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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ  ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «AdaptInGr» ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LIFE-IP»

                                              
                                                     Ο ΔΗΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τη  με  αρ.  3825/8-11-2021  απόφαση  Δημάρχου  Λαρισαίων  με  θέμα:  «Ορισμός

Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 87 Ν.4605/19  όπως ισχύουν.
4. Τις  διατάξεις  της  παρ.  8  του  άρθρου 6  του  ν.2527/97(ΦΕΚ 206/Α΄/8-10-1997),  όπως

ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες εξαιρούνται των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2527/97 &
του άρθρου 21 του Ν.2190/94 (περ.δ) που ορίζουν ότι: «Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου
που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο
πλαίσιο  άλλων  ενωσιακών  ή  διεθνών  προγραμμάτων,  ή  στο  πλαίσιο
αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων 

5. τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 όπως ισχύουν (βλ. παρ. 5 του
άρθρου14 του Νόμου 4403/2016) «4. Στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου  33/2006  (Α  ́280)  προστίθεται  περίπτωση κζ  ́ως  εξής:  «κζ  )  Οι  συμβάσεις
μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ΕΟΧ ή
στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας
ή  απασχόλησης  του  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  που  προσλαμβάνεται  για  ορισμένο
χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών»  

6. 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

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4325/2015 που ορίζουν ότι «Οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου που συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή
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στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, αναρτώνται υποχρεωτικά στο
πρόγραμμα «Διαύγεια», 

8. 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»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

9. 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

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 3, περίπτωση (δ) του άρθρου 25 του ν.4829/2021 (ΦΕΚ
166/Α/2021) «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου» σε συνδυασμό με το άρθρο 186 του ν.4635/2019,
σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006 και ως εκ  τούτου από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού μεταξύ άλλων και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου (άρθ.30 ν.4314/2014) στο
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

11. Την  εγκύκλιο  του  ΥΠ.ΕΣ  οικ.7364-7.2.2022  (ΑΔΑ:Ω3ΡΙ46ΜΤΛ6-ΒΓΨ)   για  τον

προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022. 
12. Τις διατάξεις του ΠΔ 164 (ΦΕΚ 134/Α/2004), όπως αυτές ισχύουν
13. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης

Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση
για το Κλίμα (LIFE)

14. Την υπ' αρ. 140/2019 απόφαση Δ.Σ.  με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου
Λαρισαίων στο εγκεκριμένο σχέδιο «AdaptInGR» του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP

15. Την από 21/12/2018 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του Εκτελεστικού
Οργανισμού  για  τις  Μικρομεσαίες  Επιχειρήσεις  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  (Executive
Agency for Small and Mediumsized Enterprises (EASME) και του Υ.Π.ΕΝ. ως «Συντονιστή
Δικαιούχου»  με  την  οποία  καθορίστηκαν  οι  όροι,  οι  ειδικότερες  προϋποθέσεις  της
χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου “LIFE IP AdaptInGR’’ (κωδικός LIFE17
IPC/GR/000006)

16. Το  από  27/03/2019  Συμφωνητικό  Συνεργασίας  στο  πλαίσιο  του  έργου  “LIFE  IP
AdaptInGR’’  (κωδικός  LIFE17  IPC/GR/000006)  μεταξύ  του  Υ.Π.ΕΝ.  ως  «Συντονιστή
Δικαιούχου» και του Δήμου Λαρισαίων

17. Το γεγονός ότι η Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement) που υπεγράφη μεταξύ του
EASME και του ΥΠΕΝ προβλέπει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Παράρτημα Ι,
άρθ. ΙΙ.11, σελ 31-32 και άρθ. ΙΙ.19, σελ 41) με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα
αναλάβουν  την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων του Δήμου Λαρισαίων, ως εταίρου στο
εν λόγω έργο

18. Το  υπ΄αρ.  7955/25.02.2022  (ορθή  επανάληψη  8.4.2022)  έγγραφο  του  Γραφείου
Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  του  Τμήματος  Σχεδιασμού  της  Δ/νσης  Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού
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19. Την υπ΄αρ. 644/23.2.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
20. Την  υπ'  αρ.  237/2022 απόφαση Οικονομικής  επιτροπής (ΑΔΑ  ΨΕΩΨΩΛΞ-56Η)  με  την

οποία  εγκρίθηκε  η  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  με  ένα  (1)  άτομο  για  την
επιστημονική υποστήριξη του έργου «AdaptInGR» του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-
IP. 

21. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ΦΕΚ 1778/Τεύχος Β/12-04-2022 
22. Τις  υποχρεώσεις  του  Δήμου  Λαρισαίων  που  απορρέουν  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του

ανωτέρω έργου. 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο
την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου «AdaptInGR» με καθήκοντα που απορρέουν
από τους στόχους και τις γενικότερες ανάγκες υλοποίησης του έργου όπως περιγράφεται στον
πίνακα Α που ακολουθεί: .

