτλος Δράσης: Project Website & Intranet],  

WP2, D2.3.3: [Τίτλος Δράσης: Mass Media Dissemination Material],  

WP2, D2.3.4: [Τίτλος Δράσης: Awareness Events Joint report],  

 

ΠΕ3 - ∆ιακρατική Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης: 

WP3, D3.3.2: [Τίτλος Δράσης: Joint Climate Change Impacts Assessment Report],   

WP3, D3.3.2: [Τίτλος Δράσης: Joint Water Audit Report],   
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WP3, D3.3.2: [Τίτλος Δράσης: Joint Water Quality Report]   

 

ΠΕ4 - Κοινή Μεθοδολογία και Εργαλεία: 

WP4, D4.3.1: [Τίτλος Δράσης: Cross border Water Resources Vulnerability Assessment Report]  

WP4, D4.3.2: [Τίτλος Δράσης: Water Use Efficiency Joint Methodology]   

WP4, D4.3.3: [Τίτλος Δράσης: Water Quality Joint Methodology]   

 

ΠΕ5 - Κοινές Πιλοτικές ∆ράσεις: 

WP5, D5.3.1: [Τίτλος Δράσης: Ex Ante Joint Evaluation Report]   

WP5, D5.3.2: [Τίτλος Δράσης: Pilot Actions Summary Report & Ex Post Joint Evaluation Report]  

WP5, D5.3.3: [Τίτλος Δράσης: Lessons Learnt Synthesis Report]   

 

ΠΕ6 - Ανάπτυξη διασυνοριακής στρατηγικής & Βιωσιμότητας: 

WP6, D6.3.1: [Τίτλος Δράσης: Policy Recommendation Paper]    

WP6, D6.3.2 [Τίτλος Δράσης: Sustainability Plan]   

 

Πέραν των ανωτέρω παραδοτέων οι συμβαλλόμενοι θα κληθούν να έχουν συμμετοχή στη διεκπεραίωση 

των κάτωθι δράσεων: 

1. Παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου και σύνταξη 

των εκθέσεων προόδου, αιτηµάτων πληρωµής, χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης και αναφορών των 

έργων για λογαριασµό της ∆.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, 

2. Παρακολούθηση και σύνταξη τροποποιήσεων του τεχνικού δελτίου έργου, 

3. Παρακολούθηση των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης του έργου, 

4. ∆ιερεύνηση, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και απαιτούµενων εγγράφων για την υλοποίηση των  

δράσεων, 

5. Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου όλων των δράσεων, 

6. Υποστήριξη στην σύνταξη του Επικοινωνιακού Πλάνου και της Στρατηγικής Επικοινωνίας του έργου, 

7. Υποστήριξη στη λειτουργία και ενηµέρωση της ιστοσελίδας του έργου και προετοιµασία του υλικού 

διάχυσης των αποτελεσµάτων για λογαριασµό της ∆.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, 

8. Υποστήριξη της οργάνωσης και συµµετοχή στις διασυνοριακές, τοπικές και τεχνικές  συναντήσεις  του 

έργου, 

9. Προετοιµασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση της ∆.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς στις 

διασυνοριακές συναντήσεις των εταίρων του έργου, 

10. Γραπτή και προφορική επικοινωνία µε τους εταίρους, 

11. Συµµετοχή στις δράσεις ενηµέρωσης και διάδοσης των αποτελεσµάτων του έργου, δηµιουργία 

ενηµερωτικών φυλλαδίων, σύνταξη τεχνικών και επιστηµονικών άρθρων, 
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12. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του Προγράµµατος 

µετά από οδηγίες του Υπευθύνου Έργου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου 

Κεφαλλονιάς. 

13. Υποστήριξη στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για την ανάκτηση πλήρους κόστους 

νερού σύμφωνα με την  Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά.  

14. Υποστήριξη στη σύνταξη της διασυνοριακής αξιολόγησης των επιπτώσεων λόγω κλιματικής αλλαγής. 

