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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Για την υποστήριξη του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης,  

στο πλαίσιο του έργου: «Roma Women transforming the educational systems around Europe through 

their social and political Mobilization & RTransf», 

 που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+. 
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Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Roma Women 

transforming the educational systems around Europe through their social and political mobilizations - 

(Romnia Transform: Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω 

της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους)», του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Με 

AGREEMENT NUMBER: 621416-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN, η οποία υλοποιείται από ένα εταιρικό 

σχήμα εννέα συμμετεχόντων και χρηματοδοτείται από την European Committion, The Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) κατά 80% των επιλέξιμων δαπανών και κατά 20% με 

ιδίους πόρους, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 

30/11/2023, σε δύο ειδικούς επιστήμονες ΠΕ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με σύμβαση μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συγκεκριμένες υποχρεώσεις ανά πακέτο εργασίας της πράξης, που 

θα τις εκτελούν στο πλαίσιο προκαθορισμένου αριθμού ανθρωποημερών ανά πακέτο εργασίας. 

 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
I. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2190/94 και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των άρθρων 10 και 14 του Ν. 3812/2009, της 

παρ. 5 του άρθρου 242 Ν. 4072/12, των παρ. 24, 25 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, της παρ. 1 

του άρθρου 30 του Ν.4314/14 και της παρ. 5 του άρθρου 14 ν. 4403/2016, ορίζεται ότι για την 

πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του 

ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006 όπως ισχύει, καθώς επίσης και η έκδοση βεβαίωσης του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια 

σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες. 

II. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4325/2015, για την απλούστευση των διαδικασιών προσλήψεων 

εποχικού προσωπικού καθώς και με σύμβαση έργου, ορίζεται η υποχρέωση των φορέων πρόσληψης 

της ανάρτησης στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο 

επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων. 

III. Την 3948/06-02-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον «Προγραμματισμό προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» , δόθηκαν 

διευκρινίσεις για τη διαδικασία του προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και ειδικά 

για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις καθώς πρόκειται για 

συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών 

επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο δεν μπορούν να 

θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς. 

IV. Με την 11072/18-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον «Προγραμματισμό 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών», 

εξαιρούνται από τον προγραμματισμό προσλήψεων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (άρθρο 30 Ν.4313/14)  και δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ  και η 

αποστολή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

V. Την 271/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της πράξης με 

τίτλο:  «Roma Women transforming the educational systems around Europe through their social and 

political mobilizations - (Romnia Transform: Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά 

συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους)», στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. 
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VI. Το υπογεγραμμένο GRAND AGREEMMENT  του Απριλίου 2020, μεταξύ του leader της πράξης: Drom 

Kotar Mestipen de Barcelona και της Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) της 

European Commission. 

VII. Το υπογεγραμμένο Partnership Agreement, μεταξύ του leader της πράξης Drom Kotar Mestipen de 

Barcelona και του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης 

VIII. Την 2942/11-02-2021 βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας με θέμα : “Ύπαρξη των απαιτούμενων 

πιστώσεων για τη σύναψη μίσθωσης έργου με δύο (2) εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες ΠΕ για την 

υποστήριξη του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο πλαίσιο του έργου «Roma Women 

transforming the educational system around Europe through their social and political Mobilization & 

RTransfer», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+” , με την οποία βεβαιώνεται η 

ύπαρξη επαρκών εγγεγραμμένων πιστώσεων στον ΚΑ 15.6162.01 προϋπολογισμού έτους 2021 και ότι 

ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στα όσα επόμενα οικονομικά έτη απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου. 

IX. Την 264/29-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για τη 

σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Romnia Transform: Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά 

συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους» 

X. Την αριθμ. 39/12-10-2021 Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

XI. Την αριθμ 21795/12-10-2021 Απόφασή Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο «Roma Women transforming the educational systems around Europe through their social and 
political Mobilization & RTransf», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+, Κεντρική Δράση 3: 

Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής, Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: η συνεισφορά στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης και πιο συγκεκριμένα από το Σκέλος 1 - Γενική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Τo έργο που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω σκέλους της πρόσκλησης  αποσκοπεί στο γενικό στόχο 

1. (Γενικός στόχος 1: Διάδοση και/ή αναβάθμιση ορθών πρακτικών μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως σε 

τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ως αναβάθμιση νοείται η αναπαραγωγή ορθών 

πρακτικών σε ευρύτερη κλίμακα/μεταφορά τους σε διαφορετικό πλαίσιο ή η εφαρμογή τους σε 

υψηλότερο/συστημικό επίπεδο).  

To εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τον Οργανισμό Drom Kotar Mestipen από την Ισπανία ως 

επικεφαλής εταίρος και από τους ακόλουθους εταίρους: AID – Εναλλακτική καινοτόμα ανάπτυξη Αστική 

μη κερδοσκοπική εταιρεία / Ελλάδα, Amrita OBK Egyesulet/Ουγγαρία, Amalipe - Βουλγαρία, Cyfp - Care for 

young people’s Future CIC/ΗνωμένοΒασίλειο, Roma and Social Innovation Programme – Directorate - 

Genergalfo /Ισπανία, DR Ambedkar Gimnazium, Szakkozepiskola, Szakiskola es Altano/ Ουγγαρία, Coventry 

University/ΗνωμένοΒασίλειο. 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τριάντα έξι (36)  μήνες, ξεκινώντας από 1 Δεκεμβρίου του 2020. 

Το έργο επικεντρώνεται στην προώθηση της ίσης πρόσβασης στην ποιοτική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 

στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση των γυναικών Ρομά. Το έργο συμβάλλει στην ενδυνάμωση και 

στη στήριξη της κοινότητας των Ρομά, εστιάζοντας στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο αποτελεί βασικό 

τομέα για την επίτευξη της κοινωνικής τους ένταξης και για τη βελτίωση της πρόσβασής τους στα 

δικαιώματα. 

Το έργο αποτελείται από  έξι (6) πακέτα εργασίας (WP) με τους εξής τίτλους: 

WP 1: Management and Coordination of the project   

WP2: Framework and information documents  
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  WP 3: Roma Women Students’ Gathering (RWSG) for educational success and social participation  

WP 4 Policy influence actions from a bottom-up approach  

WP 5 Quality Assurance Plan and evaluation of the project  

WP 6 Dissemination and Communication strategy and exploitation of results  

 

Οι δύο (2) συνεργάτες του έργου στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν για τον Δήμο 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για συγκεκριμένες ανθρωποημέρες στα 

ανωτέρω πακέτα εργασίας.  

 

Η γλώσσα επικοινωνίας του έργου είναι η Αγγλική. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου αφορά σε δύο (2) θέσεις εξωτερικών ειδικών συνεργατών, όπου ανάλογα με 

την ειδικότητά τους, θα έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις ανά πακέτο εργασίας που θα τις εκτελούν στο  

πλαίσιο προκαθορισμένου αριθμού ανθρωποημερών ανά πακέτο εργασίας (WP), καθ’ όλη τη διάρκεια 

λειτουργείας του έργου (διάρκεια έργου τριάντα έξι (36) μήνες από την 01-12-2020 «η εναρκτήρια 

ημερομηνία της δράσης» και θα τελειώσει στις 30-11-2023). 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί η γλώσσα επικοινωνίας του έργου είναι η αγγλική και γι’ αυτό απαιτείται η 

άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και από τους δύο συνεργάτες διότι θα χρειαστεί να μεταφράσουν 

κείμενα καθώς και να γράψουν (π.χ. εκθέσεις, πορίσματα, δελτία τύπου) στην αγγλική γλώσσα. 

 

Απαραίτητα στοιχεία εμπειρογνωμοσύνης: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) εκπαιδευτικής κατεύθυνσης. 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, 

γ)υπηρεσιών διαδικτύου 

3. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων που αποδεικνύεται 

με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας 

κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στα 

αντίστοιχα θέματα. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των 

προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.  

4. Εμπειρία σε υλοποίηση ευρωπαϊκών και ΕΣΠΑ προγραμμάτων. Τεκμηρίωση μέσω συστατικών 

επιστολών ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.  

5. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

6. Οποιαδήποτε περαιτέρω τεκμηρίωση εμπλοκής σε θέματα που αφορούν ΡΟΜΑ.   