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΚΩ
Δ

ΘΕ
ΣΗ
Σ

ΕΙΔΙΚΟΤΗ-
ΤΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΑΤΟΜΑ

101
ΠΕ ΓΕΩΠΟ-
ΝΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Πτυχίο ΑΕΙ 
2.Άριστη γνώση Αγγλι-
κής Γλώσσας
3. Γνώση Η/Υ στα 
αντικείμενα: α/ επεξερ-
γασίας κειμένων, β/ 
υπολογιστικών φύλ-
λων, γ/ υπηρεσιών δια-
δικτύου
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟ-
ΣΟΝΤΑ
Μεταπτυχιακό 
Επιπλέον ξένες γλώσ-
σες
Εμπειρία σε συγχρημα-
τοδοτούμενα, ερευνητι-
κά έργα, αναπλάσεις 
περιοχών, διαμορ-
φώσεις περιβάλλοντων 
χώρων

από την 
ημερομηνία 
υπογραφής 
της σύμβασης 
έως τη λήξη 
του 
προγράμματος 
την 31-12-
2026  

έως 70.000€
(συμπεριλαμβ
άνεται ο 
νόμιμος 
Φ.Π.Α., οι 
ασφαλιστικές 
εισφορές και 
πάσης φύσεως
φορολογικές 
και άλλες 
επιβαρύνσεις 
υπέρ του 
Δημοσίου ή 
οποιουδήποτε 
τρίτου)

1
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το πρόγραμμα «AdaptInGR» στοχεύει στην ενίσχυση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής
Προσαρμογής  στην  Κλιματική  Αλλαγή  της  Ελλάδας,  αντιμετωπίζοντας  τους  εξής
συγκεκριμένους στόχους: (α) τη συστηματοποίηση και τη βελτίωση της βραχυπρόθεσμης και
μακροπρόθεσμης  λήψης αποφάσεων για  την προσαρμογή της  κλιματικής  αλλαγής,  (β) την
προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς, και ειδικότερα τις πιο
ευάλωτες,  (γ)  τη  δημιουργία  ενός  μηχανισμού  παρακολούθησης  για  την  εφαρμογή  του
κοινοτικού  κεκτημένου,  αξιολόγηση  και  αναθεώρηση  των  πολιτικών  και  των  δράσεων
προσαρμογής, και (δ) την ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας
μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης και διάδοσης, σε εθνικό, πολυπεριφερειακό και πολυτοπικό
επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο και για τις 13 Περιφέρειες, το LIFE-IP θα παρακολουθεί και θα
αξιολογεί τις δράσεις και τις πολιτικές προσαρμογής και θα παρέχει συστάσεις στην Εθνική
Επιτροπή Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής. Σε
όλες τις  13 Περιφέρειες,  το  LIFE-IP θα συνεργαστεί  με τους ενδιαφερόμενους φορείς  του
ιδιωτικού  και  δημόσιου  τομέα  και  τους  κοινωνικούς  παράγοντες  για  την  ευαισθητοποίηση
σχετικά με τα μέτρα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και τις διαθέσιμες επιλογές για τη
χρηματοδότησή τους, να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές και να διαδώσουν τις γνώσεις
σχετικά  με  την  καλή  πρακτική  προσαρμογής.  Επιπλέον,  το  έργο  περιλαμβάνει  μελέτες
περιπτώσεων και πιλοτικά έργα σε 3 Περιφέρειες (Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια
Νησιά) και 5 δήμους (Κατερίνη, Κομοτηνή, Λάρισα, Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Ρόδος) σε όλη
την Ελλάδα, για την κάλυψη των πιο άμεσων κινδύνων, τρωτών σημείων και ανταπόκριση στις
ανάγκες προσαρμογής στην Εθνική Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. 
Στόχος της Πιλοτικής Δράσης με την οποία συμμετέχει ο Δήμος Λαρισαίων, είναι η ανάπλαση
των σχολικών αυλών του σχολικού συγκροτήματος επί των οδών Ανθίμου Γαζή - Ηπείρου -
Τζαβέλλα  -  Λογιωτάτου  (2ο  ΔΣ,  4οΓ,  4οΛ),  με  βάση  τις  αρχές  του  βιοκλιματικού  και
συμμετοχικού σχεδιασμού. 
Αντικείμενο  της  σύμβασης  η  οποία  δεν  καλύπτει  πάγιες  και  διαρκείς  ανάγκες  του  Δήμου
Λαρισαίων, είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
και προώθησης της Νέας Επιχειρηματικότητας  της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού και Ψηφιακού
Σχεδιασμού σε ότι αφορά την επιστημονική υποστήριξη του έργου «AdaptInGR» με καθήκοντα
που απορρέουν από τους στόχους και τις  γενικότερες ανάγκες υλοποίησης του έργου. Πιο
συγκεκριμένα  η  σύμβαση  αφορά  τον  σχεδιασμό  και  την  παρακολούθηση  των  πιλοτικών
εφαρμογών του έργου, έργα για την βιώσιμη ανάπλαση πράσινων σχολικών αυλών. 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο/η  επιλεγείς/επιλεγείσα  υποψήφιος/α  θα  εκτελεί  το  αντικείμενο  της  σύμβασης  στο  Δήμο
Λαρισαίων. 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου της εν
λόγω ειδικότητας  ανέρχεται  στο ποσό έως  εβδομήντα  χιλιάδων  ευρώ (70.000,00€)  στο
οποίο  συμπεριλαμβάνεται  o  νόμιμος  Φ.Π.Α.,  οι  ασφαλιστικές  εισφορές  και  πάσης  φύσεως
φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, βάσει των
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ωρών  απασχόλησης  που  θα  πραγματοποιηθούν  θα  καταβληθεί  τμηματικά  σύμφωνα  με  τα
παραδοτέα, έως τη λήξη του προγράμματος την 31-12-2026,  ως εξής :