15. Συλλογή πληροφοριών και υποστήριξη για την αξιοποίηση των μεθοδολογιών ανάκτησης πλήρους 

κόστους νερού, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων υδατικής αξιολόγησης του δικτύου ύδρευσης 

(water audit and quality report) στην περιοχή πιλοτικής δράσης.  

16. Υποστήριξη στη σύνταξη αναφοράς της πιλοτικής εφαρμογής στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Κεφαλλονιάς. 

17. Υποστήριξη στη σύνταξη διασυνοριακού πλάνου βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου και 

διασυνοριακής πολιτικής. 

 

Σηµειώνεται ότι: τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής του συµβαλλόµενου στις συναντήσεις των 

συμμετεχόντων καλύπτονται από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του φορέα για το παραπάνω έργο και 

συγκεκριμένα από την κατηγορία δαπάνης: ταξίδια και διαµονή (Travel & Accommodation). 

 

Πέραν των ανωτέρω, ειδικότερα ο υποψήφιος της Θέσης Α, θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. 

Κεφαλλονιάς κατά την υλοποίηση των δράσεων και για το λόγο αυτό η φυσική του παρουσία στον τόπο 

του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του είναι απαραίτητη. 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια www.diavgeia.gr 

και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς http://www.kefallonia.gov.gr. 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων 

της θέσης που επιλέγουν. 

3. Κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης, ή/και κατά το χρόνο της σύναψης 

σύµβασης: 

i. 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 
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δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα 

οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

ii. 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. 

iii. Να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή. 

iv. Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική 

δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

v. 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. 

Σηµείωση: Η ανικανότητα προς σύναψη σύµβασης αίρεται µόνο µε την έκδοση του κατά το άρθρο 47 

παρ.1 του Συντάγµατος διατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. 

5. Να κατέχουν τους απαιτούµενος τίτλους σπουδών µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων και 

σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από 

το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ΟΑΤΑΠ για την ισοτιµία και αντιστοιχία των τίτλων 

αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως 

Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

 

β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

β1. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Θέση Α) 

Για την προκηρυσσόµενη θέση ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:  

β1.1. Βασικός τίτλος σπουδών πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 

Υπολογιστών. 

β1.2 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος μηχανικού από το οικείο Επιμελητήριο αντίστοιχης ειδικότητας με 

το βασικό τίτλο σπουδών. 

β1.3. Αποδεδειγμένη Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης 

Αγγλικής Γλώσσας παρατίθενται στο Παράρτηµα (Β) της παρούσας πρόσκλησης. 

β1.4. Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού Η/Υ, τουλάχιστον στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης χειρισµού 

Η/Υ παρατίθενται στο Παράρτηµα (Γ) της παρούσας πρόσκλησης. 
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β1.5. Κατ’ ελάχιστον εργασιακή εμπειρία για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών την τελευταία 

10ετία, η οποία θα αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις εμπειρίας φορέων ιδιωτικού ή 

δημοσίου τομέα ή άλλο επίσημο έγγραφο τεκμηρίωση η οποία θα αποδεικνύεται µε ανάλογες συµβάσεις ή 

βεβαιώσεις εµπειρίας φορέων  ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέα ή άλλο επίσηµο έγγραφο τεκµηρίωσης όπως 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (∆).  

 

β2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Θέση Α) 

β2.1. Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με το αντικείμενο του έργου σε 

οποιοδήποτε αντικείμενο από ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισµένος από το 

∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ (ο τρόπος βαθµολόγησης  περιγράφεται  παρακάτω,  στο  ΜΕΡΟΣ Γ). 

β2.2. Εργασιακή εµπειρία (µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών) σε επιχειρήσεις/εταιρείες 

ύδρευσης - αποχέτευσης πέραν της διετίας (άνω των 24 μηνών), η οποία θα αποδεικνύεται µε 

ανάλογες συµβάσεις ή βεβαιώσεις εµπειρίας  φορέων ιδιωτικού ή δηµοσίου  τοµέα  ή άλλο επίσηµο έγγραφο 

τεκµηρίωσης όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (∆) της παρούσης (ο τρόπος βαθµολόγησης 

περιγράφεται παρακάτω στο ΜΕΡΟΣ Γ). 

