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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) ως
εξωτερικός συνεργάτης για την παροχή έργου με τίτλο «Αξιολόγηση του Τοπικού προγράμματος
CLLD/LEADER Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ»
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή πρότασης προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)
Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το
διακριτικό τίτλο “ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.” (ΦΕΚ 1486/5-5-1993).
3. Τον Κανονισμό Ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών της εταιρείας ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.
4. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη
διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
5. Το άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα
6. Το άρθρο 16 του Νόμου 4483/2017
7. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση για
Βεβαίωση ΑΣΕΠ από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 2527/1997 και για έγκριση του ΠΥΣ 33/2006
για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.
8. Την υπ. αριθ. 137675/EΥΘΥ1016 αντικατάσταση της υπ’ αριθμ 10427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
81986 / ΕΥΘΥ 712 / 31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων”»
9. Την υπ’ αριθ. 8427/01-08-2017 (ΦΕΚ 2747/B/4-8-2017) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης «Περί πλαισίου
υλοποίησης του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του
Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER), του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει κάθε φορά.
10. Την υπ’ αριθμ. 4090/4-10-2018 (ΦΕΚ 4497/11-10-2018) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3. «Εφαρμογή στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης (μόνο για δράσεις που αφορούν δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού)
(Μέτρο 4.4 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της
Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (άρθρο 62, Καν. (ΕΚ) 508/2014)
11. Την με ΑΠ 164/30-10-2018 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 4.4 «Επιχορήγηση
της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών και
δαπανών λειτουργίας και συντονισμού», με κωδικό ΟΠΣ 5008582
12.Την υπ’ αριθ. 22/27-08-2021 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER
(Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER) περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της υπόψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
Ανακοινώνει
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη
Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Π.Ε, για την
παροχή έργου ως εξωτερικός συνεργάτης στην υλοποίηση της Αξιολόγησης του Τοπικού
Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στη διαδικασία
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της αξιολόγησης του Τ.Π. αποτελεί έναν συνδυασμό της αυτοαξιολόγησης από την Ομάδα Έργου
της ΟΤΔ και της αξιολόγησης από εξωτερικό συνεργάτη- σύμβουλο.
Η Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου ΑΕ
ΟΤΑ, αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο της στρατηγικής LEADER/ CLLD 2014-2020 στο πλαίσιο
υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δωδεκανήσου (ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) και
συγχρηματοδοτείται από:
• το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 (Μέτρο 19
“Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (TAΠToK - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων”) - υπομέτρο 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την
εμψύχωση»”) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ,
• το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 (Προτεραιότητα
4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» - υπομέτρο 4.4 «Δαπάνες
λειτουργίας και συντονισμού») ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ) και
• Εθνικούς πόρους – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Η επιλογή του ατόμου για την παροχή του έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου, γίνεται τηρώντας
την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης
μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Αντικείμενο του έργου της παρούσης πρόσκλησης αποτελεί η συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη
στην παροχή του έργου με τίτλο «Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER», που θα
υλοποιηθεί συνδυαστικά από την Ομάδα έργου της ΟΤΔ και από τον εξωτερικό συνεργάτησύμβουλο αξιολόγησης.
Η ανωτέρω επιλεγείσα συνδυαστική διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη α)Το ευρωπαϊκό
και εθνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει το CLLD/LEADER, β) τις «Κατευθυντήριες γραμμές
αξιολόγησης CLLD LEADER» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αύγουστος 2017),γ) τον Οδηγό Νο 15 του
FARNET «Αξιολογώντας Στρατηγικές ΤΑΠΤοΚ. Εγχειρίδιο για τις ΟΤΔ και τις ΟΤΔ Αλιείας» (Ε.Ε.
2018),δ) το «Σχέδιο Αξιολόγησης LEADER σε Τοπικό Επίπεδο», Υπόδειγμα της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020,
περιλαμβάνει 3 φάσεις με τα εξής αντίστοιχα παραδοτέα :
- Παραδοτέο 1ο: Σχέδιο Αξιολόγησης: Συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη αξιολόγησης στον