Ώρες Αξίας εργατοώρας με
ΦΠΑ 24%

Κόστος με ΦΠΑ 24%

4.000,00 17,50
Έως 70.000,00€

Η δαπάνη  αυτή  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  εξόδων  70.6117.90042  “ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ «AdaptInGR»” 
ΣΗΜΕΙΏΝΕΤΑΙ: ΌΤΙ Ο/Η ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ/Α  ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΈΧΘΕΙ  ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕ
ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΔΕΛΤΊΟ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ, ΤΟ ΑΡΓΌΤΕΡΟ ΈΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΉ
ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ, ΝΑ ΈΧΕΙ ΚΆΝΕΙ ΈΝΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΊΑ ΩΣ ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑΣ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τα προσόντα των υποψηφίων φαίνονται αναλυτικά στον  Πίνακα Β’ που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΥΡΙΑ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Τίτλος σπουδών πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: 
Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και
Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής 
Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών 
Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή 
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής 
Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

3. Γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α/ επεξεργασίας κειμένων, β/ υπολογιστικών φύλλων, γ/υπηρεσιών
διαδικτύου.

4. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων άσκησης του Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας
Γεωπόνου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  (πέραν  του  ενιαίου  και  αδιάσπαστου  τίτλου  σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου ο οποίος εμπεριέχεται στο τίτλο σπουδών)  οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ
της  ημεδαπής,  περιλαμβανομένων  και  των  πτυχίων  ή  διπλωμάτων  του  Ελληνικού  Ανοιχτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών
της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.
2. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών έως δύο πλέον της αγγλικής επιπέδου καλής, πολύ καλής και 
άριστης.
3.Προηγούμενη  εμπειρία  σε  συγχρηματοδοτούμενα  ερευνητικά  έργα,  αναπλάσεις  περιοχών,
διαμορφώσεις περιβάλλοντων χώρων
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει :

1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως
65 ετών.

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

3. Να  είναι:  α)  Έλληνες  πολίτες,  β)  πολίτες  των  άλλων  κρατών-μελών  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες,
Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη
και  από  τα  νησιά  Ίμβρο  και  Τένεδο,  και  ομογενείς  εξ  Αιγύπτου χωρίς  να  απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά
το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). 

4.   Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας  υποβολής των
αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 16 του ν. 3584/2007)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των Απαιτούμενων , των  Επιθυμητών Προσόντων  και των
λοιπών  ιδιοτήτων  τους  (βλ.  ΠΙΝΑΚΑ  Β),  οφείλουν  να  υποβάλλουν  όλα  τα   απαιτούμενα
δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση,  το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «AdaptInGr» ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LIFE-IP»
και  τα  Ειδικά Παραρτήματα του ΑΣΕΠ, (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση
έκδοσης «14.03.2022» και  (Α2)  Απόδειξης  Γλωσσομάθειας  με  σήμανση έκδοσης
«18.05.2022»,

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Οι  συντελεστές  βαρύτητας  των  επιπλέον  των  απαιτούμενων  /  κύριων  προσόντων
επιλογής έχουν ως εξής:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (πέραν του ενιαίου και 
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ο οποίος 
εμπεριέχεται στο τίτλο σπουδών)  οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της 

έως 200 μόρια
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ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ. Μοριοδοτείται μόνο ένας 
μεταπτυχιακός τίτλος.

Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα, ερευνητικά έργα, αναπλάσεις 
περιοχών, διαμορφώσεις περιβαλλόντων χώρων

5 μονάδες ανά μήνα

εμπειρίας με ύψιστο τα 5

έτη ως 300 μόρια
Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών έως δύο πλέον της αγγλικής επι-
πέδου καλής, πολύ καλής και άριστης (40 καλή, 60 πολυ καλή, 90 
άριστη )

έως 180

Συνέντευξη  ως 320 μόρια
Σύνολο 1000

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους πληρούν τα κύρια/απαιτούμενα προσόντα θα υποβληθούν σε
συνέντευξη, η οποία θα μοριοδοτηθεί, από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου που θα
συσταθεί, προκειμένου να εκτιμηθεί αν είναι σε θέση:

• Να υλοποιούν και να παρακολουθούν την πορεία των εγκεκριμένων προγραμμάτων

• Να υποβάλουν τεχνικές εκθέσεις – δελτία στην αγγλική γλώσσα (οικονομικών και προόδου)

• Να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διακρατικές συναντήσεις των προγραμμάτων 

που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας, καθώς και να μπορούν να διοργανώσουν μια 

διακρατική συνάντηση.

• Να έχουν τη δυνατότητα να συντονίζουν πακέτα εργασίας

• Να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν την πορεία και την πρόοδο των προγραμμάτων 

στην αγγλική γλώσσα, σε διακρατικές συναντήσεις.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
320 μόρια, θα προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (βάσει
του  υποδείγματος  στο  τέλος  του  Παραρτήματος:  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«AdaptInGr»  ΤΟΥ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «LIFE-IP»)  και  να  είναι  διαθέσιμοι  για
ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. 