 

β3. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Θέση Β) 

Για την προκηρυσσόµενη θέση ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:  

β3.1. Βασικός τίτλος σπουδών πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητας 

Πολιτικού Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού, πτυχίο από ΑΕΙ της Ελλάδος ή 

ισότιµου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισµένο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ. 

Β3.2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος μηχανικού από το οικείο Επιμελητήριο αντίστοιχης ειδικότητας με 

το βασικό τίτλο σπουδών. 

β3.3. Αποδεδειγμένη Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης 

Αγγλικής Γλώσσας παρατίθενται στο Παράρτηµα (Β) της παρούσας πρόσκλησης 

β3.4. Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού Η/Υ, τουλάχιστον στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης χειρισµού 

Η/Υ παρατίθενται στο Παράρτηµα (Γ) της παρούσας πρόσκλησης. 

β3.5. Κατ’ ελάχιστον εργασιακή εμπειρία για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών την τελευταία 

10ετία, η οποία θα αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις εμπειρίας φορέων ιδιωτικού ή 

δημοσίου τομέα ή άλλο επίσημο έγγραφο τεκμηρίωση η οποία θα αποδεικνύεται µε ανάλογες συµβάσεις ή 

βεβαιώσεις εµπειρίας φορέων  ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέα ή άλλο επίσηµο έγγραφο τεκµηρίωσης όπως 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (∆)  

 

β4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ) ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Θέση Β) 

β4.1. Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με το αντικείμενο του έργου από ίδρυµα 
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του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισµένος από το ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ (ο τρόπος βαθµολόγησης  

περιγράφεται  παρακάτω,  στο  ΜΕΡΟΣ Γ). 

β4.2. Αποδεδειγμένη εργασιακή και επιστημονική εμπειρία για διάστημα τουλάχιστον 

εικοσιτεσσάρων (24) μηνών την τελευταία 10ετία  στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (διαχείριση δικτύων 

ύδρευσης, υδατικό και ενεργειακό ισοζύγιο, ανάκτηση πλήρους κόστους νερού και τιμολογιακή πολιτική 

εταιριών ύδρευσης), η οποία θα αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις εμπειρίας φορέων 

ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ή άλλο επίσημο έγγραφο τεκμηρίωσης, η οποία θα αποδεικνύεται µε ανάλογες 

συµβάσεις ή βεβαιώσεις εµπειρίας φορέων ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέα ή άλλο επίσηµο έγγραφο 

τεκμηρίωσης, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (∆) της παρούσης (ο τρόπος βαθµολόγησης 

περιγράφεται παρακάτω στο ΜΕΡΟΣ Γ). 

 

Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να συµπεριλάβει στο φάκελό του τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν την 

εµπειρία του. Ο αριθµός των ανθρωποµηνών θα επιβεβαιωθεί από την αρµόδια επιτροπή. Σε περίπτωση µη 

προσκόµισης των εγγράφων εκείνων που τεκµηριώνουν τη σχετική εµπειρία του ενδιαφερόµενου, δε 

λαµβάνεται υπόψη αυτή. 

 

γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Περιλαµβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά µε την αίτηση και επί ποινή 

αποκλεισµού κάθε υποψήφιος: 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, (δεν απαιτείται η 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

α. θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης, 

β. θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της αιτήσεως τους οι συµµετέχοντες: 

 ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας, συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, παιδικής εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 

ανθρώπων, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, 

 Αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης. 

 Τα στοιχεία του βιογραφικού τους σηµειώµατος είναι ακριβή. 

 Για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόµιµη απαλλαγή από 

αυτές. 

2. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου συντεταγµένο βάσει του υποδείγµατος 

«europass». Βιογραφικά συνταγµένα σε άλλη µορφή δύναται να απορριφθούν από την υπηρεσία. Τα 

δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ προσκοµίζονται σε απλές 
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φωτοτυπίες (βλέπε Παράρτηµα Γ).  

