
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση                                            

ύμβασης Μίσθωσης Έργου (.Μ.Ε.)  

 

 

Η Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 167/14.06.2016                         

Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) 

ανακοινώνει 

φηη πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ (.Μ.Δ.) γηα ην δηάζηεκα δηάξθεηαο 

ηνπ «ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER/CLLD ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηνπ ΔΠΑιΘ 2014-2020» 

θαη εηδηθφηεξα κέρξη 31.12.2020 κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ, κε : 

- Έλαλ (1) Μεραληθφ Π.Δ. (Πνιηηηθφ Μεραληθφ ή Μεραλνιφγν Μεραληθφ) 

Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ηα Γξαθεία ηεο Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. 

ΟΣΑ θαη επηηφπνπ ζηα έξγα θαη δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν πκκεηνρήο (ηδηνρείξσο 

ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ζηα Γξαθεία ηεο Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή 

Α.Δ. ΟΣΑ ζηελ Ληβαδεηά, νδφο Έξθπλαο 9, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 03.03.2017  θαη ψξα 14:00. 

Οη Φάθεινη πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ θαηάξηηζε χκβαζεο Μίζζσζεο Έξγνπ 

(.Μ.Δ.) γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα LEADER/CLLD ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηνπ ΔΠΑιΘ 2014-

2020» θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. 

Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα απνθιείνληαη απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 

Τπεχζπλε γηα δηαλνκή ηεο Πξνθήξπμεο θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο: θα Κνληειέ Βαξβάξα / Γξαθείν Γηνίθεζεο ηεο Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή 

Α.Δ. ΟΣΑ, νδφο Έξθπλαο 9, ηει. 22610-80661. 

Σν πιηθφ ηεο Πξνθήξπμεο είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Διηθψλαο-Παξλαζζφο 

Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ (www.elikonas.gr), ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Γήκσλ Λεβαδέσλ, Θεβψλ, 

http://www.anko.gr/


Αιηάξηνπ – Θεζπηέσλ, Οξρνκελνχ, Γηζηφκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο θαη Γήκνπ Σαλάγξαο  απ’ 

φπνπ κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη. 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη χζηεξα απφ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

πλεξγαηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα, ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηεο 

Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ. 

 

  Λιβαδειά, 24/2/2017 

 Για ηην Ελικώναρ-Παπναζζόρ Αναπηςξιακή Α.Ε. ΟΣΑ 

  

 

 

 Γιώηα Πούλος 

 Ππόεδπορ Δ.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση ύμβασης Μίσθωσης 

Έργου (.Μ.Ε.) 

 

 

 

 Έλαο (1) Μεραληθφο Π.Δ. (Πνιηηηθφο Μεραληθφο ή Μεραλνιφγνο Μεραληθφο) 
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Για την υποβολή πρότασης για την κατάρτιση ύμβασης    

Μίσθωσης Έργου (.Μ.Ε.) 

 

Η Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ έρνληαο ππφςε :  

1. Σν Νφκν 2190/1920 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

2. Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Τπεξεζηψλ ηεο Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ. 

3. Σηο γεληθέο αξρέο ηεο ζπλζήθεο Δ.Κ. θαη εηδηθφηεξα ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, 

ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

4. Σν άξζξν 30 ηνπ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ Α’265/23.12.2014), κε ην νπνίν εηζήρζε 

εμαίξεζε απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2527/1997 γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο  

ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ. 

5. Σελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4403/2016 (ΦΔΚ Α’125)/07.07.2016, πνπ 

ηξνπνπνηεί ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4314/2014 θαη εηζάγεη εμαίξεζε 

γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο .Μ.Δ. θαη ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ . 

6. Σελ κε Αξηζκ. Πξση.: ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/48/νηθ.26059/10.10.2016 Δγθχθιην κε Θέκα : 

Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ  

7. Σα άξζξα 681 θαη επ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

8. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/16 (ΦΔΚ 3521 Β/1-11-2016): 

Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β' 

1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη 

Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο 

πξάμεσλ.». 

9. Σελ Αξηζκ. 3206/16 (ΦΔΚ 4111 Β/21-12-2016) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηελ έγθξηζε πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζην 

πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ επηινγή ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηνπ ΔΠΑΛΘ 2014-2020 θαη θαηαλνκή πηζηψζεσλ 

Γεκφζηαο Γαπάλεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. 



ΟΣΑ απνηειεί Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) /Γηθαηνχρνο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πνπ είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο. 

10. Σελ παξάγξαθν 4.1.3 ηνπ Κεθαιαίνπ 4 θαη αληίζηνηρα ηελ παξάγξαθν 4.2.3 ηεο 

Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο 

κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ Μ19 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πνζνζηφ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ππνζηήξημεο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ κέρξη 20% ή/θαη 25% ηεο ζπλνιηθήο Γεκφζηαο 

Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο. 