Η προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων είναι από την επομένη της δημοσίευσης της 
πρόσκλησης, ήτοι από 26 Μαίου 2022 έως την  06 Ιουνίου 2022. Εκπρόθεσμες 
αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν 
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Α)  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του
Δήμου  Λαρισαίων  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες,  και  ώρες  από  7.00  π.μ.  μέχρι  15.30,  στην
διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Δνση Διοίκησης και Προσωπικού  Ίωνος Δραγούμη 1,
Λάρισα, Τ.Κ. 41222

Β) είτε  ηλεκτρονικά  στην  ψηφιακή  πλατφόρμα  της  ιστοσελίδας  του  δήμου
(https://www.larissa.gov.gr) και ειδικότερα στο μενού:

www.larissa.gov.gr  → e-υπηρεσίες  → Τμήμα  Διαδικασιών  Ανθρώπινου Δυναμικού →
Αιτήσεις για ΣΜΕ Πρόγραμμα  LIFE-IP AdaptInGR

Στο σημείο αυτό της ιστοσελίδας, θα είναι αναρτημένα:
 η αίτηση 
 η πρόσκληση με τα σχετικά με αυτή παραρτήματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗ-

ΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗ-
ΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «AdaptInGr» ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LIFE-IP» , ειδικό
παράρτημα ΑΣΕΠ (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14.03.2022» και
ειδικό  παράρτημα  ΑΣΕΠ  (Α2)  Απόδειξης  Γλωσσομάθειας  με  σήμανση  έκδοσης
«18.05.2022»), 

 το link της πλατφόρμας (https: bit.ly/2Zuq1rΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ – Ηλεκτρονικές Υπη-
ρεσίες)

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο υποψήφιος:
 εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
 επιλέγει από το αριστερό μενού: «Οι Αιτήσεις μου»,
 ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη/ υποψηφίου με τους κωδικούς TAXISNET 
 επιλέγει: «Εισαγωγή»
 συμπληρώνει όλα τα πεδία (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *) και επισυνάπτει το

έντυπο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων
και ιδιοτήτων του, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε μορφή pdf.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR,
που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή
αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο
(φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να
επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης
της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική
υπογραφή  .   Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Αντικατάσταση  της  αίτησης  ή  διόρθωση  αυτής  ή  συμπλήρωση  τυχόν  ελλειπόντων
δικαιολογητικών  επιτρέπεται μόνο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει επί του νέου εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»  με  μεγάλα  γράμματα  «ΓΙΑ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»  ή  «ΓΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ» αντίστοιχα.
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ  –  ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα κύρια/απαιτούμενα προσόντα, κατατάσσεται σε πίνακες
κατάταξης  κατά  φθίνουσα  σειρά  συνολικής  βαθμολογίας,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το
άθροισμα μοριοδότησης των επιθυμητών προσόντων αξιολόγησης.

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

Εάν δεν συνυποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των κύριων προσόντων, η αίτησή
του/της υποψήφιου/ας απορρίπτεται.

Ο  πίνακας  με  τα  αποτελέσματα,  θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων του Δημοτικού
καταστήματος Δήμου (Ι. Δραγούμη 1, ΤΚ 41222) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων
(www.larissa.gov.gr). 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριών (03) ημερών, υπολογιζόμενες ημερολογιακά, η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η υποβολή αυτής γίνεται είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ές πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων  είτε
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@larissa.gov.gr

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης
έργου με το πρόσωπο που συγκέντρωσε την υψηλότερη μοριοδότηση.

Ανάδοχος ο οποίος αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του, αντικαθίσταται με άλλους
από  τους  εγγεγραμμένους  και  διαθέσιμους  στον  πίνακα  της  οικείας  θέσης,  κατά  τη  σειρά
εγγραφής τους σε αυτόν.
Ο  υποψήφιος  που  συνάπτει  σύμβαση  σε  αντικατάσταση  λόγω  αποχώρησης  αναδόχου,
απασχολείται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης
διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

                   

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί το παράρτημα “ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡ-
ΓΟΥ (ΣΜΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «AdaptInGr» ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LIFE-IP»”
 και τα Ειδικά Παραρτήματα του ΑΣΕΠ, (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδο-
σης  «14.03.2022» και  (Α2)  Απόδειξης  Γλωσσομάθειας με  σήμανση  έκδοσης
«18.05.2022»,  τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων
(www.larissa.gov.gr) μέσω της διαδρομής www.larissa.gov.gr → e-υπηρεσίες → Τμήμα
Διαδικασιών  Ανθρωπίνου  Δυναμικού  →  Αιτήσεις  για  ΣΜΕ  Πρόγραμμα  LIFE-IP
AdaptInGR

mailto:protokolo@larissa.gov.gr
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Αντίγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, του παραρτήματος  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ
(ΣΜΕ)  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «AdaptInGr»  ΤΟΥ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LIFE-IP» και των Ειδικών Παραρτημάτων: α. Ειδικό Παράρτημα (Α2)
Απόδειξης  Γλωσσομάθειας  του  ΑΣΕΠ  με  σήμανση  έκδοσης  «18.05.2022» και  β. Ειδικό
Παράρτημα (Α1) γνώσης χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «14.03.2022» θα
αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαρισαίων και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων στις 25-05-2022.

2.  Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 25-05-2022.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις,  οι  ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν  να
απευθύνονται στο τηλέφωνο 2410500341,-325 (κ. Βαρβαρέσος Ζαχαρίας)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «AdaptInGr» ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«LIFE-IP»

Το Παράρτημα  που ακολουθεί, περιλαμβάνει:   τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής σε συνδυασμό με
επισημάνσεις  σχετικά με τα προσόντα και  τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

Στο κεφάλαιο αυτό απαριθμούνται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία,
μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων,  πρέπει  να  υποβάλει  ο
υποψήφιος μαζί με το, έντυπο αίτησης 

Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

1.Ευκρινή φωτοαντίγραφα: 

Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

ή

άλλων  δημόσιων  εγγράφων από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα  στοιχεία  της
ταυτότητας,  όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής  ή τις  κρίσιμες
σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου)  ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες
του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα
αυτά  δεν  προκύπτει  η  ημερομηνία  γέννησης,  πρέπει  να  προσκομισθεί  και  το
πιστοποιητικό γέννησης. 