 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, βάσει του υποδείγµατος που δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Α), µε σφραγισµένο φάκελο συµµετοχής, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από  δηµόσια  αρχή,  είτε 

ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ΛΕΩΦ. Γ. ΒΕΡΓΩΤΗ 63, 

Τ.Κ. 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΤΗΛ: 26710-23064, FAX: 26710-24668, e-mail:deyaarg@otenet.gr   απευθύνοντάς 

τη στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας υπόψιν κας. Πολλάτου Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 26710-23064). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου «SaveSafeWater» 

 

Στο σφραγισµένο φάκελο θα αναγράφεται το εξής: 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την 

ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 

αίτηση των υποψηφίων. Η λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 27-3-2019 και ώρα 

15:00. Αιτήσεις, που κατατίθενται µετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας θεωρούνται 

εκπρόθεσµες, δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και δεν αξιολογούνται. 

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 

ανακοίνωσης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισµού των αιτήσεων. 

Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν από την αρµόδια επιτροπή να παράσχουν εξηγήσεις -διευκρινήσεις επί 

των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών. Η µη ανταπόκριση των υποψηφίων σε αίτηµα της επιτροπής για 

παροχή διευκρινήσεων οδηγεί σε αποκλεισµό του υποψηφίου. Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος µπορούν να ζητηθούν είτε στο τηλ. 26710-23064, στο fax: 26710-24668 ή στο e-

mail: deyaarg@otenet.gr 

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μία θέση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας 

αιτήσεων για θέσεις της ίδιας πρόσκλησης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από 

την περαιτέρω διαδικασία. 

 

Κατάταξη υποψηφίων 

Η υπηρεσία µας μετά την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων, θα συντάξει πίνακα µε την  κατάταξη 

των υποψηφίων, βάσει της οποίας γίνεται η επιλογή του προκριθέντος ατόμου για τη σύναψη της σύμβασης 

μίσθωσης έργου για κάθε θέση. 
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Ανάρτηση αποτελεσμάτων 

Η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Κεφαλλονιάς http://www.kefallonia.gov.gr. Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να 

υποβάλλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Μετά 

τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις τα αποτελέσματα θα υποβληθούν 

για οριστική έγκριση από το αρμόδιο όργανο. 

 

Απασχόληση 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου µε κάθε επιλεγέντα υποψήφιο. Κάθε 

επιλεγείς θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζεται το 

αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα και ο τρόπος πληρωμής. 

Ο απασχολούμενος που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής του αντικαθίσταται µε τον 

αμέσως επόμενο από τον τελικό πίνακα κατάταξης. Το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στη ∆ημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλλονιάς. 

Το αντικείμενο κάθε σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. Η ∆ημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου 

καθ’  όλη τη διάρκειά της εφόσον ο υποψήφιος δεν εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο για το 

οποίο απασχολείται απενταχθεί από το πρόγραµµα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ.  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

ΘΕΣΗ Α: 

 Προσόν/Κριτήριο Τρόπος Βαθµολογίας Μέγ. Βαθµολογία 

1 Μεταπτυχιακός/∆ιδακτορικός Τίτλος 
Μεταπτυχιακό: 20 µον. 

∆ιδακτορικό: 40 µον. 
40 µονάδες 

2 

Εργασιακή Εµπειρία σε 
επιχειρήσεις/εταιρείες ύδρευσης - 
αποχέτευσης πέραν των 24 μηνών 
(οι 24 που αντιστοιχούν στο κατ’ ελάχιστο προσόν 
 ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ) 

Μήνας επί δύο (2) µον. 60 µονάδες 

  Σύνολο: 100 µονάδες 

 

ΘΕΣΗ Β: 

 Προσόν/Κριτήριο Τρόπος Βαθµολογίας Μέγ. Βαθµολογία 

1 Μεταπτυχιακός/∆ιδακτορικός Τίτλος Μεταπτυχιακό: 20 µον. 
∆ιδακτορικό: 40 µον. 

