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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ  
ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΕΩ ΕΡΓΟΤ (.Μ.Ε) 

 

 
                                                                                                                          Α.Ρ.: 2715 
                                                                                                                          Χίοσ: 30-11-2017 
 
 

Η Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ  - Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΤΑ, φςτερα από τθν 

αρικμ. 33/24-11-2017, Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ.) 

Ανακοινϊνει 

ότι προτίκεται να ςυνάψει Σφμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάςτθμα 

διάρκειασ του «τοπικοφ προγράμματοσ LEADER/CLLD του ΡΑΑ 2014-2020 και 

του ΕΡΑλΘ 2014-2020» και ειδικότερα μζχρι 31-12-2018  με δυνατότθτα 

παράταςθσ μζχρι τθ λιξθ του : 

- Ζναν (1) Πολιτικο Μθχανικό Π.Ε 

Αιτιςεισ μποροφν να υποβάλουν και Τ.Ε Ρολιτικοί Μθχανικοί οι οποίεσ κα 

εξεταςτοφν ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν κα υπάρξει ενδιαφζρον από 

Ρ.Ε Ρολιτικοφσ Μθχανικοφσ.  

Τόποσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι τα Γραφεία τθσ Ε.Τ.Α.Χ. ΑΑΕ ΟΤΑ και επιτόπου 

ςτα ζργα και δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν ςφραγιςμζνο Φάκελο 

Συμμετοχισ (ιδιοχείρωσ ι ταχυδρομικά ι με ταχυμεταφορά) ςτα Γραφεία τθσ 

Ε.Τ.Α.Χ. ΑΑΕ ΟΤΑ  ςτθν οδό Λάδθσ 1, Τ.Κ.: 82132, μζχρι τθν Παραςκευι  22-12-

/2017 και ϊρα 14:00. 
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Οι Φάκελοι Συμμετοχισ κα πρζπει να ζχουν τθν ζνδειξθ «Ρρόςκλθςθ 

Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για υποβολι πρόταςθσ για τθν κατάρτιςθ  Σφμβαςθσ 

Μίςκωςθσ Ζργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΡΑΑ 

2014-2020 και του ΕΡΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολλθκοφν μζχρι τθν 

προαναφερόμενθ  θμερομθνία και ϊρα. 

Φάκελοι που κα υποβλθκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα 

αποκλείονται από τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ. 

Υπεφκυνοσ  για διανομι τθσ Ρροκιρυξθσ και για παροχι πλθροφοριϊν, τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ: κοσ Ιωάννθσ Καρράσ , τθλ.: 2271043510. 

Το υλικό τθσ Ρροκιρυξθσ είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  

(www.etaxsa.gr)απ’ όπου μποροφν να το προμθκεφονται οι ενδιαφερόμενοι.  

Η επιλογι των υποψθφίων κα γίνει φςτερα από αξιολόγθςι τουσ από τθν 

αρμόδια Επιτροπι  και ςτθ ςυνζχεια, τθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου (Δ.Σ.) τθσ E.T.A.X. AAE OTA. 

 

 Χίορ , 30-11-2017 

 Για την Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ 

  

 

 

 Αμύγδαλορ Ιάκωβορ  

 Ππόεδπορ Δ.Σ. 
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Για υποβολι πρόταςθσ για τθν κατάρτιςθ  

φμβαςθσ Μίςκωςθσ Ζργου (.Μ.Ε.) 

 

 

 

 Έναρ (1) Πολιηικόρ Μησανικόρ   Π.Δ. 
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Για τθν υποβολι πρόταςθσ για τθν κατάρτιςθ  

φμβαςθσ    Μίςκωςθσ Ζργου (.Μ.Ε.) 

 
 
Η  ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  ζχοντασ υπόψθ :  
 

1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνφμων Εταιρειϊν 

2. Τισ γενικζσ αρχζσ τθσ ςυνκικθσ Ε.Κ. και ειδικότερα τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, 
τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ διαφάνειασ. 

3. Το άρκρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο ειςιχκθ 
εξαίρεςθ από το πεδίο εφαρμογισ του Ν. 2527/1997 για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ 
ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου. 

4. Τθν παράγραφο 5 του άρκρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που 
τροποποιεί τθν παράγραφο 4 του άρκρου 30 του Ν. 4314/2014 και ειςάγει εξαίρεςθ 
για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ Σ.Μ.Ε. και ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου. 

5. Τθν με Αρικμ. Ρρωτ.: ΔΙΡΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκφκλιο με Θζμα : 
Ρροςλιψεισ προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου και ςφναψθ 
ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

6. Τα άρκρα 681 του Αςτικοφ Κϊδικα. 

7. Τθν Υπουργικι Απόφαςθ Αρικμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521) : 
Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του  ΕΣΡΑ 2014-2020 
- Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων 
ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ «ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ». 

8. Τθν με Αρικμ. Ρρωτ. : 3206/12-12-2016 Απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων για τθν ζγκριςθ προγραμμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο 
πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για τθν επιλογι Στρατθγικϊν 
Τοπικισ Ανάπτυξθσ του ΡΑΑ 2014-2020 και του ΕΡΑλΘ 2014-2020 και κατανομι 
πιςτϊςεων Δθμόςιασ Δαπάνθσ, ςφμφωνα με τθν οποία θ  ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ αποτελεί 
Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ) / Δικαιοφχοσ του τοπικοφ προγράμματοσ που είναι 
ςυγχρθματοδοτοφμενο ωσ προσ τθν κάλυψθ των αμοιβϊν του προςωπικοφ τθσ. 

9. Τθν παράγραφο 4.1.3 του Κεφαλαίου 4 και αντίςτοιχα τθν παράγραφο 4.2.3 τθσ 
Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Ρροτάςεων για τθν επιλογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ 
με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων ςτο πλαίςιο του Μ19 του ΡΑΑ 2014-2020 
και τθσ προτεραιότθτασ 4 του ΕΡΑλΘ 2014-2020, ςφμφωνα με τθν οποία το 
ποςοςτό λειτουργικϊν δαπανϊν υποςτιριξθσ του τοπικοφ προγράμματοσ ανζρχεται 
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ςε ποςοςτό μζχρι 20% ι/και 25% τθσ ςυνολικισ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που 
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ. 

10. Τθν με αρικμ. 5/27-4-2017 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ. 

11. Τθν με αρικμ. 33/2017(24-11-2017) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ.) 
περί ζγκριςθσ και δθμοςιοποίθςθσ τθσ υπόψθ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ. 

 

ανακοινϊνει 

ότι προτίκεται να καταρτίςει Σφμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάςτθμα 
διάρκειασ του ζργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΡΑΑ 2014-2020 και του 
ΕΡΑλΘ 2014-2020 για τθν περιοχι Ν. Χίου » και ειδικότερα μζχρι 31-12-18, με 
δυνατότθτα παράταςθσ με απόφαςθ του Δ.Σ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ κατόπιν εγκρίςεωσ 
τθσ Ε.Δ.Ρ.  

Η Σφμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά ςε : 

- ζναν (1) Ρολιτικό Μθχανικό  Ρ.Ε.  
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1. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ιςτορικό 

Η Εταιρεία ςτο πλαίςιο των ςκοπϊν και των δραςτθριοτιτων τθσ διαχειρίηεται 
προγράμματα χρθματοδοτοφμενα από εκνικοφσ και κοινοτικοφσ πόρουσ και 
προωκεί τοπικζσ αναπτυξιακζσ πρωτοβουλίεσ ςε διάφορουσ τομείσ.  

Σε ςυνζχεια τθσ υπ’ αρικ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) Υπουργικισ 
Απόφαςθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων περί ζγκριςθσ των 
προγραμμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ υποβολισ 
προτάςεων για τθν επιλογι Στρατθγικϊν Τοπικισ Ανάπτυξθσ του ΡΑΑ 2014-2020 & 
του ΕΡΑΛΘ 2014-2020 και τθν κατανομι πιςτϊςεων Δθμόςιασ Δαπάνθσ ανά Ομάδα 
Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ), θ Αναπτυξιακι ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  ζχει αναλάβει τθν εφαρμογι 
– υλοποίθςθσ  του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER ςτθν περιοχι του Νομοφ 
Χίου. 

 

Αντικείμενο του Σοπικοφ Προγράμματοσ CLLD/LEADER 

Στο πλαίςιο του ζργου «Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΡΑΑ 2014-2020 και 
του ΕΡΑλΘ 2014-2020» θ Ομάδα Τοπικισ Δράςθσ (ΟΤΔ) είναι υπεφκυνθ για τθν 
ορκι και ςφννομθ εφαρμογι του προγράμματοσ, βάςει του ςχετικοφ Κοινοτικοφ και 
Εκνικοφ κεςμικοφ πλαιςίου. 