11. Σελ κε αξηζκ. 162/24.06.2017 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) πεξί 

έγθξηζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ηεο ππφςε Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

ανακοινώνει 

φηη πξνηίζεηαη λα θαηαξηίζεη χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ (.Μ.Δ.) γηα ην δηάζηεκα δηάξθεηαο 

ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER/CLLD ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη εηδηθφηεξα κέρξη 

31.12.2020, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ.  

Σν Έξγν πνπ ζα αλαιάβεη ν ζπκβαζηνχρνο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο (πξάμεο). 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ακνηβήο ηνπ ζπκβαζηνχρνπ είλαη κέρξη ρίιηα ηεηξαθφζηα επξψ (1.400 €) 

αλά κήλα.   

Οη ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζα παξέρνληαη ζηα Γξαθεία ηεο Διηθψλαο-

Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ θαη επηηφπνπ ζηα έξγα θαη δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

Η χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ (.Μ.Δ.) αθνξά ζε : 

- έλαλ (1) Μεραληθφ Π.Δ. (Πνιηηηθφ Μεραληθφ ή Μεραλνιφγν Μεραληθφ) 

θαη ε εθαξκνζηέα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ : 

 



1. ΠΡΟΟΝΣΑ – ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 

1.1. Ειδικόηηηα: Μησανικόρ Π.Ε. (Πολιηικόρ Μησανικόρ ή Μησανολόγορ 

Μησανικόρ) 

1.1.1. Απαπαίηηηα πποζόνηα 

α) Κάηνρνο πηπρίνπ Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκεο αλαγλσξηζκέλεο 

ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

γ) Γλψζε ρξήζεο Η/Τ. 

δ) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

1.1.2. Επιθςμηηά πποζόνηα 

α) Δηδηθή εκπεηξία φπσο εμεηδηθεχεηαη ελδεηθηηθά παξαθάησ : 

- χληαμε θαη έιεγρνο επηκεηξήζεσλ. 

- Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο δεκφζησλ έξγσλ. 

Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε πηζαλή χπαξμε ζπλάθεηαο ησλ αλσηέξσ κε ηα 

πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 

β) Μεηαπηπρηαθφο/νί ηίηινο/νη ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο κε ηελ Πξφζθιεζε 

αληηθείκελν. 

γ) Ιθαλφηεηα επηθνηλσλίαο. 

δ) Ιθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα. 

ε) Κξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε. 

ζη) Δλ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά. 

δ) Δληνπηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΠΡΟΣΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1. Γηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία : 

α) Γελ έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. 

β) Έρνπλ εθπιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απ’ 

απηήλ (γηα ηνπο άλδξεο ππνςήθηνπο). 

γ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. 



δ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ Τπεξεζία), 

απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, 

απηζηία πεξί ηελ Τπεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, 

ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

ε) Γελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα 

θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην 

αδίθεκα παξαγξάθεθε. 

ζη) Δίλαη ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο ή νκνγελείο. 

δ) Έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία 

εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ. 

ε) Γελ δηψθνληαη θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα πιεκκέιεκα απφ δφιν, γηα ην 

νπνίν πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή 

άλσ ησλ έμη κελψλ. 

ζ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή, 

βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο αξκφδηαο αξρήο θξάηνπο κέινπο ε νπνία ηζρχεη θαη 

έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. 

η) Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν έρεη 

δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν. 

ηα) Απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο κε δήισζή ηνπο ζηελ 

πξφηαζε ππνςεθηφηεηαο. 

ηβ) Έρνπλ ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, καδί κε ηελ πξφηαζε 

ππνςεθηφηεηαο θαη εληφο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. 

 

2.2. Η Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαιήζεπζεο 

ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν θξίλεη ζθφπηκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξρείνπ άιισλ Τπεξεζηψλ 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9, παξάγξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986. 

Πηζαλή κε απνδνρή ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ απφ ζπκκεηέρνληα, απνηειεί ιφγν 

απφξξηςεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. 



3. ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

Τπεχζπλε γηα δηαλνκή ηεο Πξνθήξπμεο θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο: θα Κνληειέ Βαξβάξα / Γξαθείν Γηνίθεζεο ηεο Διηθψλαο-Παξλαζζφο 

Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ, νδφο Έξθπλαο 9, ηει. 22610-80661. 

Σν πιηθφ ηεο Πξνθήξπμεο είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Διηθψλαο-Παξλαζζφο 

Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ (www.elikonas.gr), θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Γήκσλ Λεβαδέσλ, 

Θεβψλ, Αιηάξηνπ – Θεζπηέσλ, Γηζηφκνπ- Αξάρσβαο- Αληίθπξαο,  Οξρνκελνχ θαη Γήκνπ 

Σαλάγξαο απ’ φπνπ κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη. 

4. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν πκκεηνρήο 

(ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ζηα Γξαθεία ηεο Διηθψλαο-Παξλαζζφο 

Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ ζηελ Ληβαδεηά, νδφο Έξθπλαο 9, κέρξη ηελ 03.03.2017 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ψξα 14:00 κε ηελ επηζήκαλζε «Να μην ανοισθεί από ηην 

ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία». 

Οη Φάθεινη πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Ππόζκληζη Εκδήλυζηρ 

Ενδιαθέπονηορ για ςποβολή ππόηαζηρ για ηην καηάπηιζη ύμβαζηρ Μίζθυζηρ 

Έπγος (.Μ.Ε.) για ηο ηοπικό ππόγπαμμα LEADER/CLLD ηος ΠΑΑ 2014-2020 

θαη λα  πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. 

Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα απνθιείνληαη 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 

5. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

5.1. Ο Φάθεινο πκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα 

θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ: 

1. Πξφηαζε Τπνςεθηφηεηαο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1). 

2. Τπεχζπλε Γήισζε θάιπςεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ παξαπάλσ 

Κεθαιαίνπ 2 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2). 

3. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

http://www.anko.gr/


4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3). 

5. Φσηναληίγξαθν ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη άιισλ ηίηισλ, εθφζνλ 

ππάξρνπλ π.ρ. κεηαπηπρηαθφ. 

6. Αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο πηπρίνπ ρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

7. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ μέλεο γιψζζαο ή βεβαίσζε κε ηελ νπνία λα 

απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο. 

(Δθφζνλ  ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ή ν βαζηθφο ηίηινο 

ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί απφ ίδξπκα ηνπ  εμσηεξηθνχ, ηφηε δελ απαηηείηαη  ε 

πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο). 

8. Σεθκεξίσζε γλψζεο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Η/Τ). 

Η γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ απνδεηθλχεηαη φπσο παξαθάησ : 

 Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη 

απφ θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ) 

πξψελ Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΔΔΚ) ή 

έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδηνλ ηνλ ΟΔΔΚ. 

 Με Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή πξνεγνχκελνπ εξγνδφηε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζηνλ θνξέα 

ρεηξηδφηαλ Η/Τ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

9. Απνιπηήξην ζηξαηνχ ή έγγξαθν λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία 

(αθνξά ζηνπο άλδξεο). 

10. Απνδεηθηηθφ εληνπηφηεηαο. 

5.2. Κάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα πξνζθνκίζεη επηπξφζζεηα θαη νηηδήπνηε θξίλεη 

ζθφπηκν πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ π.ρ. ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

(πξναηξεηηθά). 

6. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ 

6.1. Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή πλεξγαηψλ ηεο 

Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ. 



6.2. Η ιήςε ηειηθήο απφθαζεο επηινγήο ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) 

ηεο Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο πλεξγαηψλ. 

7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Η κεζνδνινγία, νη θάζεηο θαη ηα έληππα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

θαη επηινγήο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο θαη πεξηγξάθνληαη ζην 

ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4. 

8. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΧΝ 

Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε ηα αθφινπζα πέληε (5) θξηηήξηα: 

1. Σίηινη ζπνπδψλ 

2. Γλψζε μέλεο γιψζζαο 

3. Γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

4. Δηδηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

5. Πξνζσπηθά – επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σα θξηηήξηα απηά αλαιχνληαη, φπσο παξαθάησ, ζε επηκέξνπο ππνθξηηήξηα κε αληίζηνηρε 

βαζκνιφγεζε ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα.     

Η βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ (πιελ ηεο πεξίπησζεο (5)) δελ είλαη ζσξεπηηθή. 

8.1. Σίηλοι ζποςδών 

Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Βαθμοί 

1 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 6<β<=6,5  1 

2 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7  2 

3 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 7<β<=8 3 

4 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 8<β<=9 4 

5 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 9<β<=10 5 

6 Γεύηεπορ ηίηλορ ζποςδών 6 

7 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζε άλλο γνυζηικό ανηικείμενο 7 

8 Γιδακηοπικό δίπλυμα ζε άλλο γνυζηικό ανηικείμενο  8 



9 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζηο γνυζηικό ανηικείμενο  9 

10 Γιδακηοπικό δίπλυμα ζηο γνυζηικό ανηικείμενο  10 

 



8.2. Γνώζη ξένηρ γλώζζαρ 

Α/Α ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ Βαθμοί 

1 Πολύ καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ  3 

2 Άπιζηη γνώζη ηηρ Αγγλικήρ  6 

 

Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ γνώζηρ ξένηρ γλώζζαρ 

 Η άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή Κξαηηθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ή κε θαηνρή πηπρίνπ Certificate of 

Proficiency in English ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Certificate 

of Proficiency in English ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan ή κε άιιν ηζφηηκν 

ηίηιν. 