40 µονάδες 

2 

Εργασιακή εμπειρία και επιστημονική εμπειρία 
στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (διαχείριση 
υδατικών πόρων, διαχείριση δικτύων 
ύδρευσης, ανάκτηση πλήρους κόστους 
πόσιμου νερού και τιμολογιακή πολιτική 
πόσιμου νερού).  
(οι 24 που αντιστοιχούν στο κατ’ ελάχιστο προσόν ΔΕΝ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ) 

Μήνας επί δύο (2) µον. 60 µονάδες 

  Σύνολο: 100 µονάδες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

 

ΠΡΟΣ: 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΛΕΩΦ. Γ. ΒΕΡΓΩΤΗ 63, 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:.................................................. 

ONOMA:........................................................ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:............................................. 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:............................................. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ............................................ 

ΤΑΧ.ΚΩ∆.:.................................................... 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:.................................................... 

ΗΜΕΡ.ΕΚ∆:................................................. 

ΕΚ∆.ΑΡΧΗ:................................................. 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ……./…… 

ΘΕΣΗ ……….. 

Σας υποβάλλω την πρόταση 

υποψηφιότητας μου με συνημμένα 

τα απαιτούμενα από την 

Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος σχετικά 

δικαιολογητικά, προκειμένου να 

συμμετάσχω στη διαδικασία 

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ: 

 

1) ....................................................................... 

 

2) ....................................................................... 

 

3) ....................................................................... 

 

4) ....................................................................... 

 

5) ....................................................................... 

 

6) ....................................................................... 

 

7) ....................................................................... 

 

8) ....................................................................... 

 

9) ....................................................................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ – ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Η άριστη 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≫ (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: 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

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

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με 

βαθμολογία από 8,5 και άνω . 

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 

MICHIGAN. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST 

OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) 

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

COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -

MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 

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

MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).  

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) 

(μέχρι 31/8/2009) 

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

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

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

• Test of Interactive English, C2 Level. 

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

• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 

Speaking). 

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

 

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) 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: 

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia 
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µε βαθµολογία από 7 έως 8. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το  University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES).   

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL,  ή PEARSON 

TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL   ή EDEXCEL 

LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) 

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

 CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - 

EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ 

καλής γνώσης).  

 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 

(Manchester, ΝΗ - USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.  

 ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 

του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.  

 EDI Level 2 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certifi 

cate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(CEFR C1).  

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία 

εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” 

ή “Credit”).  

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) 

(μέχρι 31/8/2009).  

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

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

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

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

Awards).  

 NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).  

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

Speaking).  

 MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του 

CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA).  
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 MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA).  

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

 GA Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR: C1).  

 C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) 

και C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 

 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειµένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, 

ότι τόσο ο φορέας όσο  και το συγκεκριµένο πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας είναι πιστοποιηµένα από την 

αρµόδια προς τούτο εθνική αρχή ή 

(ii) βεβαίωση του αρµοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση  µη  

υπάρξεως  φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε 

δηµόσιες υπηρεσίες  της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο 

επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

 

 

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων 

και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι  οποίοι 

πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή  έχουν  εκδοθεί  από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ,  µε  σχετικές  

πράξεις, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης, µε την επιφύλαξη των αρ. 

28 και 40 της µε αριθµό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014). 

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει  της αριθ. Β/22578/30.11.2012  απόφασης του 

ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 µε την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του 

ΕΟΠΠΕΠ), 

β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), 

γ) Infotest (22.2.2006) 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.) 

ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006) 

στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) 

ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007) 

η)  ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ  -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ  (18.12.2007)  ή ΤΕΛΕΦΩΣ  ΣΕΡΤ  – TELEFOS   CERT 

ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS 

TRAINING 

ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί 

µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ) 

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (30.9.2009) 

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL 

CERT>> (10-4-2014). 

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015). 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι 

τα εξής: α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 

• ECDL Core Certificate 

• ECDL Start Certificate 

• ECDL Progress Certificate 
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• ECDL Profile Certificate 

β) Vellum Global Educational Services S.A. 

• Cambridge International Diploma in IT Skills 

• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 

• Vellum Diploma in IT Skills 

• Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 

γ) Infotest 

• Internet and Computing Core Certification (IC3) 

• Microsoft Office Specialist (MOS) 

• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 

• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά µπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε 

συνδυασµό των ενοτήτων << Επεξεργασία Κειµένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>, <<Υπηρεσίες 

∆ιαδικτύου>>, 

<<Παρουσιάσεις>> και <<Βάσεις ∆εδοµένων>>). 