Αναλυτικότερα, ςτο πλαίςιο του ζργου προβλζπεται να εκτελεςτοφν τα παρακάτω 
πακζτα εργαςίασ: 

1) ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΕΓΟΥ. 
2) ΔΙΑΧΕΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ. 
3) ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ – ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ. 

Ειδικότερα, τα Ρακζτα Εργαςίασ περιλαμβάνουν τα κάτωκι αντικείμενα: 

 

Α) ΔΙΟΙΚΗΗ - ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ 

1. Συγκρότθςθ και λειτουργία Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ (ΕΔΡ) για 
τθ διαχείριςθ των κεμάτων που αφοροφν ςτθν εφαρμογι του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ. 

2. Λειτουργία κατάλλθλου υπθρεςιακοφ πυρινα για τθν εφαρμογι του 
Τοπικοφ Ρρογράμματοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςισ του. 

3. Ενθμζρωςθ των αρμόδιων φορζων (Διαχειριςτικζσ Αρχζσ) αναφορικά με 
αλλαγζσ, τροποποιιςεισ που ςχετίηονται με τουσ όρουσ και κανόνεσ 
λειτουργίασ τθσ εταιρείασ.  
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Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

4. Εφαρμογι του εγκεκριμζνου Σοπικοφ Προγράμματοσ CLLD/LEADER.  

 Συγκρότθςθ και λειτουργία Επιτροπισ Ριςτοποίθςθσ (ΕΡ) ενταγμζνων 
ζργων. 

 Ζλεγχοσ πλθρότθτασ και εγκυρότθτασ των αιτθμάτων πλθρωμισ 
δαπανϊν των δικαιοφχων με βάςθ τα υποβλθκζντα παραςτατικά, 
λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ.  

 Επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτο χϊρο υλοποίθςθσ των ζργων και ςφνταξθ 
ςχετικϊν εκκζςεων αυτοψίασ. 

 Ζλεγχοσ επιμετριςεων εργαςιϊν 

 Εξζταςθ αιτθμάτων τροποποίθςθσ ζργων. 

 Ριςτοποίθςθ εργαςιϊν των ενταγμζνων ζργων και ςφνταξθ των 
ςχετικϊν εντφπων. 

 Ενθμζρωςθ του μθχανογραφικοφ – πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ που 
κα εξυπθρετιςει τισ επενδφςεισ (ΟΡΣΑΑ / ΟΡΣ). 

 Εξόφλθςθ αιτθμάτων πλθρωμισ δαπανϊν των δικαιοφχων. 

 Αποςτολι αιτθμάτων εκκακάριςθσ δαπανϊν ςτουσ αρμόδιουσ 
φορείσ. 

 Σφνταξθ εκκζςεων πορείασ υλοποίθςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

 Τιρθςθ κατάλλθλθσ βάςθσ δεδομζνων για τθν παρακολοφκθςθ των 
αναλυτικϊν ςτοιχείων προόδου των ζργων. 

 Ραραλαβι ολοκλθρωμζνων ζργων του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

 Συγκρότθςθ Ομάδων Ζργου για τθν υλοποίθςθ ςχεδίων Διατοπικισ / 
Διακρατικισ Συνεργαςίασ.  

5. Αξιολόγθςθ των προτάςεων των υποψιφιων δικαιοφχων, επιλογι των 
ζργων που κα ενιςχυκοφν ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ, ενθμζρωςθ 
των υποψθφίων δικαιοφχων για τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ τθσ πρόταςισ 
τουσ με πλιρθ τεκμθρίωςθ των λόγων απόρριψισ τουσ. 

 Συγκρότθςθ και λειτουργία Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ και Ενςτάςεων 
επενδυτικϊν ςχεδίων. 

 Σφνταξθ ςχετικϊν εντφπων αξιολόγθςθσ και εκδίκαςθσ ενςτάςεων. 

 Ενθμζρωςθ των υποψθφίων δικαιοφχων για τα αποτελζςματα 
αξιολόγθςθσ / ενςτάςεων. 
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 Δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ / ενςτάςεων. 

6. φνταξθ και υποβολι των τεχνικϊν δελτίων πράξεων του Σοπικοφ 
Προγράμματοσ. 

 Ζνταξθ ζργων ςτο Τοπικό Ρρόγραμμα. 

 Συμβατοποίθςθ ζργων του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

 Τροποποιιςεισ ζργων του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

 Σχετικι ενθμζρωςθ του μθχανογραφικοφ – πλθροφορικοφ 
ςυςτιματοσ που κα εξυπθρετιςει τισ επενδφςεισ (ΟΡΣΑΑ / ΟΡΣ). 

7. Παρακολοφκθςθ και εξαςφάλιςθ τθσ ορκισ και κανονικισ εκτζλεςθσ των 
ενταγμζνων ςτο Σοπικό Πρόγραμμα πράξεων. 

 Ραροχι διευκρινιςεων και ςυμβουλϊν ςτουσ δικαιοφχουσ, ςχετικά 
με τθν υλοποίθςθ των επενδυτικϊν τουσ ςχεδίων. 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ 
που διζπει τουσ δικαιοφχουσ κατά τθν ανάκεςθ εκτζλεςθσ των 
πράξεων, τθν επιβεβαίωςθ τιρθςθσ των χαρακτθριςτικϊν των 
πράξεων, του χρονοδιαγράμματοσ και του προχπολογιςμζνου 
κόςτουσ, τθν επεξεργαςία και τθν υπόδειξθ λφςεων ςε περίπτωςθ 
που οι δικαιοφχοι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ, τθ ςφνταξθ των 
ςχετικϊν εγγράφων. 

 Ζκδοςθ και αποςτολι ςτουσ δικαιοφχουσ Οδθγοφ υλοποίθςθσ των 
ζργων, κακϊσ και των υποχρεϊςεϊν τουσ. 

 Εξζταςθ τυχόν αποκλίςεων και προβλθμάτων ςε ςχζςθ με τον αρχικό 
προγραμματιςμό και υπόδειξθ λφςεων. 

 Διατφπωςθ προτάςεων προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ για μζτρα 
υποςτιριξθσ των δικαιοφχων, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτισ 
υποχρεϊςεισ τουσ.  

 Ραρακολοφκθςθ δικαιοφχων ςχετικά με τθν δζςμευςθ τιρθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ, τθν πορεία των πράξεων που εκτελοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ για τθ δθμοςιότθτα, τθσ επαρκοφσ λογιςτικισ 
κωδικοποίθςθσ, τθν παροχι ςτοιχείων και τθν καταγραφι των 
επιδόςεων και των αποτελεςμάτων. 

 Ραρακολοφκθςθ των δικαιοφχων ςχετικά με τθν δζςμευςθ τιρθςθσ 
των μακροχρόνιων υποχρεϊςεϊν τουσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ των 
ζργων. 

8. Τποβολι ςτον αρμόδιο φορζα των απαιτοφμενων ςτοιχείων και 
εγγράφων, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 
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9. Σιρθςθ πλιρουσ αρχείου και φακζλων ανά δικαιοφχο, κακϊσ και 
πλιρουσ αρχείου με όλα τα ζγγραφα τα οποία αφοροφν ςτθν εφαρμογι 
του Σοπικοφ Προγράμματοσ.  

10. Αποδοχι και διευκόλυνςθ των ελζγχων όλων των αρμοδίων οργάνων 
και ςυμμόρφωςθ ςτα αποτελζςματα αυτϊν.  

11. Σιρθςθ των αρχϊν τθσ διαφάνειασ και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ςτθ δράςθ 
και τισ αποφάςεισ τθσ που ςχετίηονται με ενδιαφερόμενουσ 
(υποψιφιουσ, δικαιοφχουσ, αναδόχουσ κ.λπ.).  

12. υμμόρφωςθ ωσ προσ τισ τυχόν παρατθριςεισ και υποδείξεισ από τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ.  

13. Εφαρμογι ςε ςυνεχι βάςθ πρακτικϊν αξιολόγθςθσ και αυτό-
αξιολόγθςθσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ προδιαγραφζσ που τίκενται και τισ ιδιαιτερότθτεσ του Σοπικοφ 
Προγράμματοσ με παράλλθλθ: 

 Τιρθςθ και παροχι των απαραίτθτων ςτοιχείων για τθν 
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ. 

 Συμμετοχι ςε θμερίδεσ, ςυςκζψεισ ι ομάδεσ που αφοροφν ςτθν 
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ. 

 

 

Γ) ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΕΝΗΜΕΡΩΗ – ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ - ΕΜΨΤΧΩΗ 

14. Πραγματοποίθςθ ενεργειϊν ευρείασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 
του πλθκυςμοφ, κακϊσ και προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με 
ςκοπό τθν υποβολι προτάςεων από τουσ εν δυνάμει δικαιοφχουσ. 