 Η πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή Κξαηηθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ή κε θαηνρή πηπρίνπ Certificate in 

Advanced English ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Michigan 

English language assessment battery (MELAB) ή πηπρίνπ Michigan English test 

(MET) ηνπ Cambridge Michigan language assessment (CaMLA) ή κε άιιν 

ηζφηηκν ηίηιν.  

 Η θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή Κξαηηθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ή κε θαηνρή πηπρίνπ First 

Certificate in English ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Michigan 

Certificate of Competency in English ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan ή κε 

άιιν ηζφηηκν ηίηιν.  



8.3. Γενική επαγγελμαηική εμπειπία  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Γεληθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ’ φςε νη 

απνδεδεηγκέλνη κήλεο εξγαζίαο, νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ζπληειεζηή 

0,0833 γηα λα πξνθχςεη ε αληίζηνηρε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ.   

ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΔΣΟ 
Βαθμοί 

ανά έηος 
ΜΗΝΔ 

Βαθμοί ανά 
μήνα 

1ο 1 12 

0,0833 

2ο 2 24 

3ο 3 36 

4ο 4 48 

5ο 5 60 

6ο 6 72 

7ο 7 84 

8ο 8 96 

9ο 9 108 

  10ο και 
επόμενα 

10 120 και άνυ 

 

 Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ εμπειπίαρ 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε 

δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. 



8.4. Ειδική επαγγελμαηική εμπειπία  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Δηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ’ φςε νη 

απνδεδεηγκέλνη κήλεο εξγαζίαο, νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ζπληειεζηή 

0,0833 γηα λα πξνθχςεη ε αληίζηνηρε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ.   

 

ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

ΔΣΟ 
Βαθμοί 

ανά έηος 
ΜΗΝΔ 

Βαθμοί ανά 
μήνα 

1ο 1 12 

0,0833 

2ο 2 24 

3ο 3 36 

4ο 4 48 

5ο 5 60 

6ο 6 72 

7ο 7 84 

8ο 8 96 

9ο 9 108 

  10ο και 
επόμενα 

10 120 και άνυ 

 

Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ εμπειπίαρ 

 Βεβαίσζε εξγνδφηε ή Γεκφζηαο Αξρήο γηα ηελ επαξθή εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ. 

 Δλαιιαθηηθά ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο, πξνζθφκηζε αληηγξάθσλ 

ζπκβάζεσλ απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη ην αθξηβέο αληηθείκελν ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο θαη ε αληίζηνηρε απνθηεζείζα εκπεηξία 



8.5. Πποζυπικά - επαγγελμαηικά σαπακηηπιζηικά  

Αμηνινγείηαη θαηφπηλ δηαδηθαζίαο ζπλέληεπμεο ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε 

ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη ε κεηαδνηηθφηεηα, ε θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε θαη 

ε ελ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά, σο αθνινχζσο : 

Α/Α ΠΡΟΧΠΙΚΑ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Ανώηαηο 

όριο 
βαθμών 

1 Ικανόηηηα επικοινυνίαρ 3 

2 Ικανόηηηα έκθπαζηρ και μεηαδοηικόηηηα 3 

3 Κπίζη, αςηοπεποίθηζη και άποτη 2 

4 Δν γένει παποςζία και ζςμπεπιθοπά 2 

ΤΝΟΛΟ 10 

 

Η ηειηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ πξνθχπηεη χζηεξα απφ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ 

ζηάζκηζεο επί ησλ πέληε (5) πξναλαθεξφκελσλ θξηηεξίσλ, φπσο απνηππψλνληαη ζην 

Έληππν Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίνπ: 



 

 ΕΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  

ΘΔΗ  

 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

ΑΡΙΣΗ 

ΑΡΚΔΣΑ 
ΚΑΛΗ 

ΚΑΛΗ ΜΔΣΡΙΑ 
ΜΗ  

ΙΚΑΝΟ-
ΠΟΙΗΣΙΚΗ 

ΤΝΣ. 
ΒΑΡ. 

ΜΔΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 

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

1 Σίηλοι ζποςδών      5%  

2 Γνώζη ξένηρ γλώζζαρ      5%  

3 Γενική επαγγελμαηική εμπειπία      20%  

4 Διδική επαγγελμαηική εμπειπία      45%  

5 Πποζυπικά – επαγγελμαηικά 
σαπακηηπιζηικά 

     25%  

 ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       

 
ΗΜ/ΝΙΑ : 

ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

 

 



9. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

Δθφζνλ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο πλεξγαηψλ ή αθφκα θαη 

κεηά ηελ ηπρφλ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο Μίζζσζεο Έξγνπ (.Μ.Δ.), δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο είλαη αλαθξηβή ή δελ 

επηβεβαηψλνληαη απφ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, ε πξφθξηζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

ζεσξείηαη άθπξε θαη ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ππνςήθηνπ ή ηελ 

θαηαγγειία ηεο πηζαλά ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. 

10. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

10.1. Κάζε νξηζηηθά επηιεγείο ππνςήθηνο θαιείηαη εγγξάθσο απφ ηελ Διηθψλαο-

Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ, λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ 

(.Μ.Δ.), εληφο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

10.2. ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ πξνζεζκία απνβεί αλαηηηνιφγεηα άθαξπε ηφηε, 

θαιείηαη ν επφκελνο ππνςήθηνο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο. 

10.3. Όια ηα αλαγθαία ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπ ζπκβαζηνχρνπ κε 

ηελ Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηε 

ζχκβαζε. 

11. ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Οη ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζα παξέρνληαη ζηα Γξαθεία ηεο Διηθψλαο-

Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ θαη επηηφπνπ ζηα έξγα θαη δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

 Για ηην Ελικώναρ-Παπναζζόρ Αναπηςξιακή Α.Ε. ΟΣΑ 

 

 

         Γιώηα Πούλος 

 Ππόεδπορ Δ.. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΠΡΟΣΑΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ  

 

ΠΡΟΣΑΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ :  Πξνο ηελ Διηθψλαο-Παξλαζζφο Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ θαηάξηηζε χκβαζεο 

Μίζζσζεο Έξγνπ (.Μ.Δ.) γηα ην ηνπηθφ πξφγξακκα LEADER/CLLD ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη 

ηνπ ΔΠΑιΘ 2014-2020 αηφκνπ κε εηδηθφηεηα : ………………………………………………….. 

Πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο, παξαθαιείζζε λα κειεηήζεηε ην ηεχρνο ηεο 

παξνχζαο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Η ππνβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζεκαίλεη απνδνρή απηήο 

1. Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 Δπψλπκν : …………………………………………………………………….……………………………………… 

Όλνκα : ………………………………………………………………….……………………………………………. 

Όλνκα παηξφο : ………………………………………………..…………………………………………………… 

2. ηνηρεία αιιεινγξαθίαο  

Οδφο θαη αξηζκφο  : ……………………..………………………………………………………………………… 

Πφιε : ……………………………………….……….………………………………………………………………… 

Σαρπδξνκηθφο θψδηθαο  : ……………………………………….……….……………………………………… 

Αξηζκφο ηειεθψλνπ νηθίαο : ….…….……….………………… Κηλεηφ : ..………..…………………… 

Αξηζκφο ηειεθψλνπ εξγαζίαο : ………………………….…………………………………………………… 

Αξηζκφο ηέιεθαμ : ……………………………………….……….……………………….……………………… 

Δ-mail : ……………………………………….……….……………………………………………………………… 

Όλνκα θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ πξνζψπνπ πξνο εηδνπνίεζε, ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο κνπ : ..……………………….……….………………………………………………………………… 

3. Ηκεξνκελία γέλλεζεο : …………………………………………………………………………………………. 

4. Τπεθνφηεηα : ……………………….………………………………………………………………………………. 

5. ηξαηησηηθή ζεηεία : Απαιιαγή :   Δθπιεξσκέλε :  
     

6. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Άγακνο     
     

  Έγγακνο   Αξ. ηέθλσλ  
     

  Γηαδεπγκέλνο   Αξ. ηέθλσλ  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ  

 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο 

άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  
 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν 
Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: (i)  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο: (ii)  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

α) Δελ έρσ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθώλ κνπ δηθαησκάησλ. 

β) Έρσ εθπιεξώζεη ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία /  Εχω νόμιμα απαλλαγεί από τη στρατιωτική θητεία. 

γ) Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή.  

δ) Δελ  έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ Τπεξεζία), απάηε, εθβίαζε, 

πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ Τπεξεζία, παξάβαζε 

θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

ε) Δελ είκαη ππόδηθνο θαη δελ έρσ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε.  

ζη) Είκαη ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο / Είμαι ομογενής. 

δ) Έρσ ηα ηππηθά πξνζόληα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία εθδειώλσ ελδηαθέξνλ. 

ε) Δελ δηώθνκαη θαη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί  γηα πιεκκέιεκα από δόιν , γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη πνηλή 

θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή άλσ ησλ έμη κελώλ. 