Εάν  από την  αίτηση  συμμετοχής  ή  τα  λοιπά δικαιολογητικά,  που έχει  υποβάλει  ο
υποψήφιος,  προκύπτουν ο αριθμός της ταυτότητάς του και η χρονολογία γέννησής
του,  η  έλλειψη υποβολής της  αστυνομικής  ταυτότητας  και  μόνο,  δεν  συνιστά  λόγο
αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία (αριθ. 1042/2003 απόφαση του ΣτΕ).

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(1) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία έως
65 ετών

(2) Να  έχουν  τη  φυσική  υγεία και  την  καταλληλότητα που  τους  επιτρέπει  την
εκτέλεση  των  καθηκόντων  της  ειδικότητας  που  επιλέγουν  (άρθρο  14  του  ν.
3584/2007). 

(3) Προκειμένου  για  προσλήψεις  σε  υπηρεσίες  και  νομικά  πρόσωπα δημοσίου
δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται
οι υποψήφιοι που είναι: α)  Έλληνες πολίτες,  β)  πολίτες των άλλων κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1

                   

ΑΔΑ: 9ΩΡΠΩΛΞ-ΠΤ3



του  N.2431/1996 και  γ)  Βορειοηπειρώτες,  Κύπριοι  Ομογενείς  και  Ομογενείς
αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά
Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά
το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως
ισχύει). 

Για τον υποψήφιο  χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι
γνωρίζει  την  ελληνική  γλώσσα σε  βαθμό  επαρκή  για  την  άσκηση  των
καθηκόντων  της  επιδιωκόμενης  ειδικότητας,  Πιστοποιητικό  Ελληνομάθειας
(ν.2413/1996  άρθρο  10  παρ.  1)  που  χορηγείται  από  το  Κέντρο  Ελληνικής
Γλώσσας:  α)  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου  37,
Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540,  επιπέδου Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης
(Πανεπιστημιούπολη,  Θεσσαλονίκη,  Τ.Κ.  54006,  τηλ.  2310/997571−72−76),  το
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή
σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Το  ανωτέρω  Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας  δεν  χρειάζεται  να  προσκομίζουν  οι
ομογενείς  και  αλλογενείς,  οι  οποίοι  παρακολουθούν  ή  έχουν  παρακολουθήσει
προγράμματα  ή  μαθήματα  της  ελληνικής  γλώσσας  εντός  του  οργανωμένου
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δεν απαιτείται  η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες,
Κύπριους  Ομογενείς  και  Ομογενείς  αλλοδαπούς  που  προέρχονται  από  την
Κωνσταντινούπολη,από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.

(4) Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 16 του ν.
3584/2007) ήτοι:

     α) να  μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή  για
κλοπή,  υπεξαίρεση  (κοινή  και  στην  υπηρεσία),  απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα  κατά  της  γενετήσιας  ελευθερίας  ή  οικονομικής  εκμετάλλευσης  της
γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω
και αν το αδίκημα παραγράφηκε,  γ) να μην έχουν στερηθεί  λόγω καταδίκης,  τα
πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) να μην
τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 

Σε  περίπτωση  ύπαρξης  του  κωλύματος  της  παραπάνω  παραγράφου  και
προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού  εξαιρούνται από
το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας, που
τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.
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Επιπροσθέτως, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την
αίτησή  του, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του
παρόντος κεφαλαίου:

2.ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης : 

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το
έτος  κτήσης αυτού.  Ως  χρόνος  κτήσης  του  ως  άνω τίτλου  λογίζεται  η  ημερομηνία
περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα. Εάν ο χρόνος
κτήσης δεν προκύπτει από υποβληθείσα βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου ΑΕΙ, τότε
προκύπτει από τον προσκομισθέντα τίτλο σπουδών. 

▪Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α,  ή το  Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία,  ισοτιμία και
αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς  και αντιστοιχία της
βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει
το  γνωστικό  αντικείμενο, απαιτείται  βεβαίωση από το  Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα  που
χορήγησε  τον  τίτλο,  η  οποία  να  καθορίζει  το  γνωστικό  αντικείμενο,  καθώς  και
επίσημη μετάφρασή της.