 Ρροετοιμαςία και δθμοςίευςθ προςκλιςεων εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

 Ρροετοιμαςία και ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ και ςυναντιςεισ 
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικζσ με το Τοπικό 
Ρρόγραμμα. 

 Ραροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτουσ δικαιοφχουσ για τουσ 
όρουσ του Ρρογράμματοσ, κακϊσ και ςχετικά με τθν προετοιμαςία, 
τθν υλοποίθςθ και τθ λειτουργία των επενδυτικϊν τουσ ςχεδίων. 

 Ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ (δθμιουργία ζντυπου και 
θλεκτρονικοφ πλθροφοριακοφ υλικοφ, δελτίων τφπου και ζντυπων 
και θλεκτρονικϊν καταχωριςεων - ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ιςτοςελίδασ τθσ ΟΤΔ, προετοιμαςία και ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ 
προβολισ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ κλπ.). 
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 Αποςτολι με e-mails και fax ενθμερωτικοφ υλικοφ για τισ δράςεισ του 
προγράμματοσ ςε φορείσ και ιδιϊτεσ. 

 Ειδικι πλθροφόρθςθ και τεχνικι ςτιριξθ ενδιαφερομζνων, ςε 
κακθμερινι βάςθ, ςτα γραφεία τθσ ΟΤΔ. 

 

Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ μζρουσ του ζργου θ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ προτίκεται να 
ανακζςει με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου τθν παρακάτω ςφμβαςθ ςυνεργάτθ: 
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2. ΠΡΟΟΝΣΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 
 

Κωδικόσ  

Απαςχόλθςθσ  

Σόποσ 
εκτζλεςθσ  

Ειδικότθτα 
Διάρκεια 

φμβαςθσ  

Αρικμόσ  

Ατόμων  

1 
Χίοσ – Λάδθσ 
1 

ΠΕ Πολιτικόσ 

Μθχανικόσ  

Ζωσ 31-12-
2018 

1 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Πολιτικόσ Μθχανικόσ   Π.Ε.  

Πλικοσ ςυνεργατϊν 1 

Αντικείμενο ςφμβαςθσ 
μίςκωςθσ ζργου 

Ο/Η ςυνεργάτθσ κα ενταχκεί ςτθν ομάδα του ζργου που 
υλοποιεί τα αντικείμενα των Ρακζτων Εργαςίασ (Β) και (Γ). 
Σφμφωνα με τθν επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και τθν εμπειρία 
του ςυνεργάτθ, το αντικείμενο τθσ υπό ςφναψθ ςφμβαςθσ κα 
εξειδικευτεί ςτο πλαίςιο των παρακάτω αντικειμζνων ανά 
πακζτο εργαςίασ: 

 

Β) ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΕΝΗΜΕΡΩΗ – ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ – 
ΕΜΨΤΧΩΗ 

υμμετοχι ςε όλεσ τισ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ και 
πλθροφόρθςθσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ και των δικαιοφχων 
επενδυτϊν που πραγματοποιεί θ εταιρεία ςτο πλαίςιο τθσ 
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ CLLD/LEADER. 
υγκεκριμζνα: 

1. Ρροετοιμαςία και δθμοςίευςθ προςκλιςεων 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

2. Ρροετοιμαςία και ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ και 
ςυναντιςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 
ςχετικζσ με το Τοπικό Ρρόγραμμα. 

3. Ραροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτουσ 
δικαιοφχουσ για τουσ όρουσ του Ρρογράμματοσ, κακϊσ 
και ςχετικά με τθν προετοιμαςία, τθν υλοποίθςθ και τθ 
λειτουργία των επενδυτικϊν τουσ ςχεδίων με 
εξειδίκευςθ ςτουσ τομείσ του επιςτθμονικοφ του 
αντικειμζνου. 

4. Ειδικι ςυνεχισ πλθροφόρθςθ και τεχνικι ςτιριξθ 
ενδιαφερομζνων ςτο πεδίο τθσ επιςτθμονικισ του 
ειδίκευςθσ. 
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Ραραδοτζο:  Τμθματικι αναφορά των ενεργειϊν 
ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ – εμψφχωςθσ που 
πραγματοποιικθκαν.  

 

Γ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 

υμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ του εγκεκριμζνου Σοπικοφ 
Προγράμματοσ CLLD/LEADER. υγκεκριμζνα τα κακικοντα 
που κα αναλάβει είναι: 

 

5. Συμμετοχι ςτθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των 
επενδυτικϊν προτάςεων που κα υποβλθκοφν από τουσ 
υποψιφιουσ δικαιοφχουσ ςτο πρόγραμμα βάςθ τθσ 
επιςτθμονικισ εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ του.  

6. Συμμετοχι ςτθν Επιτροπισ Ριςτοποίθςθσ (ΕΡ) 
ενταγμζνων ζργων του προγράμματοσ. 

7. Ριςτοποίθςθ καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν των 
ενταγμζνων ζργων και ςφνταξθ των ςχετικϊν εντφπων 
ζλεγχου προόδου του ζργου. 

8. Σφνταξθ και υποβολι των τεχνικϊν δελτίων πράξεων 
του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

9. Σφνταξθ εκκζςεων πορείασ υλοποίθςθσ του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ. 

10. Τιρθςθ κατάλλθλθσ βάςθσ δεδομζνων για τθν 
παρακολοφκθςθ των αναλυτικϊν ςτοιχείων προόδου 
των ζργων. 

11. Ραραλαβι ολοκλθρωμζνων ζργων του Τοπικοφ 
Ρρογράμματοσ. 

12. Συμμετοχι ςε Ομάδεσ Ζργου για τθν υλοποίθςθ 
ςχεδίων Διατοπικισ / Διακρατικισ Συνεργαςίασ.  

13. Σφνταξθ τεχνικϊν ειςθγιςεων/γνωμοδοτιςεων προσ 
τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςε κζματα που αφοροφν τθν 
επιςτθμονικι του ειδίκευςθ. 

 

Ραραδοτζο: Τμθματικι αναφορά των ενεργειϊν που 



  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ  

COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF 

CHIOS SA 

 ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY 

 

 

14 
 

 

πραγματοποιικθκαν ςτθν αντίςτοιχθ περίοδο 
υλοποίθςθσ του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ. 

Χρονικά πλαίςια και 
ςυνολικό τίμθμα 
για τθ ςφμβαςθ 
ςυνεργάτθ 

Η ςυνολικι χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργάτθ δφναται να ορίηεται μζχρι 31-12-
2018 ωσ ιςχφει  και το ςυνολικό ςυμβατικό ποςό αυτισ δεν 
μπορεί να ξεπερνάει το ποςό των  30.000,00 € (πλζον ΦΠΑ).Η 
χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργάτθ μπορεί να είναι 
και μικρότερθ του χρόνου υλοποίθςθσ του ζργου, με 
δυνατότθτα παράταςθσ με απόφαςθ του Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Χ Α.Α.Ε 
ΟΤΑ μετά από ειςιγθςθ τθσ Ε.Δ.Ρ. Ενδεχόμενθ χρονικι 
παράταςθ του ζργου δφναται να ςυμπαραςφρει και τθν 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  

Χρονικι Διάρκεια 
φμβαςθσ 

Η χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ του ςυνεργάτθ κα είναι από 
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ζωσ τθν 31-12-2018 με 
δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι τθ λιξθ του ζργου. Η 
θμερομθνία λιξθσ τθσ υπό ςφναψθ ςφμβαςθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ δεν κα μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα 
ανωτζρω χρονικά πλαίςια για τθ ςφμβαςθ ςυνεργάτθ, κακϊσ 
και τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ζργου, ςφμφωνα με το 
εγκεκριμζνο Τοπικό Ρρόγραμμα, ωσ ιςχφει. Ενδεχόμενθ 
χρονικι παράταςθ του ζργου δφναται να ςυμπαραςφρει και 
τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

Αμοιβι – Σρόποσ 
πλθρωμισ φμβαςθσ 

Η ςυνολικι αμοιβι του ςυνεργάτθ για τθ χρονικι διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ προςδιορίηεται ζωσ 30.000,00   € (πλζον ΦΠΑ). Η 
ςυμφωνθκείςα αμοιβι ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα μπορεί να 
ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτζρω ςυνολικό τίμθμα για τθ 
ςφμβαςθ ςυνεργάτθ και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και 
τμθματικά, ανάλογα με τθν πρόοδο εκτζλεςθσ και τθν κατά 
τμιματα παράδοςθ του ζργου, υπό τον όρο φπαρξθσ 
διακζςιμου ταμειακοφ υπολοίπου ςτο ζργο, μετά από 
πιςτοποίθςθ και εντολι του Συντονιςτι του ζργου και τθν 
προςκόμιςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθ 
πλθρωμι. 
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Σόποσ εργαςίασ 

Οι υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου του ςυνεργάτθ κα 
παρζχονται αυτοπροςϊπωσ ςτουσ χϊρουσ και ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ , κακϊσ και επιτόπου ςτα 
ζργα και δράςεισ του τοπικοφ προγράμματοσ. Επίςθσ, κα ζχει 
τθν υποχρζωςθ να ςυνεργάηεται με τον Συντονιςτι του ζργου 
και τα υπόλοιπα μζλθ των Ομάδων Ζργου και των Επιτροπϊν 
ςτισ οποίεσ κα ενταχκεί. Στισ περιπτϊςεισ που αιτιολογθμζνα 
και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Συντονιςτι του ζργου 
απαιτείται μετακίνθςθ του ςυνεργάτθ, τα ζξοδα καλφπτονται 
από τον προχπολογιςμό τθσ πράξθσ, υπό τουσ όρουσ που κα 
ορίηονται ειδικότερα ςτθ ςφμβαςθ. 