 

1η θέση εξωτερικού συνεργάτη του έργου: ASSISTANT PROJECT MANAGER  

 

Ειδικότητα:  Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα  

 

Διάρκεια σύμβασης: ογδόντα (80) ανθρωποημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου τριάντα έξι (36 μήνες) 

 

Πιο συγκεκριμένα: 
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WP 1: Management and Coordination of the project  

H χρονική διάρκεια του πακέτου είναι τριάντα έξι (36) μήνες.  

Ο ειδικός επιστήμονας θα παρέχει σαράντα οχτώ (48) ημέρες εργασίας για την προετοιμασία και τη 

συμμετοχή του στις διαδικτυακές συναντήσεις (κάθε δύο μήνες) καθώς και τις διακρατικές συναντήσεις 

του έργου [τρεις (3) έως πέντε (5) συναντήσεις]. 

Συγγραφή και επεξεργασία των οικονομικών και διοικητικών αναφορών – εκθέσεων, για την EACEA. 

 

WP 4 Policy influence actions from a bottom-up approach  

H χρονική διάρκεια του πακέτου είναι τριάντα έξι (36) μήνες. 

Ο ειδικός επιστήμονας θα παρέχει οχτώ  (8) ημέρες, για τις άμεσες πολιτικές εκστρατείες, για την 

προετοιμασία και την παρακολούθηση των πολιτικών συναντήσεων, για τη σύνταξη εγγράφων πολιτικών 

συστάσεων, για την προετοιμασία και τη συμμετοχή στο τελικό συνέδριο. 

 

WP 5 Quality Assurance Plan and evaluation of the project  

 

H χρονική διάρκεια του πακέτου είναι τριάντα έξι (36) μήνες. 

Ο ειδικός επιστήμονας θα παρέχει δέκα έξι (16) ημέρες εργασίας, για την επεξεργασία και αποστολή των 

«Αναφορών προόδου ενεργειών διάδοσης»-“Dissemination Progress Reports”, για την επεξεργασία και 

την αποστολή της «Αναφοράς προόδου δράσης»-“Αction Progress Report”, για να συζητηθούν με τον P9 

τα αποτελέσματα των εκθέσεων αξιολόγησης και να συμπληρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την 

«Αναφορά Σχεδίου Διασφάλισης Ποιότητας (QAPR)». 

 

WP 6 Dissemination and Communication strategy and exploitation of results  

 

H χρονική διάρκεια του πακέτου είναι τριάντα έξι (36) μήνες. 

 

 Ο ειδικός επιστήμονας θα παρέχει οκτώ (8) ημέρες εργασίας, για την αναβάθμιση της βάσης δεδομένων 

των επαφών, για την οργάνωση των πολλαπλών εκδηλώσεων του έργου (4 Εκδηλώσεις), για την 

ενημέρωση των οργανωτικών ιστότοπων με πληροφορίες σχετικά με το έργο και για δημοσιεύσεις στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του ο Assistant Progect Μanager θα συνεργάζεται στενά με 

τον άλλο ειδικό επιστήμονα του έργου (technician) καθώς και με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εκπόνησης 

του έργου. 

 

2η θέση εξωτερικού συνεργάτη του έργου: TECHNICIAN 

 

Ειδικότητα:  Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα  

 

Διάρκεια σύμβασης: τριάντα (30) ανθρωποημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου τριάντα έξι  (36) μήνες 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

WP 1: Management and Coordination of the project  

H χρονική διάρκεια του πακέτου είναι τριάντα έξι  (36) μήνες.  
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Ο ειδικός επιστήμονας θα παρέχει πέντε (5) ημέρες εργασίας για την προετοιμασία και τη συμμετοχή του 

στις διαδικτυακές συναντήσεις (κάθε δύο μήνες) καθώς και τις διακρατικές συναντήσεις του έργου οπού 

απαιτείται [τρεις (3) έως πέντε (5) συναντήσεις]. 

Συγγραφή και επεξεργασία των οικονομικών και διοικητικών αναφορών – εκθέσεων, για την EACEA 

 

 

WP 3: Policy influence actions from a bottom-up approach  

H χρονική διάρκεια του πακέτου είναι τριάντα έξι (36) μήνες. 

Ο ειδικός επιστήμονας θα παρέχει δώδεκα (12) ημέρες, για τις άμεσες πολιτικές εκστρατείες, για την 

προετοιμασία και την παρακολούθηση των πολιτικών συναντήσεων, για τη σύνταξη εγγράφων πολιτικών 

συστάσεων, για την προετοιμασία και τη συμμετοχή στο τελικό συνέδριο. 