ζ)  Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή , βάζεη δηθαζηηθήο απόθαζεο 

αξκόδηαο αξρήο θξάηνπο κέινπο ε νπνία ηζρύεη θαη έρεη ηζρύ δεδηθαζκέλνπ  

η)  Δελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα,  ην νπνίν έρεη δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε 

κέζν 

ηα) Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο. 
 Ηκεξνκελία: ……………20... 

Ο Δειώλ 
 



(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ 

απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ 

ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο 

ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.  

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ 

δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η Δει………….. 
 
 
 

(Τπνγξαθή) 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

Όνομα  

Δπώνςμο  

Παηπώνςμο  

Ημεπομηνία γέννηζηρ  

Απιθμόρ Γεληίος Σαςηόηηηαρ  

Γιεύθςνζη  

Σηλέθυνο  

Σίηλορ ζποςδών  

Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ΝΑΙ ΟΥΙ Αν ΝΑΙ, έηος απόκηηζης 

    

ΠΟΤΓΔ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ  

Α/Α Δκπαιδεσηικό 
Ίδρσμα (ονομαζία, 

πόλη, τώρα) 

Γιάρκεια ζποσδών 
από ……….                   
έως ………                    

(μήνας & έηος) 

Σίηλος πηστίοσ 
ή διπλώμαηος 

Ημερομηνία 
τορήγηζης 

Βαθμολογία 

      

      

      

      

      

ΓΝΧΔΙ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ (Ομιλία / Γραθή) 

Υώρα Δπίπεδο ταμηλόηερο ηοσ 
Lower  ή ανηίζηοιτοσ 

Δπίπεδο  Lower  ή 
ανηίζηοιτο 

Δπίπεδο Proficiency  ή 
ανηίζηοιτο 

ΑΓΓΛΙΚΗ    

ΓΑΛΛΙΚΗ    

ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ    

ΙΣΑΛΙΚΗ    

ΑΛΛΗ ……. 
(ζημειώζαηε ποια) 

   

 

ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (ζςμπληπώνεηαι από ηον ςποτήθιο και αν δεν επαπκεί μποπεί να 



σπηζιμοποιηθεί και δεύηεπο ένηςπο – Δπιζςνάτηε αποδεικηικά πποϋπηπεζίαρ) 

Α/Α Από Έως 
Μήνες 

Απαζτόληζης 

Φορέας 
Απαζτόληζης - 

Δργοδόηης 

Καηηγορία 
Φορέα (1) 

Ανηικείμενο 
Απαζτόληζης             

(θέζη – 
σπεσθσνόηηηα/καθήκονηα) 

1.   ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ΤΝΟΛΟ     

2.   ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ΤΝΟΛΟ     

 
(1)  ςμπληπώνεηαι καηά πεπίπηυζη με (Ι) ή (Γ) ή (Δ).  

Οπος : 

Ι : Ιδιυηικόρ ηομέαρ. (Φςζικά ππόζυπα ή Νομικά Ππόζυπα Ιδιυηικού Γικαίος). 

Γ : Γημόζιορ ηομέαρ. (Τπηπεζίερ ηος Γημοζίος, ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ α’ και β’ βαθμού ή ΝΠΙΓ ηος δημοζίος 

ηομέα ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 14 ηος Ν.2190/1994, όπυρ ιζσύει ή Φοπείρ ηηρ παπ. 3 άπθ. 1 ηος Ν. 

2527/1997).  

Δ : Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ. 

Α/Α ΓΝΧΗ Η/Τ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1.  



2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
 

Α/Α ΠΡΟΧΠΑ ΓΙΑ ΤΣΑΔΙ ΘΔΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤ 
ΑΠΑΥΟΛΔΙΣΑΙ  Ο 

ΤΣΗΝΧΝ 

1.     

2.     

3.     

 
ΗΜΔΙΩΗ : Σα παπακάηυ ζηοισεία θα πποζκομιζθούν επικςπυμένα μεηά ηην πιθανή επιλογή 

μος, πποκειμένος αςηή να ολοκληπυθεί. 

1. Φυηοανηίγπαθο ηηρ αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ  

2. Φυηοανηίγπαθο ηος βαζικού ηίηλος ζποςδών και άλλυν ηίηλυν εθόζον 
ςπάπσοςν. 

3. Φυηοανηίγπαθο ηηρ αναγνώπιζηρ ιζοηιμίαρ πηςσίος σολήρ ηος εξυηεπικού . 

4. Φυηοανηίγπαθο πηςσίος ξένηρ γλώζζαρ ή βεβαίυζηρ με ηην οποία αποδεικνύεηαι 
η γνώζη ηηρ ξένηρ γλώζζαρ. 

5. Παπαζηαηικά ηεκμηπίυζηρ γνώζηρ σειπιζμού ηλεκηπονικών ςπολογιζηών.  

6. Απολςηήπιο ζηπαηού ή έγγπαθο νόμιμηρ απαλλαγήρ από ηη ζηπαηιυηική θηηεία 
(αθοπά ζηοςρ άνδπερ). 