Σρόποσ παραλαβισ 
του ανατεκζντοσ 
ζργου 

Για το ζργο που αναλαμβάνει να εκτελζςει ο/θ ςυνεργάτθσ, 
όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο/θ 
ςυνεργάτθσ υποχρεοφται να υποβάλλει …(μθνιαίεσ ι 
τριμθνιαίεσ)…. εκκζςεισ παραχκζντοσ ζργου. Ο Συντονιςτισ  
του ζργου που παρακολουκεί, ελζγχει και πιςτοποιεί – είτε 
ολικά είτε κατά τμιματα - τθν ποιοτικι και ποςοτικι εκτζλεςθ 
του ζργου του ςυνεργάτθ, εγκρίνει και υπογράφει τθν 
αντίςτοιχθ ζκκεςθ παραχκζντοσ ζργου που ζχει υποβάλλει. Η 
ανεπιφφλακτθ υπογραφι από το Συντονιςτι του ζργου τθσ 
ζκκεςθσ παραχκζντοσ ζργου επζχει κζςθ πρακτικοφ 
παραλαβισ και βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου που 
εκτζλεςε ο/θ ςυνεργάτθσ. 
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Απαιτοφμενα 
προςόντα 

α) Ρτυχίο Α.Ε.Ι. Ρολιτικοφ Μθχανικοφ   τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του εξωτερικοφ. 
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 
γ) Γενικι επαγγελματικι εμπειρία ςτο επιςτθμονικό του 
αντικείμενο τουλάχιςτον οκτϊ (8) ετϊν. 
δ) Ειδικι επαγγελματικι εμπειρία όπωσ εξειδικεφεται 
ενδεικτικά παρακάτω τουλάχιςτον 3 ετϊν: 
- Συμμετοχι ςε Ομάδα Ζργου για τθ διαχείριςθ Εκνικϊν ι/και 
Κοινοτικϊν προγραμμάτων. 
- Συμμετοχι ςτθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ επενδυτικϊν 
ςχεδίων. 
- Φπαρξθ ςυνάφειασ των ανωτζρω με τα προγράμματα του 
Υπουργείου  Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 
ε) Εντοπιότθτα. Ρροτάςςονται των λοιπϊν υποψθφίων οι 
μόνιμοι κάτοικοι όλων των διμων του Ν. Χίου. 
 

Επικυμθτά Προςόντα 

 
α) Μεταπτυχιακόσ/οί τίτλοσ/οι ςπουδϊν ςε ςυναφζσ με τθν 
Ρρόςκλθςθ αντικείμενο. 
β) Δίπλωμα αυτοκινιτου, ευελιξία και δυνατότθτα 
μετακινιςεων ς’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. 
γ) Ικανότθτα επικοινωνίασ. 
δ) Ικανότθτα ζκφραςθσ και μεταδοτικότθτα. 
ε) Κρίςθ, αυτοπεποίκθςθ και άποψθ. 
ςτ) Εν γζνει παρουςία και ςυμπεριφορά. 
η) Εντοπιότθτα που ςυνδζεται με τον τόπο εκτζλεςθσ του 
τοπικοφ προγράμματοσ. 
θ) Γνϊςθ χριςθσ Η/Υ. 
κ) Καλι χριςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ  
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3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

3.1. Δικαίωμα υποβολισ πρόταςθσ ςυμμετοχισ ςτθν Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ ζχουν τα φυςικά πρόςωπα τα οποία : 

α) Δεν ζχουν ςτερθκεί των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων. 

β) Ζχουν εκπλθρϊςει τθ ςτρατιωτικι τουσ κθτεία ι ζχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ 
αυτιν (για τουσ άνδρεσ υποψιφιουσ). 

γ) Δεν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα ςε οποιαδιποτε ποινι. 

δ) Δεν ζχουν καταδικαςτεί για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν Υπθρεςία), απάτθ, 
εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία ι δωρολθψία, απιςτία περί 
τθν Υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ’ υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ ι 
ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ 
γενετιςιασ ηωισ. 

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για 
κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ ζςτω και αν το 
αδίκθμα παραγράφθκε. 

ςτ) Είναι υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ομογενείσ. 

η) Ζχουν τα τυπικά προςόντα που αντιςτοιχοφν ςτθ κζςθ εργαςίασ για τθν οποία 
εκδθλϊνουν ενδιαφζρον. 

θ) Δεν διϊκονται και δεν ζχουν καταδικαςτεί για πλθμμζλθμα από δόλο, για το 
οποίο προβλζπεται ποινι φυλάκιςθσ άνω του ζτουσ ι ζχει καταλογιςκεί ποινι άνω 
των ζξι μθνϊν. 

κ) Δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι διαγωγι, 
βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ αρμόδιασ αρχισ κράτουσ μζλουσ θ οποία ιςχφει και 
ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου. 

ι) Δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο ζχει 
διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε μζςο. 

ια) Αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ με διλωςι τουσ ςτθν 
πρόταςθ υποψθφιότθτασ. 

ιβ) Ζχουν υποβάλλει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, μαηί με τθν πρόταςθ 
υποψθφιότθτασ και εντόσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ. 

 

3.2. Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ των παραπάνω 
ςτοιχείων και των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, με οποιοδιποτε τρόπο κρίνει 
ςκόπιμο, ςυμπεριλαμβανομζνου του αρχείου άλλων Υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το 
Άρκρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986. 
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Ρικανι μθ αποδοχι του παραπάνω ελζγχου από ςυμμετζχοντα, αποτελεί λόγο 
απόρριψθσ τθσ ςυμμετοχισ του. 

4.   ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 4.1. Ο Φάκελοσ Συμμετοχισ κάκε ενδιαφερόμενου πρζπει να περιλαμβάνει 
απαραίτθτα και με  ποινι αποκλειςμοφ, τα παρακάτω: 

1. Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ, με τθν οποία κα δθλϊνει τθν πρόκεςι του για 
ςυμμετοχι ςτθν Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
1). 

2. Υπεφκυνθ Διλωςθ κάλυψθσ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ του 
παραπάνω Κεφαλαίου 3  (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2). 

3. Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

4. Βιογραφικό ςθμείωμα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3). 

5. Φωτοαντίγραφο του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν και άλλων τίτλων, εφόςον 
υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό. 

6. Αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ πτυχίου Σχολισ του εξωτερικοφ (εφόςον 
απαιτείται). 

7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξζνθσ γλϊςςασ ι βεβαίωςθ με τθν οποία να 
αποδεικνφεται θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

(Εφόςον  το διδακτορικό δίπλωμα ι ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ι ο βαςικόσ 
τίτλοσ ςπουδϊν ζχουν αποκτθκεί από ίδρυμα του  εξωτερικοφ, τότε δεν 
απαιτείται  θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ). 

8. Τεκμθρίωςθ γνϊςθσ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (Η/Υ). 

Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ αποδεικνφεται όπωσ παρακάτω : 

 Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ που 
εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό 
Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ 
Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) πρϊθν Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΟΕΕΚ) ι ζχουν εκδοκεί από τον 
ίδιον τον ΟΕΕΚ. 

 Με Υπεφκυνθ Διλωςθ του ίδιου του υποψθφίου ι προθγοφμενου 
εργοδότθ ςφμφωνα με τθν οποία, κατά τθ διάρκεια τθσ 
απαςχόλθςθσ του ςτον φορζα χειριηόταν Η/Υ για ςυγκεκριμζνο 
χρονικό διάςτθμα. 

9. Απολυτιριο ςτρατοφ ι ζγγραφο νόμιμθσ απαλλαγισ από τθ ςτρατιωτικι 
κθτεία (αφορά ςτουσ άνδρεσ). 