Ειδικά για  τα πτυχία  της  Κύπρου:  Για  τα  πτυχία  που αποκτήθηκαν πριν από την
πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και
αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς
και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε.
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Ισοτιμία  πτυχίων  Α.Ε.Ι.  και  Τ.Ε.Ι.  που  κατέχουν  πολιτικοί  πρόσφυγες  και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περί-
πτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν
μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί
πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5,  λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα
Α.Ε.Ι.  και Τ.Ε.Ι.  της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του
γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με
βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δια-
δικασίες πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο
έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

Στις  περιπτώσεις  που  η  ισοτιμία  πτυχίων  Α.Ε.Ι.  ή  Τ.Ε.Ι.  που  κατέχουν  πολιτικοί
πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης πρέπει  με  βεβαίωση του
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(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχί-
ου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την  Ανακοί-
νωση ως προσόντα πρόσληψης για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών

1) Για  τίτλους  Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης: όπου  στην  ανακοίνωση  (βλ.
Τίτλος  σπουδών, κύρια/απαιτούμενα  προσόντα) ορίζεται  ως  απαιτούμενο
προσόν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
Α.Ε.Ι.  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής
«αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας» με
το ζητούμενο από την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο
που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε
από  τους  παραπάνω  όρους  (αντιστοιχία  ή  ταυτοσημία),  υποχρεούνται  να
προσκομίσουν  συγχρόνως βεβαίωση  του  αρμοδίου  οργάνου  του  Α.Ε.Ι.  ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω
πτυχίο  ή  δίπλωμα,  περί  του  ότι  ο  τίτλος  αυτός  στηρίζεται  σε  σπουδές  που
καλύπτουν  με  πλήρη  επάρκεια  το  γνωστικό  αντικείμενο  του  πτυχίου  που
ζητείται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση
αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

2) Οι  υποψήφιοι  που  κατέχουν  τίτλους  σπουδών  στους  οποίους  δεν
αναγράφεται  η  κατεύθυνση ή  ειδίκευση αυτών,  όπως αυτή  ενδέχεται  να
ζητείται  από  την  ανακοίνωση,  πρέπει  να  προσκομίσουν  πιστοποιητικό  ή
βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία
να  προκύπτει  ότι  παρακολούθησαν  τα  μαθήματα  κύκλου  σπουδών  της
κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την ανακοίνωση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που
αποκτήθηκαν  στην  αλλοδαπή,  οι  υποψήφιοι  δεν  χρειάζεται να  προσκομίσουν
αντίγραφο  του  ξενόγλωσσου  τίτλου  που  έχει  επικυρωθεί  από  δικηγόρο   ούτε
επίσημη  μετάφραση  αυτού.  Αρκεί  η  υποβολή  των  απαιτούμενων  πράξεων  ή
πιστοποιητικών  ή  αποφάσεων  ή  βεβαιώσεων  των  αρμοδίων  οργάνων  που
ορίζονται ανωτέρω.

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ)

Οι  υποψήφιοι  που  είναι  κάτοχοι  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον  φοίτησης  προσκομίζουν  ευκρινή  φωτοτυπία  του  διδακτορικού  ή
μεταπτυχιακού διπλώματος. 

Ως χρόνος κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των
σπουδών  ήτοι  επιτυχίας  στα  προβλεπόμενα  μαθήματα,  συμπεριλαμβανομένης  της
επιτυχούς  υποστήριξης  της  τυχόν  απαιτούμενης  διπλωματικής/μεταπτυχιακής
εργασίας, ο οποίος να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου
Α.Ε.Ι. ή ΑΤΕΙ.
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Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του
τίτλου  από το  ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης  από τον  Διεπιστημονικό
Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
περί  ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης
δεν  προκύπτει  το  γνωστικό  αντικείμενο,  απαιτείται  βεβαίωση  από  το
Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και
επίσημη μετάφρασή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις  που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου
αλλοδαπής αναγνωρίζεται  μόνον εφόσον ο  κάτοχος  του  πτυχίου  είναι  και  κάτοχος
μεταπτυχιακού  διπλώματος  δεν  αναγνωρίζεται  ισοτιμία  του  μεταπτυχιακού
διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

(1)  Εξαιρούνται από  την  υποχρέωση  προσκόμισης  πράξης  αναγνώρισης  για  την
ισοτιμία και  την αντιστοιχία  των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων,
όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή
επαγγελματικής  ισοδυναμίας  τίτλων  αντίστοιχων  κατηγοριών  εκπαίδευσης οι
οποίες χορηγήθηκαν από:

23. το  Συμβούλιο  Αναγνώρισης  Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του
άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει ή

ii)  το  Συμβούλιο  Αναγνώρισης  Επαγγελματικών  Προσόντων  (Σ.Α.Ε.Π.) του
άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας,
βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή 

iii) το  Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της
Ελληνικής  Νομοθεσίας  με  ένα  γενικό  σύστημα  αναγνώρισης  των  διπλωμάτων
τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  που  πιστοποιούν  επαγγελματική  εκπαίδευση  ελάχιστης
διάρκειας  τριών  ετών,  σύμφωνα  με  την  οδηγία  89/48/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

iv)  το  Συμβούλιο  Επαγγελματικής  Αναγνώρισης  Τίτλων  Εκπαίδευσης  και
Κατάρτισης  (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του  άρθρου  14  του  π.δ.  231/1998  «Δεύτερο  γενικό
σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την
οδηγία  89/48/ΕΟΚ,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  92/51/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  94/38/ΕΚ και  95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων».

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε
χώρες  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί,  βάσει  του
συστήματος  αυτόματης  αναγνώρισης  διπλωμάτων,  άδεια άσκησης επαγγέλματος
από  τις  κατά  περίπτωση  αρμόδιες  εθνικές  αρχές,  σύμφωνα  με  τα  προεδρικά
διατάγματα  40/1986  (Α΄14),  84/1986,  (Α΄31),  97/1986  (Α΄35),  98/1986,  (Α΄  35),
53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄613).
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(2)  Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην
αλλοδαπή,  οι  υποψήφιοι  δεν  χρειάζεται να  προσκομίσουν  αντίγραφο  του
ξενόγλωσσου  τίτλου  που  έχει  επικυρωθεί  από  δικηγόρο  ούτε επίσημη
μετάφραση  αυτού.  Αρκεί  η  υποβολή  των  απαιτούμενων  πράξεων  ή
πιστοποιητικών  ή  αποφάσεων  ή  βεβαιώσεων  των  αρμοδίων  οργάνων  που
ορίζονται ανωτέρω.