7. Tεκμηπίυζη ηηρ δηλυθείζαρ επαγγελμαηικήρ  εμπειπίαρ ζςνοδεςόμενη από ηιρ 
ανηίζηοισερ βεβαιώζειρ. 

 

 Ο/Η Δηλών/ούζα 

 

 

 ……………………..……. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : Μεθοδολογία και ένηςπα ςλοποίηζηρ ηηρ  

«διαδικαζίαρ αξιολόγηζηρ και επιλογήρ» 

 

 



  

 

Μεθοδολογία και έντυπα υλοποίησης της 

 «διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής» 

 

 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο: 

α) Έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ 

απηνί ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνρξεσηηθά ηελ 

ζπλνδεχνπλ. 

β) Απνθιεηζκφο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ 

δελ εμαζθαιίδνπλ ηα ειάρηζηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε. 

 Η Δπηηξνπή πλεξγαηψλ κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δεηήζεη γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο 

ή/θαη πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ρσξίο λα αληηζηξαηεχεηαη ε αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

γ) Αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη βαζκνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ θαη επηζπκεηψλ 

πξνζφλησλ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη ππνςήθηνη.  

δ) Καηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο 

ζηελ Πξνθήξπμε θαη θαηά ζπλέπεηα γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο, θαηά 

εηδηθφηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο. 

ε) Δπηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ, ζε αξηζκφ ηεηξαπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ 

Πξνθήξπμε αξηζκνχ θαηά εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο δει. ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 

ζη) Γηαδηθαζία πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. 

δ) Καηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαηά εηδηθφηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά 

βαζκνινγίαο, παίξλνληαο ππφςε θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο.  

ε) Δπηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ, ζε αξηζκφ δηπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ 

Πξνθήξπμε αξηζκνχ θαηά εηδηθφηεηα. 

ζ) Τπνβνιή εηζήγεζεο, απφ ηελ Δπηηξνπή πλεξγαηψλ πξνο ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο, κε 

πίλαθα θζίλνπζαο ζεηξάο βαζκνιφγεζεο θαη πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 



  

δηαδηθαζίαο, απφ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο κέρξη θαη ηελ ηειηθή εηζήγεζε πξνο ην 

Γ.. 

η) Λήςε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο απφ ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

Γεληθήο Γηεπζχληξηαο. 

 Καηά ηε ιήςε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο απφ ην Γ.. κπνξεί λα ιακβάλνληαη ππφςε 

θαη εηδηθά θξηηήξηα π.ρ. δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο, πξννπηηθή βηψζηκεο ζπλεξγαζίαο, εληνπηφηεηα 

ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξηηφηεξεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζχλδεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. 

ηα) Γξαπηή ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο απφθαζεο ηνπ 

Γ.. ηεο Δηαηξείαο. 

ηβ) Τπνγξαθή ζχκβαζεο. 

 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θάζεηο, πινπνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία θαη έληππα, 

φπσο παξαθάησ : 



  

α. Έλεγσορ πληπόηηηαρ ηυν αιηήζευν ςποτηθιόηηηαρ, ηυν δικαιολογηηικών 

και ηυν πποζόνηυν – Αποκλειζμόρ – Αξιολόγηζη ςποτηθίυν πος πληπούν 

ηιρ πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 

Ο Φάθεινο πκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα θαη 

κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ: 

Α/Α Γικαιολογηηικά Γιαηίθεηαι 

1.  Αίηηζη ςποτηθιόηηηαρ, με ηην οποία θα δηλώνει ηην ππόθεζή ηος για 

ζςμμεηοσή ζηην Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ  

 

2.  Τπεύθςνη Γήλυζη κάλςτηρ ηυν πποϋποθέζευν ζςμμεηοσήρ  

3.  Φυηοηςπία ηηρ αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ   

4.  Βιογπαθικό ζημείυμα  

5.  Φυηοανηίγπαθο ηος βαζικού ηίηλος ζποςδών και άλλυν ηίηλυν,  εθόζον 

ςπάπσοςν π.σ. μεηαπηςσιακό  

 

6.  Αναγνώπιζη ιζοηιμίαρ πηςσίος σολήρ ηος εξυηεπικού   

7.  Φυηοανηίγπαθο πηςσίος ξένηρ γλώζζαρ ή βεβαίυζη με ηην οποία να 

αποδεικνύεηαι η γνώζη ηηρ ξένηρ γλώζζαρ 

 

8.  Σεκμηπίυζη γνώζηρ σειπιζμού ηλεκηπονικών ςπολογιζηών (Η/Τ)   