10. Αποδεικτικό εντοπιότθτασ. 
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11. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 

12. Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου ςε ιςχφ. 

13. Αποδεικτικό-τεκμθρίωςθ γενικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ τουλάχιςτον 8 
ετϊν 

14. Αποδεικτικό-τεκμθρίωςθ ειδικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ τουλάχιςτον 3 
ετϊν 

4.2. Κάκε υποψιφιοσ ζχει δικαίωμα να προςκομίςει επιπρόςκετα και οτιδιποτε 
κρίνει ςκόπιμο προκειμζνου να ενιςχφςει τθ ςυμμετοχι του π.χ. ςυςτατικζσ 
επιςτολζσ (προαιρετικά). 
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    5.       ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΩΝ 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων που πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό γίνεται με τα ακόλουκα πζντε (5) κριτιρια: 

1. Βαςικοί τίτλοι ςπουδϊν 

2. Μεταπτυχιακοί ι άλλοι τίτλοι ςπουδϊν 

3. Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 

4. Γενικι επαγγελματικι εμπειρία (πζραν τθσ οκταετίασ) 

5. Ειδικι επαγγελματικι εμπειρία (πζραν τθσ τριετίασ)  

6. Ρροςωπικά – επαγγελματικά χαρακτθριςτικά 

Τα κριτιρια αυτά αναλφονται, όπωσ παρακάτω, ςε επιμζρουσ υποκριτιρια με 
αντίςτοιχθ βακμολόγθςθ ςε δεκαβάκμια κλίμακα.     

Η βακμολόγθςθ των κριτθρίων (πλθν τθσ περίπτωςθσ (5)) δεν είναι ςωρευτικι. 

 

5.1. Σίτλοι ςπουδϊν 

Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Βακμοί 

1 Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν με βακμό (β): 6<β<=6,5 1 

2 Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν με βακμό (β): 6,5<β<=7  2 

3 Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν με βακμό (β): 7<β<=8 3 

4 Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν με βακμό (β): 8<β<=9 4 

5 Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν με βακμό (β): 9<β<=10 5 

 

            5.2 

Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Βακμοί 

1 
Δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν ςυναφζσ με το γνωςτικό 

αντικείμενο  
 1 

2 
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςε άλλο γνωςτικό 

αντικείμενο 
2 

3 
Διδακτορικό δίπλωμα ςε άλλο γνωςτικό 

αντικείμενο 
3 

4 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο  4 

5 Διδακτορικό δίπλωμα ςτο γνωςτικό αντικείμενο  5 
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5.3. Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 

Α/Α ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ Βακμοί 

1 Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ  1 

2 Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ  3 

3 Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ  6 

 

Τρόποσ απόδειξθσ τθσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ:  

 Η άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικι γλϊςςασ αποδεικνφεται με κατοχι 
Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 ι με κατοχι 
πτυχίου Certificate of Proficiency in English του Ρανεπιςτθμίου του 
Cambridge ι πτυχίου Certificate of Proficiency in English του 
Ρανεπιςτθμίου του Michigan ι με άλλο ιςότιμο τίτλο. 

 Η πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικι γλϊςςασ αποδεικνφεται με κατοχι 
Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 ι με κατοχι 
πτυχίου Certificate in Advanced English του Ρανεπιςτθμίου του 
Cambridge ι πτυχίου Michigan English language assessment battery 
(MELAB) ι πτυχίου Michigan English test (MET) του Cambridge 
Michigan language assessment (CaMLA) ι με άλλο ιςότιμο τίτλο.  

 Η καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικι γλϊςςασ αποδεικνφεται με κατοχι Κρατικοφ 
Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 ι με κατοχι πτυχίου First 
Certificate in English του Ρανεπιςτθμίου του Cambridge ι πτυχίου 
Michigan Certificate of Competency in English του Ρανεπιςτθμίου του 
Michigan ι με άλλο ιςότιμο τίτλο.  

5.4. Γενικι επαγγελματικι εμπειρία  

Για τον υπολογιςμό τθσ Γενικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ λαμβάνονται υπ’ όψθ οι 
αποδεδειγμζνοι μινεσ εργαςίασ, οι οποίοι πολλαπλαςιάηονται με το ςυντελεςτι 
0,0833 για να προκφψει θ αντίςτοιχθ βακμολογία του κριτθρίου.   

Τα ζτθ Γενικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ (ςτο επιςτθμονικό αντικείμενο του 
υποψθφίου ςυνεργάτθ), βακμολογοφνται για τθν περίοδο που υπερβαίνει τα οκτϊ 
(8) ζτθ. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΤΟΣ 
Βακμοί 
ανά ζτοσ 

ΜΗΝΕΣ 
Βακμοί ανά 
μινα 

9ο 1 12 

0,0833 

10ο 2 24 

11ο 3 36 

12ο 4 48 

13ο 5 60 

14ο 6 72 

15ο και 
επόμενα 

7 84  

Τρόποσ απόδειξθσ τθσ εμπειρίασ: 

 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να 
προκφπτει θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ. 

 Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ. 

5.5. Ειδικι επαγγελματικι εμπειρία 

Για τον υπολογιςμό τθσ Ειδικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ λαμβάνονται υπ’ όψθ οι 
αποδεδειγμζνοι μινεσ εργαςίασ, οι οποίοι πολλαπλαςιάηονται με το ςυντελεςτι 
0,0833 για να προκφψει θ αντίςτοιχθ βακμολογία του κριτθρίου.  Τα ζτθ τθσ ειδικισ 
επαγγελματικισ εμπειρίασ βακμολογοφνται για τθν περίοδο που υπερβαίνει τα   
τρία (3) ζτθ. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΤΟΣ 
Βακμοί 
ανά ζτοσ 

ΜΗΝΕΣ 
Βακμοί ανά 
μινα 

4ο 1 12 

0,0833 

5ο 2 24 

6ο 3 36 

7ο 4 48 

8ο 5 60 

9ο και 
επόμενα 6 72 
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Τρόποσ απόδειξθσ τθσ εμπειρίασ: 

 Βεβαίωςθ εργοδότθ ι Δθμόςιασ Αρχισ για τθν επαρκι εκτζλεςθ 
των κακθκόντων. 

 Εναλλακτικά τθσ παραπάνω βεβαίωςθσ, προςκόμιςθ αντιγράφων 
ςυμβάςεων από τισ οποίεσ να προκφπτει το ακριβζσ αντικείμενο 
τθσ κζςθσ εργαςίασ και θ αντίςτοιχθ αποκτθκείςα εμπειρία 
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5.5. Προςωπικά - επαγγελματικά χαρακτθριςτικά  

Αξιολογείται κατόπιν διαδικαςίασ ςυνζντευξθσ θ ικανότθτα επικοινωνίασ, θ 
ικανότθτα ζκφραςθσ και θ μεταδοτικότθτα, θ κρίςθ, αυτοπεποίκθςθ και άποψθ και 
θ εν γζνει παρουςία και ςυμπεριφορά, ωσ ακολοφκωσ: 

 

Α/Α ΠΡΟΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Ανϊτατο 

όριο 
βακμϊν 

1 Ικανότθτα επικοινωνίασ 3 

2 Ικανότθτα ζκφραςθσ και μεταδοτικότθτα 3 

3 Κρίςθ, αυτοπεποίκθςθ και άποψθ 2 

4 Εν γζνει παρουςία και ςυμπεριφορά 2 

ΤΝΟΛΟ 10 

Η τελικι βακμολογία των υποψθφίων προκφπτει φςτερα από εφαρμογι 
ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ επί των ζξι (6) προαναφερόμενων κριτθρίων, όπωσ 
αποτυπϊνονται ςτο ακόλουκο Ζντυπο Αξιολόγθςθσ Υποψθφίου: 

 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

ΑΡΙΣΗ 

ΑΡΚΕΣ
Α ΚΑΛΗ 

ΚΑΛΗ ΜΕΣΡΙΑ 

ΜΗ  
ΙΚΑΝΟ-

ΠΟΙΗΣΙΚ
Η 

ΤΝΣ. 
ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟ
-ΛΟΓΙΑ 

  9-10 8-9 7-8 5-7 1-5   

1 Βαςικοί τίτλοι ςπουδϊν      5%  

2 Μεταπτυχιακοί ι ‘άλλοι 
τίτλοι ςπουδϊν 

     5%  

3 Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ      5%  

4 Γενικι επαγγελματικι 
εμπειρία 

     20%  



  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ  

COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF 

CHIOS SA 

 ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY 

 

 

25 
 

 

5 Ειδικι επαγγελματικι 
εμπειρία 

     45%  

6 Ρροςωπικά – 
επαγγελματικά 
χαρακτθριςτικά 

     20%  

 ΣΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       

 

  6.      ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Υπεφκυνοσ  για διανομι τθσ Ρροκιρυξθσ και για παροχι πλθροφοριϊν, τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ: κ. Ιωάννθσ Καρράσ,  τθλ.: 2271043510. 