 

WP 4: Quality Assurance Plan and evaluation of the project  

 

H χρονική διάρκεια του πακέτου είναι τριάντα έξι (36) μήνες. 

Ο ειδικός επιστήμονας θα παρέχει έξι (6) ημέρες εργασίας, για την επεξεργασία και αποστολή των 

«Αναφορών προόδου ενεργειών διάδοσης» - “Dissemination Progress Reports”, για την επεξεργασία και 

την αποστολή της «Αναφοράς προόδου δράσης» - “Αction Progress Report”, για να συζητηθούν με τον P9 

τα αποτελέσματα των εκθέσεων αξιολόγησης και να συμπληρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την 

«Αναφορά Σχεδίου Διασφάλισης Ποιότητας (QAPR)». 

 

WP 5: Dissemination and Communication strategy and exploitation of results  

 

H χρονική διάρκεια του πακέτου είναι τριάντα έξι (36) μήνες. 

 

 Ο ειδικός επιστήμονας θα παρέχει οχτώ (8) ημέρες εργασίας, για την οργάνωση των πολλαπλασιαστικών 

εκδηλώσεων του έργου (4 Εκδηλώσεις), για την ενημέρωση των οργανωτικών ιστότοπων με πληροφορίες 

σχετικά με το έργο και για δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του ο Technician θα συνεργάζεται στενά με τον άλλο ειδικό 

επιστήμονα του έργου (Assistant Project Μanager) καθώς και με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εκπόνησης 

του έργου. 

 

4. ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) εκπαιδευτικής κατεύθυνσης 

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και 

γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (C2) 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων που 

αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, 

ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και 

σημαντική εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να 

αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής 

εμπειρίας.  
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2. Εμπειρία σε υλοποίηση ευρωπαϊκών και προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Τεκμηρίωση μέσω   συστατικών 

επιστολών ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.  

3. Οποιαδήποτε περαιτέρω τεκμηρίωση εμπλοκής σε θέματα που αφορούν ΡΟΜΑ.   

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες άλλων 

κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους περιορισμούς του άρθρου 1. Παρ.1 του 

Ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς 

αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, 

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). Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, 

Κύπριους ομογενείς, αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα 

νησιά Ίμβρο και Τένεδο. 

2. Να είναι σε ηλικία έως 65 ετών και να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους 

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

3. Για τους άρρενες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. 

4. 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 έγκλημα 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) λόγω καταδίκης, να 

μην έχουν στερηθεί από τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 

αυτή, δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

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

5. Να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών , εφόσον πρόκειται για 

επιτηδευματίες, με απόδειξη έναρξης επιτηδεύματος. Εάν ασκούν δραστηριότητα ή 

δραστηριότητες που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη Δ.Ο.Υ. (ιδιώτες) οι 

οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά-ως παρεπόμενη δραστηριότητα και το 

εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τα 10.000€ ετησίως, δεν 

υποχρεούνται σε έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών, και θα αμειφθούν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 55 ν.4509/2017”. 

 
 
 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Ο φάκελος συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

 Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το παράρτημα. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 κάλυψης όλων όσων αναφέρονται στο πίνακα Β, στο πεδίο 

«Γενικά Προσόντα» στα σημεία 1 , 2 και 3, όπου θα δηλώνονται i) τα στοιχεία της ηλικίας και 

καταλληλότητας της συμμετοχής, ii) τα στοιχεία περί καταδίκης κ.λ.π. όπως αναφέρονται στο 

σημείο 4. 

 Αποδεικτικό έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα 

έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 10.000€ ετησίως, για 

όσους ασκούν δραστηριότητα ή δραστηριότητες που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης 
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συναλλαγών στη Δ.Ο.Υ. (ιδιώτες) οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά-ως 

παρεπόμενη δραστηριότητα και το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν 

υπερβαίνει τα 10.000€ ετησίως και έτσι δεν υποχρεούνται σε έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών, 

και θα αμειφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 ν.4509/2017” . 

 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

 Αντίγραφο τίτλου σπουδών 

 Πιστοποιητικό απόδειξης άριστης γνώσης αγγλικής επιπέδου C2 

 Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 

 Δικαιολογητικό απόδειξης της εμπειρίας (πίνακας Β, επιθυμητά προσόντα) 

 Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει 

σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του. 