9.  Απολςηήπιο ζηπαηού ή έγγπαθο νόμιμηρ απαλλαγήρ από ηη ζηπαηιυηική 

θηηεία (αθοπά ζηοςρ άνδπερ) 

 

10.  Αποδεικηικά ζηοισεία ενηοπιόηηηαρ  

 

ε πεξίπησζε Φαθέινπ πκκεηνρήο  

     

 κε ειιείςεηο   Απνθιεηζκφο 
ππνςεθίνπ 

 

 

 Υσξίο ειιείςεηο    

     

 πλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο  

 



  

β. Αξιολόγηζη ηυν ςποτηθίυν και βαθμολόγηζη, με βάζη ηα δημοζιοποιημένα 

κπιηήπια 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ   

      

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ                                                                                              
ΘΔΗ 

  

 



  

 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΨΝ  

      

Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Βαθμ. Δπιλογή 

1 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 6<β<=6,5 1   

2 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7  2   

3 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 7<β<=8 3   

4 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 8<β<=9 4   

5 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 9<β<=10 5   

6 Γεύηεπορ ηίηλορ ζποςδών 6   

7 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζε άλλο γνυζηικό ανηικείμενο  7   

8 Γιδακηοπικό δίπλυμα ζε άλλο γνυζηικό ανηικείμενο  8   

9 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζηο γνυζηικό ανηικείμενο  9   

10 Γιδακηοπικό δίπλυμα ζηο γνυζηικό ανηικείμενο  10   

 



  

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ 

      

Α/Α ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ Βαθμ. Δπιλογή 

1 Πολύ καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ 3   

2 Άπιζηη γνώζη ηηρ Αγγλικήρ  6   

 



  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

A/A ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Βαθμ./μήνα 
Μήνες 

εμπειρίας 
ύνολο 

1  μήνερ 0,0833     

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

A/A ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Βαθμ./μήνα 
Μήνες 

εμπειρίας 
ύνολο 

1 μήνερ 0,0833     

 



  

 ΕΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  

ΘΔΗ  

 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

ΑΡΙΣΗ 

ΑΡΚΔΣΑ 
ΚΑΛΗ 

ΚΑΛΗ ΜΔΣΡΙΑ 
ΜΗ  

ΙΚΑΝΟ-
ΠΟΙΗΣΙΚΗ 

ΤΝΣ. 
ΒΑΡ. 

ΜΔΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 

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

1 Σίηλοι ζποςδών      5%  

2 Γνώζη ξένηρ γλώζζαρ      5%  

3 Γενική επαγγελμαηική εμπειπία      20%  

4 Διδική επαγγελμαηική εμπειπία      45%  

 ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       

 
ΗΜ/ΝΙΑ : 

ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 
 

 

 



  

γ. Πίνακαρ ηυν ςποτηθίυν καηά ειδικόηηηα και θθίνοςζα ζειπά βαθμολογίαρ 

Α/Α Ονομαηεπώνσμο Διδικόηηηα Βαθμολογία 

1.    

2.    

3.    

4.    

 



  

δ. Διαδικαζία πποζυπικήρ ζςνένηεςξηρ 

ΠΡΟΨΠΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

      

      

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ   

      

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ                                                                                              
ΘΔΗ 

  

      

Α/Α ΠΡΟΧΠΙΚΑ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Ανώηαηο όριο 

βαθμών 
Βαθμοί 

1 Ικανόηηηα επικοινυνίαρ 3   

2 Ικανόηηηα έκθπαζηρ και μεηαδοηικόηηηα  3   

3 Κπίζη, αςηοπεποίθηζη και άποτη 2   

4 Δν γένει παποςζία και ζςμπεπιθοπά 2   

ΤΝΟΛΟ 10 0,00 

 



  

 ΕΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  

ΘΔΗ  

 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

ΑΡΙΣΗ 

ΑΡΚΔΣΑ 
ΚΑΛΗ 

ΚΑΛΗ ΜΔΣΡΙΑ 
ΜΗ  

ΙΚΑΝΟ-
ΠΟΙΗΣΙΚΗ 

ΤΝΣ. 
ΒΑΡ. 

ΜΔΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 

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

1 Σίηλοι ζποςδών      5%  

2 Γνώζη ξένηρ γλώζζαρ      5%  

3 Γενική επαγγελμαηική εμπειπία      20%  

4 Διδική επαγγελμαηική εμπειπία      45%  

5 Πποζυπικά – επαγγελμαηικά 
σαπακηηπιζηικά 

     25%  

 ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       

 
ΗΜ/ΝΙΑ : 

ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 
 

 

 



  

ε. Πίνακαρ ηυν ςποτηθίυν καηά ειδικόηηηα και θθίνοςζα ζειπά βαθμολογίαρ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο) 

Α/Α Ονομαηεπώνσμο Διδικόηηηα Βαθμολογία 

1.    

2.    

 