Το υλικό τθσ Ρροκιρυξθσ είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ : 
www.etaxsa.gr  απ’ όπου μποροφν να το προμθκεφονται οι ενδιαφερόμενοι.  

 

   7.     ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν ςφραγιςμζνο Φάκελο Συμμετοχισ 
(ιδιοχείρωσ ι ταχυδρομικά ι με ταχυμεταφορά) ςτα Γραφεία τθσ ETAX AAE OTA  
ςτθν Xίο , οδόσ Λάδθσ 1 , Τ.Κ. 82132  μζχρι τθν Ραραςκευι 22-12-2017  και ϊρα  
14:00  με τθν επιςιμανςθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ 
γραμματεία». 

Οι Φάκελοι Συμμετοχισ κα πρζπει να ζχουν τθν ζνδειξθ «Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ για υποβολι πρόταςθσ για τθν κατάρτιςθ φμβαςθσ Μίςκωςθσ 
Ζργου (.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του 
ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να  πρωτοκολλθκοφν μζχρι τθν προαναφερόμενθ 
θμερομθνία και ϊρα. 

Φάκελοι που κα υποβλθκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα 
αποκλείονται από τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ. 

 

    8.     ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει από τριμελι Επιτροπι που κα ορίςει το Δ.Σ. 
τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ   και θ λιψθ τθσ τελικισ απόφαςθσ κα γίνει από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. 

 

 

http://www.etaxsa.gr/
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      9.     ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Η μεκοδολογία, οι φάςεισ και τα ζντυπα για τθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ και επιλογισ, αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ και 
περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4. 

     10.   ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ 

Εφόςον, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και 
αξιολόγθςθσ προςφορϊν ι ακόμα και μετά τθν τυχόν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 
Μίςκωςθσ Ζργου (Σ.Μ.Ε.), διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
αίτθςθ υποψθφιότθτασ είναι ανακριβι ι δεν επιβεβαιϊνονται από αντίςτοιχα 
δικαιολογθτικά, θ πρόκριςθ του ενδιαφερόμενου κεωρείται άκυρθ και 
ςυνεπάγεται τθ διακοπι τθσ αξιολόγθςθσ του υποψιφιου ι τθν καταγγελία τθσ 
πικανά υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. 

     11.  ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

11.1. Κάκε οριςτικά επιλεγείσ υποψιφιοσ καλείται εγγράφωσ από τθν Ε.Τ.Α.Χ 
Α.Α.Ε ΟΤΑ, να υπογράψει τθ Σφμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου (Σ.Μ.Ε.), εντόσ 
προκεςμίασ τουλάχιςτον πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν.  

11.2. Στθν περίπτωςθ που θ παραπάνω προκεςμία αποβεί αναιτιολόγθτα 
άκαρπθ τότε, καλείται ο επόμενοσ υποψιφιοσ ςφμφωνα με τθ ςειρά 
κατάταξθσ. 

11.3. Πλα τα αναγκαία ςτοιχεία που αφοροφν ςτθ ςυνεργαςία του 
ςυμβαςιοφχου με τθν ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  κα προςδιορίηονται ςτθ ςφμβαςθ. 

12. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν είναι τα Γραφεία τθσ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  ςτθν Χίο 

(Λάδθσ 1, 2οσ όροφοσ)  και επιτόπου ςτα ζργα και δράςεισ του τοπικοφ 

προγράμματοσ. 

 

 Χίοσ ,30-11-2017 
 Για την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  

 Ο Ππόεδπορ Δ.Σ. 

 
                                                                        Ιάκωβορ Αμύγδαλορ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ: Προσ τθν ΕΣΑΧ ΑΑΕ ΟΣΑ 

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για υποβολι πρόταςθσ για τθν κατάρτιςθ 

Σφμβαςθσ Μίςκωςθσ Ζργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΡΑΑ 

2014-2020 και του ΕΡΑλΘ 2014-2020 ατόμου με ειδικότθτα : 

………………………………………………….. 

Ρριν από τθ ςυμπλιρωςθ του παρόντοσ, παρακαλείςκε να μελετιςετε το τεφχοσ τθσ 

παροφςασ ΡΟΚΗΥΞΗΣ. Η υποβολι τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςθμαίνει αποδοχι αυτισ  

1. Ρροςωπικά ςτοιχεία 

Επϊνυμο : …………………………………………………………………….……………………………………………….. 

Πνομα : 

………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Πνομα πατρόσ : 

………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

2. Στοιχεία αλλθλογραφίασ  

Οδόσ και αρικμόσ : 

……………………..………………………………………………………………………………………….. 

Ρόλθ : 

……………………………………….……….……………………………………………………………………………………. 

Ταχυδρομικόσ κϊδικασ : 

……………………………………….……….……………………………………………………….. 

Αρικμόσ τθλεφϊνου οικίασ : ….…….……….………………… Κινθτό : 

..………..…………………………………… 

Αρικμόσ τθλεφϊνου εργαςίασ : 

………………………….………………………………………………………………….. 
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Αρικμόσ τζλεφαξ : 

……………………………………….……….……………………….……………………………………….. 

Ε-mail : 

……………………………………….……….………………………………………………………………………………….. 

Πνομα και αρικμόσ τθλεφϊνου του  προςϊπου προσ ειδοποίθςθ, ςε περίπτωςθ 

απουςίασ μου : 

..……………………….……….…………………………………………………………………………………………………… 

3. Ημερομθνία γζννθςθσ : 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Υπθκοότθτα : 

……………………….……………………………………………………………………………………….. 

5. Στρατιωτικι κθτεία : Απαλλαγι :   Εκπλθρωμζνθ :  

     

6. Οικογενειακι κατάςταςθ : Άγαμοσ     

     

  Ζγγαμοσ   Αρ. τζκνων  

     

  Διαηευγμζνοσ   Αρ. τζκνων  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)  

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί 

με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

ΡΟΣ(1):  

Ο – Η 

Πνομα: 

 Επϊνυμ

ο: 

 

Πνομα και Επϊνυμο 

Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο 

Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ 
Κατοικίασ: 

i.  Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3, που προβλζπονται 

από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

α) Δεν ζχω ςτερθκεί των πολιτικϊν μου δικαιωμάτων.  
β) Ζχω εκπλθρϊςει τθ ςτρατιωτικι μου κθτεία / Εχω νόμιμα απαλλαγεί από τθ 
ςτρατιωτικι κθτεία. 
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γ) Δεν ζχω καταδικαςτεί για κακοφργθμα ςε οποιαδιποτε ποινι.  
δ) Δεν ζχω καταδικαςτεί για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν Υπθρεςία), απάτθ, 
εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία ι δωρολθψία, απιςτία περί τθν 
Υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ’ υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ ι ζγκλθμα κατά 
τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ.  
ε) Δεν είμαι υπόδικοσ και δεν ζχω παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για 
κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ ζςτω και αν το αδίκθμα 
παραγράφθκε. 
ςτ) Είμαι υπικοοσ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ / Είμαι ομογενισ. 
η) Ζχω τα τυπικά προςόντα που αντιςτοιχοφν ςτθ κζςθ εργαςίασ για τθν οποία 
εκδθλϊνω ενδιαφζρον. 
θ) Δεν διϊκομαι και δεν ζχω καταδικαςτεί για πλθμμζλθμα από δόλο, για το οποίο 
προβλζπεται ποινι φυλάκιςθσ άνω του ζτουσ ι ζχει καταλογιςκεί ποινι άνω των ζξι μθνϊν. 

κ) Δεν ζχω καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι διαγωγι, 
βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ αρμόδιασ αρχισ κράτουσ μζλουσ θ οποία ιςχφει 
και ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου 
ι)  Δεν ζχω διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο ζχει 
διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε μζςο 
ια) Αποδζχομαι τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ.                                             
Ο Δθλϊν 
                                                                                                                                        
 Ημερομθνία: ……………2017 

Ο Δθλϊν 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, 
που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με 
ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν 
μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε 
άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 
κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και 
υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

Πνομα  

Επϊνυμο  

Ρατρϊνυμο  

Ημερομθνία γζννθςθσ  

Αρικμόσ Δελτίου 

Ταυτότθτασ 

 

Διεφκυνςθ  

Τθλζφωνο  

Τίτλοσ ςπουδϊν  

Άδεια άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ 

ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, ζτοσ απόκτθςθσ 

    

ΠΟΤΔΕ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ  

Α/Α Εκπαιδευτικό 
Κδρυμα 

(ονομαςία, πόλθ, 
χϊρα) 

Διάρκεια 
ςπουδϊν από 

……….     ζωσ ………     
(μινασ & ζτοσ) 

Σίτλοσ 
πτυχίου ι 

διπλϊματοσ 

Ημερομθνία 
χοριγθςθσ 

Βακμολογία 

      

      

      

      

      

ΓΝΩΕΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ (Ομιλία / Γραφι) 

Χϊρα Επίπεδο χαμθλότερο 
του Lower ι 
αντίςτοιχου 

Επίπεδο Lower ι 
αντίςτοιχο 

Επίπεδο Proficiency ι 
αντίςτοιχο 

ΑΓΓΛΙΚΗ    

ΓΑΛΛΙΚΗ    
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ΓΕΜΑΝΙΚΗ    

ΙΤΑΛΙΚΗ    

ΑΛΛΗ ……. 