4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Η  απόδειξη  της  γνώσης  ξένων  γλωσσών  αποδεικνύεται  σύμφωνα  με  το  Ειδικό
Παραρτήμα του ΑΣΕΠ (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18.05.2022»,

5.ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Η απόδειξη της γνώσης χειρισμού  Η/Υ  αποδεικνύεται σύμφωνα με το Ειδικό Παραρτήμα του
ΑΣΕΠ (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14.03.2022» 

6. Βεβαίωση Συνδρομής  Νόμιμων  Προϋποθέσεων  έναρξης  άσκησης  του
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων
Προϋποθέσεων  άσκησης  του  Γεωτεχνικού  Επαγγέλματος  ειδικότητας  Γεωπόνου  ή
Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου

7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο
ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
γνωστικό  αντικείμενο  του  τίτλου  σπουδών ή  με  το αντικείμενο  της  προς  πλήρωση
θέσης,  μετά  από  την  απόκτηση  του  βασικού  τίτλου  σπουδών  με  τον  οποίο  ο
υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.
 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη: πριν και μετά την απόκτηση του δικαιώματος άσκησης
του επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου (βεβαιώσεις που εκδίδονται από
το ΓΕΩΤΕΕ), ως εξής:
α)Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου μέχρι και 29-6-2002
λαμβάνεται  υπόψη,  διότι  μέχρι  την  ημερομηνία  αυτή  δεν  απαιτείτο  επαγγελματική
άδεια για την άσκηση επαγγέλματος Γεωτεχνικού. 
β)Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 30-6-2002 και μετά λαμβάνεται υπόψη
μόνο εφόσον έχει  διανυθεί  με  βεβαίωση (ν.3919/2011)  και  προσμετρείται  μετά  την
απόκτηση  του  δικαιώματος  άσκησης  του  επαγγέλματος  Γεωτεχνικού  ειδικότητας
Γεωπόνου. 
Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη που άρχισε πριν
την  30-6-2002  και  απέκτησαν  το  δικαίωμα  άσκησης  επαγγέλματος  Γεωτεχνικού
ειδικότητας Γεωπόνου σε μεταγενέστερο χρόνο (μετά την 30-6-2002) και πάντως πριν
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να γίνει δεκτή όλη αυτή
η προϋπηρεσία ως εμπειρία, πρέπει να δηλώσουν σε χωριστή υπεύθυνη δήλωση τη
συνολική χρονική διάρκεια της εμπειρίας τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης του δικαιώματος
άσκησης του  επαγγέλματος  Γεωτεχνικού  και  προκειμένου για  τον  υπολογισμό των

                   

ΑΔΑ: 9ΩΡΠΩΛΞ-ΠΤ3



μηνών  εμπειρίας,  ο  υποψήφιος  πρέπει  να  συνυποβάλει  σχετική  βεβαίωση  του
ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης του δικαιώματος
αυτού.

Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:  

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

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

 Για  τους  μισθωτούς,  χωριστή  από  την  αίτηση,  υπεύθυνη  δήλωση  του
υποψηφίου κατά  το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται  ο
εργοδότης,  το  είδος  και  η  χρονική  διάρκεια  της εξειδικευμένης  εμπειρίας.  Οι
μισθωτοί και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου
τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και
της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια
της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες,  χωριστή  από  την  αίτηση,  υπεύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια
της  εξειδικευμένης  εμπειρίας  και  μία  τουλάχιστον  σχετική  σύμβαση  ή  ένα
τουλάχιστον  δελτίο  παροχής  υπηρεσιών  ανά  έτος,  που  να  καλύπτουν
ενδεικτικώς  τη  διάρκεια  και  το  είδος  της  εξειδικευμένης  εμπειρίας.  Στην
περίπτωση που η εξειδικευμένη 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 εξειδικευμένης εμπειρίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:

α) Οι  απασχολούμενοι  σε  φορείς  του  δημόσιου  τομέα,  που  αποδεικνύουν  την
εμπειρία τους με σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης, υπολογίζουν
τους μήνες εμπειρίας αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης
από  την  επομένη  της  ημερομηνίας  λήξης, σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  των
ασφαλισμένων στα λοιπά ταμεία πλην ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

β) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να  συμφωνεί με το
χρόνο που  προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος
εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν εμπεριέχεται στη βεβαίωση
ασφαλιστικού φορέα, δεν λαμβάνεται υπόψη και ως εκ τούτου αφαιρείται και το
αντίθετο.

γ) Στην  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  εργάστηκε  με  καθεστώς  μερικής
απασχόλησης (αρθρ. 2 του ν. 3250/2004), ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο
ήμισυ και ο υποψήφιος, πλέον της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
οφείλει να  προσκομίσει  και  βεβαίωση  του  δημοσίου  φορέα, στον  οποίο
απασχολήθηκε μερικώς.
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δ) Οι απασχολούμενοι (μισθωτοί) του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προσκομίσουν,
αντί της βεβαίωσης του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
που να έχει  εκδοθεί  αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες  ενσήμων του
ΙΚΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:

Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ.
του δημόσιου τομέα, οι  Ο.Τ.Α.  πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τα νομικά
πρόσωπα των Ο.Τ.Α., στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:

4. Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
5. Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του

ΟΑΕΔ. 
6. Η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του Δημοσίου. 