 
6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

- Η αμοιβή του ειδικού επιστήμονα του έργου (Assistant Project Μanager) είναι 100€ ανά ημέρα 

απασχόλησης. Η συνολική αμοιβή λοιπόν για τις 80 ημέρες παρεχόμενης εργασίας είναι 8.000,00€ 

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως κρατήσεις, φόροι και εισφορές. 

- Η αμοιβή του ειδικού επιστήμονα του έργου (Technician) είναι 80€ ανά ημέρα απασχόλησης. Η 

συνολική αμοιβή λοιπόν για τις 30 ημέρες παρεχόμενης εργασίας είναι 2.400,00€ στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως κρατήσεις, φόροι και εισφορές. 

 

Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο συνολικό τίμημα για 

τη σύμβαση έκαστου συνεργάτη και θα καταβάλλεται ανάλογα με τις μέρες απασχόλησης που έχουν   

 

παρασχεθεί σύμφωνα τη συμπλήρωση σχετικού παρουσιολογίου και εφόσον έχει προσφερθεί έργο, σε 

διαστήματα που σχετίζονται με τη σύνταξη των οικονομικών αναφορών (financial progress reports) του 

έργου. (M7, M14, M20, M27, M36) Σελ.80 detail description. Η αμοιβή θα καταβληθεί λοιπόν τμηματικά, 

με βάση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Σ. φορολογικό στοιχείο. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Για το έργο που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν οι συνεργάτες, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο 

της σύμβασης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τμηματικά εκθέσεις παραχθέντος έργου/ πεπραγμένων 

(αναφορά ενεργειών). 

Η κάθε έκθεση θα συνοδεύει το παραστατικό και τα υπογεγραμμένα παρουσιολόγια των συνεργατών, 

ώστε να τεκμηριώνει τις ενέργειες και τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο των ανθρωποημερών 

που αναφέρονται σ΄ αυτά. 

Ο υπεύθυνος διαχείρισης έργου (Project Manager) του φορέα που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί 

την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου των συνεργατών, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη 

έκθεση παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών). Η υπογεγραμμένη έκθεση από τον Υπεύθυνο 

Διαχειριστή του έργου του φορέα επέχει θέση αποδεικτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 

του έργου που εκτέλεσαν οι συνεργάτες. 

 

8. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης  

 και β) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν  την ανακοίνωση στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, www.ampelokipi-menemeni.gr  . 
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Υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με την προκήρυξη είναι η κα 

Αναστασία Δημόκα, τηλ. Επικοινωνίας: 2313313681 και e-mail: a.dimoka@ampelokipi-menemeni.gr. 

 

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα 

αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΠ:3599/19-02-2021) δικαιολογητικά, 

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

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12 - Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την 

στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού , υπόψη κ. Μπούρα Σωτηρίου και Αλεξίου Χαρίλαου                       

(τηλ. Επικοινωνίας: 2313313687,686). 

Εξωτερικά στο φάκελο πρέπει να αναφέρεται: 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠ.   22111 /15 -10-2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) εξωτερικούς 

Ειδικούς Επιστήμονες ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι: από 18-10-2021, έως και την 22-10-2021. 
 

 

 

10. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η 

εξειδίκευση και η εμπειρία του στα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της 

προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης. 

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του και την καταλληλότητα 

του προσλαμβανομένου με απόφασή του που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμπελοκήπων- 

Μενεμένης και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

 

 

                                                                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                                                                                  ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………………………………… 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………. 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

(οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. Κώδικας) 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………………………………. 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟΥ:………………………………………………… 

 

 

 

E-mail:……………………………………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

(αριθμός, εκδούσα αρχή, χρονολ. εκδόσεως) 

…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Αμπελόκηποι, …………./……………./2021 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 

Σας υποβάλλω, συνημμένα, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1)……………………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………………. 

4)……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα για την 

πλήρωση μίας (1) θέσης για την υποστήριξη του 

Δήμου Αμπελοκήπων  - Μενεμένης στο πλαίσιο του 

έργου «Roma Women transforming the educational 

systems around Europe through their social and 

political Mobilization & RTransf». 

 

 

 

 

0 αιτών / Η αιτούσα 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

(υπογραφή) 
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