(ςθμειϊςατε ποια) 

   

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ςυμπλθρϊνεται από τον υποψιφιο και αν δεν επαρκεί 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και δεφτερο ζντυπο – Επιςυνάψτε αποδεικτικά προχπθρεςίασ) 

Α/Α Από Ζωσ 
Μινεσ 

Απαςχόλθςθσ 

Φορζασ 

Απαςχόλθςθσ - 

Εργοδότθσ 

Κατθγορία 

Φορζα (1) 

Αντικείμενο Απαςχόλθςθσ    

(κζςθ – 

υπευκυνότθτα/κακικοντα) 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ΤΝΟΛΟ     

2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       
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9.       

10.       

ΤΝΟΛΟ     

(1)  Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ με (Ι) ι (Δ) ι (Ε).  

Ππου: 

Ι : Ιδιωτικόσ τομζασ. (Φυςικά πρόςωπα ι Νομικά Ρρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου).  

Δ : Δθμόςιοσ τομζασ. (Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, ΝΡΔΔ ι ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ ι ΝΡΙΔ 

του δθμοςίου τομζα τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του Ν.2190/1994, όπωσ ιςχφει ι 

Φορείσ τθσ παρ. 3 άρκ. 1 του Ν. 2527/1997).  

Ε : Ελεφκεροσ επαγγελματίασ. 

Α/Α ΓΝΩΗ Η/Τ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Α/Α ΠΡΟΩΠΑ ΓΙΑ ΤΣΑΕΙ ΘΕΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΟΤ 

ΑΠΑΧΟΛΕΙΣΑΙ Ο 

ΤΣΗΝΩΝ 

1.     

2.     
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3.     

 

  

 Ο/Η Δθλϊν/οφςα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : Μεκοδολογία και ζντυπα υλοποίθςθσ τθσ 

«διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και επιλογισ» 
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Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ περιλαμβάνει τισ παρακάτω φάςεισ:  

α) Ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ και των δικαιολογθτικϊν 
και ζλεγχοσ των προςόντων των ενδιαφερόμενων, βάςει των ςτοιχείων που παρζχουν 
αυτοί ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ και των δικαιολογθτικϊν που υποχρεωτικά τθν 
ςυνοδεφουν. 
β) Αποκλειςμόσ από τθν περαιτζρω διαδικαςία αξιολόγθςθσ, των ενδιαφερόμενων 
που δεν εξαςφαλίηουν τα ελάχιςτα απαραίτθτα προςόντα, ςφμφωνα με τθν 
Ρροκιρυξθ. 
 Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ προςφορϊν μπορεί, κατά τθν κρίςθ 
τθσ, να ηθτιςει γραπτζσ διευκρινιςεισ ι/και προςκόμιςθ αποδεικτικϊν ςτο ιχείων, 
χωρίσ να αντιςτρατεφεται θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των υποψθφίων.  
γ) Αξιολόγθςθ των υποψθφίων και βακμολόγθςθ των απαραίτθτων και 
επικυμθτϊν προςόντων, με βάςθ τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει οι 
υποψιφιοι. 
δ) Κατάρτιςθ κατάςταςθσ των ενδιαφερόμενων που πλθροφν τουσ όρουσ 
ςυμμετοχισ ςτθν Ρροκιρυξθ και κατά ςυνζπεια γίνονται αποδεκτοί ςτθν διαδικαςία 
επιλογισ, κατά ειδικότθτα και φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ.  
ε) Επιλογι των επικρατζςτερων, ςε αρικμό τριπλάςιου του προβλεπόμενου ςτθν 
Ρροκιρυξθ αρικμοφ κατά ειδικότθτα, προκειμζνου να ςυνεχίςουν τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ δθλ. τθν προςωπικι ςυνζντευξθ.  
ςτ) Διαδικαςία προςωπικισ ςυνζντευξθσ. 
η) Κατάρτιςθ κατάςταςθσ των ενδιαφερόμενων κατά ειδικότθτα και φκίνουςα 
ςειρά βακμολογίασ, παίρνοντασ υπόψθ και τθν βακμολόγθςθ τθσ προςωπικισ 
ςυνζντευξθσ. 
θ) Επιλογι των επικρατζςτερων, ςε αρικμό διπλάςιο του προβλεπόμενου ςτθν 
Ρροκιρυξθ αρικμοφ κατά ειδικότθτα. 
κ) Υποβολι ειςιγθςθσ, από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ 
Ρροςφορϊν προσ το Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ, με πίνακα φκίνουςασ ςειράσ βακμολόγθςθσ 
και πλιρθ τεκμθρίωςθ του ςυνόλου τθσ διαδικαςίασ, από τθν ζναρξθ τθσ αξιολόγθςθσ 
μζχρι και τθν τελικι ειςιγθςθ προσ το Δ.Σ.  
ι) Λιψθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ από το Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ, φςτερα από 
ειςιγθςθ του Ρροζδρου. 
 Κατά τθ λιψθ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ από το Δ.Σ. μπορεί να λαμβάνονται 
υπόψθ και ειδικά κριτιρια π.χ. δυνατότθτα ανταπόκριςθσ των υποψθφίων ςτισ 
επιχειρθματικζσ ανάγκεσ του Οργανιςμοφ, προοπτικι βιϊςιμθσ ςυνεργαςίασ, 
εντοπιότθτα των υποψθφίων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αρτιότερθσ παροχισ των 
υπθρεςιϊν τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τον τόπο υλοποίθςθσ του τοπικοφ 
προγράμματοσ και τθ ςφνδεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με τισ ιδιαιτερότθτζσ 
του. 
ια) Γραπτι ενθμζρωςθ των υποψθφίων για τα αποτελζςματα τθσ τελικισ απόφαςθσ 
του Δ.Σ. του Οργανιςμοφ. 
ιβ) Υπογραφι ςφμβαςθσ. 
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Κάκε μία από τισ παραπάνω φάςεισ, υλοποιείται με ςυγκεκριμζνθ μεκοδο λογία και 
ζντυπα, όπωσ παρακάτω: 
 
α. Ζλεγχοσ πλθρότθτασ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ, των δικαιολογθτικϊν και 
των προςόντων – Αποκλειςμόσ – Αξιολόγθςθ υποψθφίων που πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

Ο Φάκελοσ Συμμετοχισ κάκε ενδιαφερόμενου πρζπει να περιλαμβάνει απαραίτθτα 

και με ποινι αποκλειςμοφ, τα παρακάτω: 

Α/Α Δικαιολογθτικά Διατίκεται 

1.  Αίτθςθ υποψθφιότθτασ, με τθν οποία κα δθλϊνει τθν 

πρόκεςι του για ςυμμετοχι ςτθν Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ 

 

2.  Υπεφκυνθ Διλωςθ κάλυψθσ των προχποκζςεων 

ςυμμετοχισ 

 

3.  Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ   

4.  Βιογραφικό ςθμείωμα  

5.  Φωτοαντίγραφο του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν (Ρολιτικοφ 

Μθχανικοφ ΡΕ) και άλλων τίτλων, εφόςον υπάρχουν π.χ. 