καθορισμό του Πλαισίου και του Πλάνου Αξιολόγησης που έχει ως στόχο να διαμορφωθεί το
πλαίσιο αξιολόγησης (σκοπός και στόχος της αξιολόγησης, καθορισμός των απαιτούμενων
στοιχείων, διαδικασία-μοντέλο της αξιολόγησης, χρονοπρογραμματıσμός των ενεργειών
αξιολόγησης, εμπλεκόμενα τμήματα και στελέχη). Αποτελεί το 1ο Βήμα της αξιολόγησης του
τοπικού προγράμματος, αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας και εγκυρότητας των
δραστηριοτήτων αξιολόγησης και περιλαμβάνει την μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει
η ΟΤΔ στα πλαίσια της αξιολόγησης.
- Παραδοτέο 2ο: 1η έκθεση αξιολόγησης: Συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη αξιολόγησης στην
αποτίμηση και αξιολόγηση της αρχικής τοπικής στρατηγικής, της συνάφειάς της με τους στόχους
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του ΠΑΑ, καθώς και στην αξιολόγηση του μηχανισμού παρακολούθησης της ΟΤΔ. Μέσω αυτής
δύναται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις, τα οποία θα λάβεı υπόψη της η ΟΤΔ
για τυχόν βελτιωτικές ενέργειες ή αναπροσαρμογές στην τοπική της στρατηγική.
- Παραδοτέο 3ο: Τελική Αποτίμηση: Συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη αξιολόγησης στην Τελική
Αποτίμηση της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος με στόχο την συνολική ποσοτική και
ποιοτική αποτίμηση του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του και την προστιθέμενη
αξία που έχει επιφέρει στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι είκοσι (20) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης. Ειδικότερα τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα των παραδοτέων του έργου, έχουν
ως εξής:
Παραδοτέο 1: Σχέδιο Αξιολόγησης
Χρονοδιάγραμμα: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Παραδοτέο 2: Πρώτη έκθεση αρχικής αξιολόγησης
Χρονοδιάγραμμα: 10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Παραδοτέο 3: Τελική Αποτίμηση της 5ετούς υλοποίησης του τοπικού προγράμματος
Χρονοδιάγραμμα: 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η δαπάνη του έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος
CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ ΑΑΕ ΟΤΑ, θα καλυφθεί από πόρους του υπομέτρου 19.4
του ΠΑΑ 2014-2020: «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» και του μέτρου 4.4
του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 «Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού».
Το ύψος της αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη για την παροχή του ανέρχεται στο ποσό των δέκα
έξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του συμβαλλόμενου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
του έργου που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.
Η καταβολή της αμοιβής του συμβαλλόμενου θα πραγματοποιείται τμηματικά και μετά την
οριστική παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού
αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης.
Συγκεκριμένα η καταβολή της αμοιβής θα έχει (ενδεικτικά) ως εξής:
1. Με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 25% του συμφωνηθέντος
τιμήματος.
2. Με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 40% του συμφωνηθέντος
τιμήματος
3. Με την παραλαβή του 3ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 35% του συμφωνηθέντος
τιμήματος
Για την καταβολή των αμοιβών απαιτούνται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο συμβαλλόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΑΝΔΩ ΑΕ.
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4. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
4.1 Απαραίτητα προσόντα
α) Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την πρόσκληση
γ) Εξειδικευμένη Εμπειρία:
• συμβουλευτική υποστήριξη ειδικής υπηρεσίας ή ενδιάμεσου φορέα για την υλοποίηση ή
επιτάχυνση δράσεων που σχετίζονται με Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) φορέα, ή και
• εκπόνηση μελετών που αφορούν ολοκληρωμένα σχέδια και στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης σχετικά με το πρόγραμμα CLLD/LEADER) ή και
• συμβουλευτική
υποστήριξη
στην
αξιολόγηση
τοπικών
στρατηγικών
συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΤΑΠΤοΚ)
4.2 Επιθυμητά προσόντα
α) Γενική Εμπειρία: παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε τομείς όπως ο αναπτυξιακός
σχεδιασμός και η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
β) Καλή γνώση ξένης γλώσσας
γ) Γνώση χρήσης Η/Υ και λογισμικών εφαρμογών office (κειμενογράφος (word), υπολογιστικών
φύλλων (excel)), internet.
δ) Προσωπικά – Επαγγελματικά χαρακτηριστικά, (Ικανότητα επικοινωνίας, έκφρασης και
μεταδοτικότητας, κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη, εν γένει παρουσία και συμπεριφορά.
Γνώση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και των
ιδιαιτεροτήτων του Νομού Δωδεκανήσου).
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, έχουν τα
φυσικά πρόσωπα τα οποία:
1) Έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα
2) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς
3) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή,
4) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
5) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
6) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με
οποιοδήποτε μέσο.
7) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο
προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι (6) μηνών.
8) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής
απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
9) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση
υποψηφιότητας.
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10) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και
εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.
Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων
Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγραφος 4 του Ν. 1599/1986. Πιθανή μη αποδοχή του
παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.
6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής στην πρόσκληση, ο φάκελος της
πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:
1. Πρόταση υποψηφιότητας με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεσή του για
συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής του ανωτέρω
Κεφαλαίου 5 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
3. Τεκμηρίωση της εξειδικευμένης και γενικής εμπειρίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)
4. Τεκμηρίωση της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).
5. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)
6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.
7. Βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες).
8. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των πρωτότυπων εγγράφων ή των τίτλων σπουδών (Πτυχίου και
Μεταπτυχιακού) ή Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου / μεταπτυχιακού Σχολής του εξωτερικού
(εφόσον απαιτείται).
Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει
σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).
7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ
Για την αξιολόγηση και επιλογή της πρότασης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α) Έλεγχος της πληρότητας της πρότασης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Κεφάλαιο 6.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της παρούσας). Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί, κατά την κρίση
της, να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις ή/και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να
αντιστρατεύεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.
β) Έλεγχος της εμπρόθεσμης υποβολής της πρότασης (Κεφάλαιο 9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της πρόσκλησης).
γ) Έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στην πρόσκληση (Κεφάλαιο 5.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της παρούσας). Τα αποτελέσματα του ελέγχου
σε όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω πρέπει να είναι θετικά. Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησής της.
δ) Για τις προτάσεις που δεν αποκλεισθήκαν για τους ανωτέρω λόγους, ακολουθείται η διαδικασία
αξιολόγησης και επιλογής, με βάση τη βαθμολόγηση των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα
με τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω.
ε) Η Επιτροπής Αξιολόγησης υποβάλει προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, εισήγηση που περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης.
στ) Το Δ.Σ. της Εταιρείας λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση για την επιλογή του υποψήφιου προς
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ή και για την αντικατάσταση του ήδη επιλεγέντος με άλλον,
κατά τους όρους της σύμβασης και καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
ζ) Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου.
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Αναλυτικά η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται βάσει των κάτωθι ορισθέντων πέντε (5) κριτηρίων
επιλογής (βαθμολόγησης) που καθορίσθηκαν σε συνάρτηση με το αντικείμενο του έργου και τους
στόχους του τοπικού προγράμματος:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία:
• συμβουλευτική υποστήριξη ειδικής υπηρεσίας ή ενδιάμεσου φορέα για την υλοποίηση ή
επιτάχυνση δράσεων που σχετίζονται με Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) φορέα, ή και
• εκπόνηση μελετών που αφορούν ολοκληρωμένα σχέδια και στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης σχετικά με το πρόγραμμα CLLD/LEADER) ή και
• συμβουλευτική
υποστήριξη
στην
αξιολόγηση
τοπικών
στρατηγικών
συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΤΑΠΤοΚ)
2. Γενική Εμπειρία: παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε τομείς όπως ο αναπτυξιακός
σχεδιασμός και η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
3. Γνώση χρήσης Η/Υ και λογισμικών εφαρμογών office (κειμενογράφος (word), υπολογιστικών
φύλλων (excel), internet.
4. Καλή γνώση ξένης γλώσσας
5. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά
Τα παραπάνω κριτήρια αναλύονται σε επιμέρους κριτήρια, με αντίστοιχη βαθμολόγηση σε
δεκαβάθμια κλίμακα, ως ακολούθως.
1. Απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία
Για τον υπολογισμό της εξειδικευμένης εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι
μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να προκύψει η
αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.
(Παράδειγμα):
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η βαθμολογία τίθεται με βάση το είδος των παραδοτέων και το πλήθος τους.