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)Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η
χρονική διάρκεια και το είδος της  απασχόλησης του ενδιαφερομένου ή 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρα-
τική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης
του ενδιαφερομένου ή 

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

(2)  Όταν ο  χρόνος εμπειρίας  έχει  διανυθεί  σε  υπηρεσίες  δημόσιου χαρακτήρα της
αλλοδαπής  μπορεί  να  αποδεικνύεται  και  με  βεβαίωση  του  αντίστοιχου  δημόσιου
φορέα.  Από την  εν  λόγω βεβαίωση ή  από άλλη  σχετική  βεβαίωση θα πρέπει  να
προκύπτει, μεταξύ άλλων, και ο δημόσιος χαρακτήρας του φορέα.

(3) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος– μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
την  αναγνώριση  τυχόν  προϋπηρεσίας  εφαρμόζονται  τα  ισχύοντα  περί  δικαιώματος
άσκησης επαγγέλματος  στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε  η εργασία.  Για  την
αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά
νόμο  όργανο  του  κράτους  –  μέλους  προέλευσης  (παρ.  8  του  αρθρ.  17  του
ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4148/2013).

(4) Σε περίπτωση επίκλησης της εμπειρίας σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  πριν  τη  λήψη  της  άδειας  άσκησης  επαγγέλματος,  η  εμπειρία  λαμβάνεται
υπόψη εφόσον στο κράτος-μέλος δεν απαιτείται σχετική άδεια, υπό την προϋπόθεση
ότι προσκομίζεται σχετική βεβαίωση των αρμοδίων αρχών.
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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, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην τελευταία
ενότητα  «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΤΙΤΛΩΝ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι του παρόντος Παραρτήματος.

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας 

α. Δικαστική Απόφαση

Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία
να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια
της παροχής της.

β. Στρατιωτική θητεία

Ως  χρόνος  εμπειρίας αναγνωρίζεται  και  η  απασχόληση  που  προκύπτει  κατά  τη
διάρκεια  της  στρατιωτικής  θητείας.  Η  βεβαίωση  των  αρμοδίων  αρχών  πρέπει  να
αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική
ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην
περίπτωση  που  η  ειδικότητα  αποκτάται  κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας,  η  σχετική
εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά. Όταν από την ανακοίνωση
απαιτείται  άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της
παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Της αλλοδαπής 

Τίτλοι,  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις  της  αλλοδαπής,  που  απαιτούνται  από  την
ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.

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.

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.

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.

Γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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Της ημεδαπής 

 α) 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.λπ.),  υποβάλλονται  και γίνονται  υποχρεωτικά
αποδεκτά  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα των  πρωτοτύπων εγγράφων ή  των ακριβών
αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς
φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς
και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων,  ιατρική
γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρθρ.  1  του  ν.  4250/2014  για  την
εξυπηρέτηση  των  πολιτών  στο  σύνολο  των  συναλλαγών  τους  με  το  δημόσιο  έχει
καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σημαίνει
απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης αυτών από τους υποψηφίους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για τη  διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται  ένας  συνοπτικός κατάλογος των
απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με
την αίτησή τους:

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα. 

 Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της
ταυτότητας.  

 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

 Απαιτούμενο τίτλο σπουδών 

 Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 

 Πιστοποιητικό απόδειξης χειρισμού Η/Υ

 Μεταπτυχιακό τίτλο.

 Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋπο-
θέσεων άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίω-
ση άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου σε ισχύ

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι έχει την υγεία και την φυσι-
κή  καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας
που επιλέγει.

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληροί τις προϋποθέσεις
του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.
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 Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο
δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας  (π.χ. βεβαίωση ασφαλιστικού
φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.),  σε συγχρηματοδοτούμενα, ερευνητικά
έργα, αναπλάσεις περιοχών, διαμορφώσεις περιβάλλοντων χώρων όπως ακριβώς
ορίζονται στο παρόν ΚΕΦΑΛΑΙΟ και στην οικεία Ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογος δικαιολογητικών είναι συνοπτικός και δεν
περιλαμβάνει  ειδικές  περιπτώσεις  απόδειξης  κριτηρίων  –  ιδιοτήτων,  για  τις
οποίες μπορεί  να απαιτούνται άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με
την ανακοίνωση ή το παράρτημα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, οι υποψήφιοι
πρέπει  να  διαβάσουν  πλήρως  και  με  προσοχή  την  ανακοίνωση  και  το
παράρτημά της, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς και με ακρίβεια για
το  σύνολο  των  δικαιολογητικών  που  απαιτούνται  για  την  απόδειξη  των
προσόντων που επικαλούνται.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 101 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «AdaptInGr» ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LIFE-IP»

ΠΡΟΣ : Δήμος Λαρισαίων, Δνση Διοίκησης και Προσωπικού  
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:

Σας υποβάλλω συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά, για να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου για τη
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση με κωδικό 101 ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων
και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες:

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

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

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

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

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

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

7) ..........................................................................................................................…

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

9) ............................................................................................................................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                                                          Ο/H   ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

       (Υπογραφή)
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