μεταπτυχιακό  

 

6.  Αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ πτυχίου Σχολισ του εξωτερικοφ   

7.  Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξζνων γλωςςϊν  ι βεβαίωςθ με 

τθν οποία να αποδεικνφεται θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ  

 

8.  Τεκμθρίωςθ γνϊςθσ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 

(Η/Υ)  

 

9.  Απολυτιριο ςτρατοφ ι ζγγραφο νόμιμθσ απαλλαγισ από 

τθ ςτρατιωτικι κθτεία (αφορά ςτουσ άνδρεσ)  

 

10.  Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ  
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Α/Α Δικαιολογθτικά Διατίκεται 

11.  Άδεια οδιγθςθσ αυτοκινιτου ςε ιςχφ  

12.  Αποδεικτικό-τεκμθρίωςθ γενικισ επαγγελματικισ 

εμπειρίασ τουλάχιςτον 8 ετϊν 

 

13.  Αποδεικτικό-τεκμθρίωςθ ειδικισ επαγγελματικισ 

εμπειρίασ τουλάχιςτον 3 ετϊν 

 

14.  Αποδεικτικά ςτοιχεία εντοπιότθτασ  

 

 

Σε περίπτωςθ Φακζλου Συμμετοχισ  

  

 

   

 

 

 

με ελλείψεισ   Αποκλειςμόσ 

υποψθφίου 

 

 

 Χωρίσ ελλείψεισ    

 

 

    

 Συνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ  
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β. Αξιολόγθςθ των υποψθφίων και βακμολόγθςθ, με βάςθ τα 

δθμοςιοποιθμζνα κριτιρια 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   

      

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ                        

ΘΕΗ 
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ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ  

      

      

 Α. Βαςικοί τίτλοι ςπουδϊν για κατθγορίεσ ΠΕ  

 Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Βαθμοί 

1 Βαζικός ηίηλος ζποσδών με βαθμό (β): 5<β<=6,5 1 

2 Βαζικός ηίηλος ζποσδών με βαθμό (β): 6,5<β<=8  2 

3 Βαζικός ηίηλος ζποσδών με βαθμό (β): 8<β<=10 3 

  

                 Β. Μεταπτυχιακοί ι άλλοι τίτλοι ςπουδϊν για κατθγορίεσ ΠΕ  

 Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Βαθμοί 

1 
Γεύηερος ηίηλος ζποσδών ζσναθές με ηο γνωζηικό 

ανηικείμενο 
 1 

2 Μεηαπηστιακός ηίηλος ζε άλλο γνωζηικό ανηικείμενο  2 

3 Γιδακηορικό δίπλωμα ζε άλλο γνωζηικό ανηικείμενο 3 

4 Μεηαπηστιακός ηίηλος ζηο γνωζηικό ανηικείμενο 4 

5 Γιδακηορικό δίπλωμα ζηο γνωζηικό ανηικείμενο 5 
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ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ 

      

Α/Α ΞΔΝΗ ΓΛΩΑ Βαθμοί 

1 Καλή γνώζη ηης Αγγλικής  1 

2 Πολύ καλή γνώζη ηης Αγγλικής  3 

3 Άριζηη γνώζη ηης Αγγλικής  6 

 

Σρόποσ απόδειξθσ τθσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

 Η άπιζηη γνώζη ηηρ Αγγλική γλώζζαρ αποδεικνύεηαι με καηοσή 

Κπαηικού Πιζηοποιηηικού Γλωζζομάθειαρ επιπέδος Γ2 ή με καηοσή 

πηςσίος Certificate of Proficiency in English ηος Πανεπιζηημίος ηος 

Cambridge ή πηςσίος Certificate of Proficiency in English ηος 

Πανεπιζηημίος ηος Michigan ή με άλλο ιζόηιμο ηίηλο. 

 Η πολύ καλή γνώζη ηηρ Αγγλική γλώζζαρ αποδεικνύεηαι με καηοσή 

Κπαηικού Πιζηοποιηηικού Γλωζζομάθειαρ επιπέδος Γ1 ή με καηοσή 

πηςσίος Certificate in Advanced English ηος Πανεπιζηημίος ηος 

Cambridge ή πηςσίος Michigan English language assessment battery 

(MELAB) ή πηςσίος Michigan English test (MET) ηος Cambridge 

Michigan language assessment (CaMLA) ή με άλλο ιζόηιμο ηίηλο.  

 Η καλή γνώζη ηηρ Αγγλική γλώζζαρ αποδεικνύεηαι με καηοσή Κπαηικού 

Πιζηοποιηηικού Γλωζζομάθειαρ επιπέδος Β2 ή με καηοσή πηςσίος First 

Certificate in English ηος Πανεπιζηημίος ηος Cambridge ή πηςσίος 

Michigan Certificate of Competency in English ηος Πανεπιζηημίος ηος 

Michigan ή με άλλο ιζόηιμο ηίηλο. 

 Δπιζημαίνεηαι όηι βαθμολογείηαι η γνώζη μέσπι δύο ξένων γλωζζών με 

ηον ανηίζηοισο ηπόπο απόδειξηρ για ηην καθεμία. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΔΣΟ 
Βαθμοί ανά 

έτος 
ΜΗΝΔ 

Βαθμοί ανά 
μήνα 

9ο 1 12 

0,08333 

10ο 2 24 

      11ο          3 36 

12ο 4 48 

13ο 5 60 

14ο  6 72  

   15ο και 
επόμενα 

7 84  

 

 

 

 Τπόπορ απόδειξηρ τηρ εμπειπίαρ 

 Βεβαίωζη ηος οικείος αζθαλιζηικού θοπέα, από ηην οποία να 

πποκύπηει η διάπκεια ηηρ αζθάλιζηρ. 

 

 

 

 

 



  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ  

COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF 

CHIOS SA 

 ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΔΣΟ 
Βαθμοί ανά 

έτος 
ΜΗΝΔ 

Βαθμοί ανά 
μήνα 

4ο 1 12 

0,08333 

5ο 2 24 

        6ο          3 36 

7ο 4 48 

8ο 5 60 

9ο και 
επόμενα 

6 72  
 

 

Τπόπορ απόδειξηρ τηρ εμπειπίαρ 

 Βεβαίωζη επγοδόηη ή Γημόζιαρ Απσήρ για ηην επαπκή εκηέλεζη ηων 

καθηκόνηων. 

 Δναλλακηικά ηηρ παπαπάνω βεβαίωζηρ, πποζκόμιζη ανηιγπάθων 

ζςμβάζεων από ηιρ οποίερ να πποκύπηει ηο ακπιβέρ ανηικείμενο ηηρ 

θέζηρ επγαζίαρ και η ανηίζηοιση αποκηηθείζα εμπειπία ζε ζςνάθεια 

με ηα ππογπάμμαηα ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & 

Τποθίμων, 

 



  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ  

COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF 

CHIOS SA 

 ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY 
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ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ  

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

ΘΕΗ  

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣ. ΒΑΡ. 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Βαςικοί τίτλοι ςπουδϊν  5%  

2 Μεταπτυχιακοί ι άλλοι τίτλοι 

ςπουδϊν 

 5%  

3 Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν  5%  

4 Γενικι επαγγελματικι εμπειρία  20%  

5 Ειδικι επαγγελματικι εμπειρία  45%  

6 Ρροςωπικά – Επαγγελματικά 

(χαρακτθριςτικά) 

 20%  

 ΣΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

ΗΜ/ΝΙΑ : 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

   



  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ  

COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF 

CHIOS SA 

 ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY 
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γ. Πίνακασ των υποψθφίων κατά ειδικότθτα και φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ  

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Ειδικότθτα Βακμολογία 

1.    

2.    

3.    

4.    

 



  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ  

COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF 

CHIOS SA 

 ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY 
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δ. Διαδικαςία προςωπικισ ςυνζντευξθσ 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

      

      

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   

      

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ                        ΘΕΗ   

      

Α/Α ΠΡΟΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ανϊτατο 

όριο 

βακμϊν 

Βακμοί 

1 
Γνϊςθ του αντικειμζνου (βάςει κωδικοφ 

απαςχόλθςθσ) 
3   

2 Ικανότθτα επικοινωνίασ ζκφραςθσ και μεταδοτικότθτα 3   

3 Κρίςθ, αυτοπεποίκθςθ και άποψθ 2   

4 Εν γζνει παρουςία και ςυμπεριφορά 2   

ΤΝΟΛΟ 10 0,00 

 

 

 



  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ  

COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF 

CHIOS SA 

 ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY 
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ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ  

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

ΘΕΗ  

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣ. ΒΑΡ. 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Βαςικοί τίτλοι ςπουδϊν  5%  

2 Μεταπτυχιακοί ι άλλοι τίτλοι 

ςπουδϊν 

 5%  

3 Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν  5%  

4 Γενικι επαγγελματικι εμπειρία  20%  

5 Ειδικι επαγγελματικι εμπειρία  45%  

6 Ρροςωπικά – επαγγελματικά 

χαρακτθριςτικά 

 20%  

 ΣΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

ΗΜ/ΝΙΑ : 

 

 

 



  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ  

COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF 

CHIOS SA 

 ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY 
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Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

   

ε. Πίνακασ των υποψθφίων κατά ειδικότθτα και φκίνουςα ςειρά βακμολογίασ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ)  

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Ειδικότθτα      

Βακμολογία 

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΙΟΤ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ  

COMPANY OF LOCAL DEVELOPMENT OF 

CHIOS SA 

 ORGANIZATION OF LOCAL AUTHORITY 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