Έτη
1
5
10 και άνω

ΜΗΝΕΣ
0
5
0

Βαθμοί
1
5,41
10

Βαθμοί ανά μήνα
0,0833

Τρόπος απόδειξης της εξειδικευμένης εμπειρίας:
✓
Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο
του παρασχεθέντος έργου (παραδοτέο) π.χ μελέτη ή αντίγραφα συμβάσεων, βεβαιώσεων ή
οποιουδήποτε άλλο αποδεικτικό τεκμηρίωσης της εξειδικευμένης εμπειρίας

2. Γενική εμπειρία
Για τον υπολογισμό της γενικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες
εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να προκύψει η αντίστοιχη
βαθμολογία του κριτηρίου.
(Παράδειγμα):
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Έτη

ΜΗΝΕΣ

Βαθμοί

1

0

1

5

5

5,41

10 και άνω

0

10

Βαθμοί ανά μήνα

0,0833

Τρόπος απόδειξης της Γενικής εμπειρίας:
✓ Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της
θέσης εργασίας, και η αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία ή αντίγραφα συμβάσεων ή αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών ή άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
Α/Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Μέγιστη
Βαθμολογία

1

Επεξεργασία κειμένων (Word) και Υπολογιστικά φύλλα (Excel)

5

2
3

Επεξεργασία κειμένων (Word), Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και Υπηρεσίες
Διαδικτύου (Internet)
Επεξεργασία κειμένων (Word), Υπολογιστικά φύλλα (Excel), Υπηρεσίες
Διαδικτύου (Internet) και Παρουσιάσεις (powerpoint)

7
10

Τρόπος απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ και λογισμικών εφαρμογών:
✓ Πιστοποιητικό, βεβαίωση ή τίτλο σπουδών που περιλαμβάνει μαθήματα Η/Υ, για τις γνώσεις
χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
✓ Πιστοποιητικό, βεβαίωση ή τίτλο σπουδών για τις γνώσεις χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από
φορείς πιστοποιημένους ή (ΕΟΠΠΕΠ,ΟΕΕΚ)
4. Γνώση ξένης γλώσσας
Α/Α

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Βαθμολογία

1

Καλή γνώση ξένης γλώσσας

5

2

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

7

3

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

10

Τρόπος απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας: αποδεικνύεται με κατοχή Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας ή με άλλο ισότιμο τίτλο.
5. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά
Αξιολογείται, κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης α) η ικανότητα επικοινωνίας, β) η ικανότητα
έκφρασης και η μεταδοτικότητα, γ) η κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη και δ) η εν γένει παρουσία
και συμπεριφορά και η γνώση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της Δωδεκανήσου, ως
ακολούθως:
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Α/Α
1

2

Μέγιστη
Βαθμολογία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ικανότητα επικοινωνίας, Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα,
Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη, εν γένει παρουσία και συμπεριφορά
Ικανότητα επικοινωνίας, Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα,
Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη, εν γένει παρουσία και συμπεριφορά
- Γνώση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του
Νομού Δωδεκανήσου.

5

10

Προτάσσονται οι βαθμολογούμενοι που αθροιστικά συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική
βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή των σχετικών
συντελεστών στάθμισης κάθε κριτηρίου επί των πέντε προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως
αποτυπώνονται στο ακόλουθο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου:
Α/Α

1
2
3
4
5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΚΕΤΑ
ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΛΗ
ΚΑΛΗ
8-10
6-8
4-6

ΜΕΤΡΙΑ
2-4

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
0-2

ΣΥΝΤ.
ΒΑΡ.

ΜΕΡΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

40%
20%
5%
5%

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

30%
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή
ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη
σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη οριστικού πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου καταρχήν με την μεγαλύτερη
εμπειρία
8. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα σχετικά παραρτήματα - έντυπα, είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα www.ando.gr και στα γραφεία της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. Υπεύθυνη για τη διανομή της Πρόσκλησης
και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κ. Παρασκευή Χατζηνικήτα, στο
τηλέφωνο 2241075323. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στις δύο τοπικές ημερήσιες
εφημερίδες.
9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή
ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στη Ρόδο, οδός 28ης Οκτωβρίου 72,
Τ.Κ. 85131, τηλ. επικοινωνίας: 22410-75323), μέχρι την Παρασκευή 1/10/2021 και ώρα 15:00 με την
επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά
Διαρθρωτικά Ταμεία
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Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
υποβολή πρότασης προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)» και να πρωτοκολληθούν
μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη
διαδικασία της αξιολόγησης.
10. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή αξιολόγησης της ΑΝ.ΔΩ ΑΕ, η οποία θα
καταρτίσει τα φύλλα αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας), στα οποία θα αποτυπώνεται η
αξιολόγηση /βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο επιλογής και η συνολική βαθμολογία του κάθε
υποψήφιου. Η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στο Δ.Σ. της εταιρείας, για τη λήψη της τελικής
απόφασης. Το ΔΣ της ΑΝΔΩ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης.
Ρόδος 15/9/2021
Για την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) Α.Ε.
Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης
Πρόεδρος ΕΔΠ και ΔΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά
Διαρθρωτικά Ταμεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα σχετικά έντυπα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα, συμπληρώνονται από τον υποψήφιο
και υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα αποδεικτικά τεκμηρίωσης.
Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος κάποιου εντύπου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο
έντυπο.

Δε λαμβάνονται υπόψη προτάσεις :
• που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν των ως άνω προβλεπομένων.
• που δεν έχουν χρησιμοποιήσει το συνημμένο στην παρούσα έντυπο υποβολής πρότασης.
• για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά
αναφέρονται στην παρούσα
• που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά
Διαρθρωτικά Ταμεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: Προς την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου με φυσικό πρόσωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Π.Ε.
Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της παρούσας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει αποδοχή αυτής.
1.

Ατομικά στοιχεία
Επώνυμο : …………………………………………………………………….………………………………………
Όνομα : ………………………………………………………………….…………………………………………….
Όνομα πατρός : ………………………………………………..……………………………………………………
Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας:
ΑΦΜ:………….

2.

Στοιχεία αλληλογραφίας
Οδός και αριθμός : ……………………..…………………………………………………………………………
Πόλη : ……………………………………….……….…………………………………………………………………
Ταχυδρομικός κώδικας : ……………………………………….……….………………………………………
Αριθμός τηλεφώνου οικίας : ….…….……….………………… Κινητό : ..………..……………………
Αριθμός τηλεφώνου εργασίας : ………………………….……………………………………………………
Ε-mail : ……………………………………….……….………………………………………………………………
Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας μου :
..……………………….……….…………………………………………………………………

ΡΟΔΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά
Διαρθρωτικά Ταμεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ (1) :
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης (2) :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Ταχυδρομείου
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1) Έχω τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα.
2) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενής.
3) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
4) Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή,
συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
5) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
6) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
7) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή
φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι (6) μηνών.
8) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
9) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
10) Έχω υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της
καταληκτικής ημερομηνίας.
11) Τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι ακριβή
12) Αποδέχομαι την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά για την παρούσα
πρόσκληση, με την προϋπόθεση τήρησης της σχετικής νομοθεσίας.
Ημερομηνία: …………2021

Ο/Η Δηλών/ούσα
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά
Διαρθρωτικά Ταμεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αν δεν επαρκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και δεύτερο έντυπο – Επισυνάψτε αποδεικτικά προϋπηρεσίας)
1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Α/Α

Σύμβαση
Από

Σύμβαση
Έως

Μήνες
Απασχόλησης

Τίτλος έργου

Φορέας
Απασχόλησης –
Εργοδότης συγχρηματοδότηση

Αντικείμενο Απασχόλησης
(θέση – υπευθυνότητα)

1.
2.
3.
4.
5.
ΣΥΝΟΛΟ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Α/Α

Σύμβαση
Από

Σύμβαση
Έως

Μήνες
Απασχόλησης

Τίτλος έργου

Φορέας
Απασχόλησης Εργοδότης

Αντικείμενο Απασχόλησης
(θέση – υπευθυνότητα)