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist. 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 

• ICT  Intermediate A 

• ICT  Intermediate B 

• ICT  Intermediate C 

ε) ΚΕΥ-CERT 

• Key Cert IT Basic 

• Key Cert IT Initial 

στ) ACTA Α.Ε. 

• Certified Computer User (CCU) 

ζ) I SKILLS A.E. 

• Basic I.T. Standard 

• Basic I.T. Thematic 

• Basic I.T. Core 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ 

- INFOCERT ΕΠΕ 

• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 

• Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 

• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 

• Infocert Unities 

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

• Basic Office 
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• Business Office 

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL 

CERT» 

• Global Intermediate 

• Global  Intermediate A 

• Global  Intermediate B 

• Global  Intermediate C 

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ. 

 Unicert Primary 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και  των τριών  ενοτήτων:  α) 

επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόµενες από τηn 

προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόµη εκδοθεί, µπορεί να γίνει αποδεκτή 

σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν  ο  

υποψήφιος  επιλεγεί  στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό στο φορέα 

πρόσληψης ανάθεσης του έργου. 

Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως 

δ) µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. µε την εξής ονοµασία: 

α) ECDL  από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global 

Educational Services). 

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και 

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον  περιλαµβάνουν τις ανωτέρω ενότητες,  πιστοποιητικά Γνώσεων 

Χειρισµού Η/Υ  που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής του υποψηφίου σε 

εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισµός. 

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς 

πιστοποιηµένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους και από 

φορείς πιστοποιηµένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά την ηµεροµηνία 

πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9- 

2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013). 

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δε γίνονται 

δεκτά. 

 

(2) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή 
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γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. 

(3) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής  

εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει 

παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής 

ή γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά µαθήµατα µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί 

στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) 

Εκπαίδευσης είτε µεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώµατος και υπολογίζονται αθροιστικά. 

(4) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν 

επαρκώς  τη γνώση χειρισµού Η/Υ, προσκοµίζοντας µόνο βεβαιώσεις τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις 

οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα 

(4) εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά την εκτίµηση του οικείου Τµήµατος εµπίπτουν στην περιοχή 

της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ. 

∆ιευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την 

οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, 

γίνονται δεκτοί, δεδοµένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, 

αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για 

τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόµενης. 

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδοµένων 

αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από τους 

πιστοποιηµένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου (1), εφόσον σ’ αυτά περιλαµβάνονται τα εν λόγω 

αντικείµενα. 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει) 

1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής 

- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 

- Επιστήμης Υπολογιστών 

- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
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- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 

- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 

- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών 

- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική 

- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 

- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 

- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων 

- Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής 

- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 

- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 

- Βιομηχανικής Πληροφορικής 

- Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 

- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών  

- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 

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

- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 

- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 

- Διαχείρισης Πληροφοριών 

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

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή 

- Πτυχιο Α΄ η Β΄ κυκλου σπουδων Τεχνικου Επαγγελματικου Εκπαιδευτηριου: 

 i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, 

 ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστημάτων και 

Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, 

- Απολυτήριος τίτλος: 
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 i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 

 ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή 

 iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής. 

 ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (∆) 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 ασφάλισης και 

 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην 

οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του 

εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 

Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα 

και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα 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 της ασφάλισης, 

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

συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας και 

 Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 

ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των 

προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου 

τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 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 υποψήφιος προσκοµίζει: 

(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για 

συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος 

της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου και 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή  αµιγώς  

ιδιωτική  ή µικτή ασφάλιση. 

(2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για 

συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος 

της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. 

 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, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού 

προσώπου ή της  επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νοµικού προσώπου και 

 Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το 
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συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία 

του κράτους τούτου. 

(3) Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, 

µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα. 

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 στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Kεφαλλονιάς 

 

 

 

Ανουσάκης Νικόλαος 
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