1.
2.
3.
4.
5.
ΣΥΝΟΛΟ
Επισυνάψτε αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της εξειδικευμένης εμπειρίας:
✓ Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο του
παρασχεθέντος έργου (παραδοτέο) π.χ μελέτη ή αντίγραφα συμβάσεων ή αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών ή άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο
✓ αντίγραφα συμβάσεων ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή
✓ εναλλακτικά βεβαίωση του φορέα του δημόσιου φορέα από την οποία προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας
Για την τεκμηρίωση της Γενικής εμπειρίας:
✓ Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της
θέσης εργασίας, και η αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία.
✓ Αντίγραφα συμβάσεων ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο
ή άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο που τεκμηριώνει τη σχετική εμπειρία που δηλώνεται.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά
Διαρθρωτικά Ταμεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ- ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α/Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Μέγιστη
Βαθμολογία

1

Επεξεργασία κειμένων (Word) και Υπολογιστικά φύλλα (Excel)

5

2
3

Επεξεργασία κειμένων (Word), Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και Υπηρεσίες
Διαδικτύου (Internet)
Επεξεργασία κειμένων (Word), Υπολογιστικά φύλλα (Excel), Υπηρεσίες
Διαδικτύου (Internet) και Παρουσιάσεις (powerpoint)

7
10

Επισυνάψτε αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της γνώσης:
✓ Πιστοποιητικό, βεβαίωση ή τίτλο σπουδών που περιλαμβάνει μαθήματα Η/Υ, για τις γνώσεις
χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
✓ Πιστοποιητικό, βεβαίωση ή τίτλο σπουδών για τις γνώσεις χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από
φορείς πιστοποιημένους ή (ΕΟΠΠΕΠ,ΟΕΕΚ) ή
✓ Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου ή του εργοδότη του, σύμφωνα με την οποία, κατά την
διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα και το επίπεδο γνώσεων του.

Α/Α

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Βαθμολογία

1

Καλή γνώση ξένης γλώσσας

5

2

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

7

3

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

10

Επισυνάψτε αποδεικτικά για την τεκμηρίωση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας, π.χ η καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
επιπέδου Β2 ή με κατοχή πτυχίου First Certificate in English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή
πτυχίου Michigan Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου του Michigan ή με άλλο
ισότιμο τίτλο ή ανώτερο τίτλο.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά
Διαρθρωτικά Ταμεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α/Α

Σύμβαση
Από

Σύμβαση
Έως

Μήνες
Απασχόλησης

Τίτλος έργου

Φορέας
Απασχόλησης –
Εργοδότης συγχρηματοδότηση

Αντικείμενο Απασχόλησης
(θέση – υπευθυνότητα)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β) ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α/Α Σύμβαση Σύμβαση
Από

Έως

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά
Διαρθρωτικά Ταμεία

Μήνες
Απασχόλησης

Τίτλος έργου

Φορέας
Απασχόλησης Εργοδότης

Αντικείμενο Απασχόλησης
(θέση – υπευθυνότητα)
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Γ) ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Α/Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

1

Επεξεργασία κειμένων (Word) και Υπολογιστικά φύλλα (Excel)

2
3

Βαθμολογία

Επεξεργασία κειμένων (Word), Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και Υπηρεσίες
Διαδικτύου (Internet)
Επεξεργασία κειμένων (Word), Υπολογιστικά φύλλα (Excel), Υπηρεσίες
Διαδικτύου (Internet) και Παρουσιάσεις (powerpoint)

Δ) ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Α/Α

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

1

Καλή γνώση ξένης γλώσσας

2

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

3

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

Βαθμολογία

Ε) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/Α
1

2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ικανότητα επικοινωνίας, Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα,
Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη, εν γένει παρουσία και συμπεριφορά
Ικανότητα επικοινωνίας, Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα,
Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη, εν γένει παρουσία και συμπεριφορά
- Γνώση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του
Νομού Δωδεκανήσου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά
Διαρθρωτικά Ταμεία

Βαθμολογία
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΗ
8-10

ΑΡΚΕΤΑ
ΚΑΛΗ
6-8

ΚΑΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

4-6

2-4

1
2
3
4

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ –
5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

40%
20%
5%
5%
30%
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ :
Η Επιτροπή Αξιολόγησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά
Διαρθρωτικά Ταμεία

ΜΗ ΙΚΑΝΟ- ΣΥΝΤ.
ΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΒΑΡ.
0-2

ΜΕΡΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

