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Σάμος  03 /02/2014 

                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 18 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  02 /2013 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣHΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης «Υποστηρικτικοί  Μηχανισμοί για την Υλοποίηση των Καθεστώτων 
Ενίσχυσης (Ιδιωτικές  Επενδύσεις) του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013» 
 Η πράξη   συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δερβενακίων  & Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου) 
83100 Σάμος Τηλ. 2273080404 faχ:2273089247 mail:keksamou@yahoo.gr 
 

 

ΝΟΜΟΥ  ΣΑΜΟΥ A.E. 

ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  
&&  

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ 

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..ΚΚ..  NN..  ΣΣΑΑΜΜΟΟΥΥ  ΑΑ..ΕΕ..  
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Μίσθωσης Έργου 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Το Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Σάμου  Α.Ε. 
Α.Ε. με διακριτικό τίτλο KAEK N. Σάμου Α.Ε. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και 
του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4. την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 6363/18-4-2013  βεβαίωση του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 10 

του Ν. 3812/2009, 
5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110Β/23148/30-8-2013 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς 

Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων 
στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει και όπως μας κοινοποιήθηκε με το 
αριθμ πρωτ 36411/13-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των 
ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997). 

7. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 79386/9227 /27-12-2013(ΑΔΑ ΒΛΓΔΟΡ1Ι-5Ε2) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (προκειμένου για τους ΟΤΑ πρώτου και 
δεύτερου βαθμού καθώς και για τα νομικά τους πρόσωπα). 

8. Την υπ’ αριθμ. 2/5-3-2013  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΕΚ Ν. Σάμου Α.Ε. 
καθώς επίσης και την υπ αριθμ 9/2-12-2013  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΕΚ Ν. 
ΣAΜΟΥ Α.Ε. 

Ανακοινώνει 
 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά Ενός (1) ατόμου για την κάλυψη 
αναγκών του Κ.Α.Ε.Κ Ν. Σάμου Α.Ε., που εδρεύει στη Σάμο Δερβενακίων & Αλέξη 
Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου ), συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες. Στο πλαίσιο 
υλοποίησης «Υποστηρικτικοί  Μηχανισμοί για την Υλοποίηση των Καθεστώτων 
Ενίσχυσης (Ιδιωτικές  Επενδύσεις) του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013» 
του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο 
εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν 
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 ΣΑΜΟΣ ΠΕ  
OIKONOΜΟΛΟΓΟ ΈΝΑ ΈΤΟΣ 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 
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Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικού  Πανεπιστημίου ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, 
2)Άδεια άσκησης Οικονομολόγου. 
3) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.  
4) Εξειδικευμένη εμπειρία πέντε (5)  τουλάχιστον ετών ως υπεύθυνος/νη 
έργου σε  συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα . 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1 ,2 και 3  και καλή τουλάχιστον 
γνώση αγγλικής γλώσσας. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα) 
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1,2 . 

 

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 
 
2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία: 

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 
Β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν 

(για τους άνδρες υποψήφιους). 

Γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

Δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί 
την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής. 

Ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε. 

Στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 

Ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα για την υλοποίηση του έργου που αφορά η παρούσα. 

Η) 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 
μηνών. 

Θ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην αίτηση 
υποψηφιότητας. 

Ι) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας 
έως και την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης. 
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ΙΑ) Έχουν ηλικία έως 65 ετών. 

2.2. Επαλήθευση στοιχείων και δικαιολογητικών: 
Το ΚΑΕΚ Ν. Σάμου Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου 
και του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986. 
Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της 
συμμετοχής του. 

3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης θα δημοσιευθεί σε μία (01) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του 
νομού Σάμου. 
Το υλικό ολόκληρης της Προκήρυξης είναι επίσης αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΑΕΚ 
Ν. Σάμου Α.Ε., και στην ιστοσελίδα απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι: 

 www. Κaek-pesamou.info  

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών: κυρία Βούρου ΑγγελΙκή , οδός 
Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, (κτίριο Διοικητηρίου) τηλ.22730 80404. 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία του ΚΑΕΚ Ν. Σάμου οδός Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη  , Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι 
19/02/2014, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Φάκελοι  Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη, ΄΄Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΣΜΕ 
2/2013. Και να πρωτοκοληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.  

Αιτήσεις που θα υποβληθούν και πρωτοκολληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, 
θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά για συμμετοχή στην προκήρυξη είναι τα 
παρακάτω: 
1. Αίτηση συμμετοχής, με την οποία θα δηλώνεται η πρόθεση για συμμετοχή στην Προκήρυξη 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής, του παραπάνω Κεφαλαίου 2 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας. 

4. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τον οικείο δήμο, πρόσφατης έκδοσης. 

6. Βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 

7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται η 

ειδικότητα, ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο 
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βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της 

οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.  

8. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών, αν υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό, 

ξένη γλώσσα κτλ.  

9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πράξης Αναγνώρισης Ισοτιμίας πτυχίου Σχολής της αλλοδαπής 

και αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας του πτυχίου με τη βαθμολογική κλίμακα των 

ημεδαπών πτυχίων. 

10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

11.  Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά 

στους άνδρες). 

12. Πίνακα τεκμηρίωσης της εμπειρίας του/της υποψήφιου/ας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4), συνοδευόμενο 

από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. 

13. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι αποδεικνύει την επάρκειά του/της 

για το  έργο που αφορά η παρούσα προκήρυξη π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά). 

6. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
6.1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που 

προβλέπεται στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας του ΚΑΕΚ Ν. Σάμου Α.Ε. και 
ορίζεται από το Δ.Σ. αυτής.  

6.2. Η λήψη τελικής απόφασης για την επιλογή υποψηφίου θα γίνει από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κ.Α.Ε.Κ Ν. Σάμου. Α.Ε., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 

6.3. Το ΚΑΕΚ Ν. Σάμου διατηρεί το δικαίωμα εν’ όλω ή εν μέρει ακύρωσης του διαγωνισμού σε 
κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.  

7.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις: 
α) Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών και έλεγχος 

των προσόντων των ενδιαφερόμενων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν αυτοί στην αίτηση 
συμμετοχής και των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά την συνοδεύουν. 

Β) Αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των ενδιαφερόμενων που δεν 
εξασφαλίζουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την Προκήρυξη. 

 Σημειωτέον ότι, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει γραπτές 
διευκρινήσεις και συμπλήρωση δικαιολογητικών που λείπουν, χωρίς να αντιστρατεύεται την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων. 

Γ) Κατάταξη υποψηφίων σε πίνακες με βάση το βαθμό εντοπιότητας που διαθέτουν και την 
προκηρυσσόμενη θέση.  

Δ) Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των απαραίτητων και επιθυμητών 
προσόντων, με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει και τα κριτήρια της 
προκήρυξης. 

Ε) Κατάρτιση πινάκων των ενδιαφερόμενων ανά προκηρυσσόμενη θέση, κατά βαθμό 
εντοπιότητας που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην Προκήρυξη και κατά συνέπεια 
γίνονται αποδεκτοί στην διαδικασία επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

Στ) Διαδικασία προσωπικής συνέντευξης. 
Ζ) Κατάρτιση πινάκων των ενδιαφερόμενων ανά προκηρυσσόμενη θέση, κατά βαθμό 

εντοπιότητας και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, παίρνοντας υπόψη και την 
βαθμολόγηση της προσωπικής συνέντευξης. 



                                                                                 
 Σελ. 6/36 

Η) Υποβολή εισήγησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης προς το Δ.Σ.του ΚΑΕΚ Ν. Σάμου ., με 
συνημμένους τους πίνακες ανά προκηρυσσόμενη θέση, κατά βαθμό εντοπιότητας και κατά 
φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

Θ) Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το Δ.Σ.του ΚΑΕΚ Ν. Σάμου 
 ι) Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης του Δ.Σ. 

του ΚΑΕΚ Ν. Σάμου Α.Ε. 
ια) Σύναψη και υπογραφή σύμβασης. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ. 

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των 
κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη 
των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης 
έργου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και 
ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα 
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης. 

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που 
έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα 
κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 
 
Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους στην προκήρυξη γίνεται με το σύστημα των ακολούθων πέντε (5) κριτηρίων: 

1. Εντοπιότητα. 

2. Τίτλοι σπουδών. 

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ. 

4. Επαγγελματική εμπειρία. 

5. Προσωπικά χαρακτηριστικά. 

Τα παραπάνω κριτήρια, πλην του κριτηρίου της Εντοπιότητας, αναλύονται σε επιμέρους 
κριτήρια, με αντίστοιχη βαθμολόγηση σε κλίμακα του χίλια, ως ακολούθως.  

8.1. Εντοπιότητα 
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το 
κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά: 

1) Προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σάμου περιοχή υλοποίησης της Πράξης (Α’ 
βαθμός εντοπιότητας). 

2)  Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δήμων της Π.Ε. Σάμου (Β’ βαθμός 
εντοπιότητας). 

3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της Χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας). 

 

8.2. Τίτλοι σπουδών 
8.2.α) Βασικός τίτλος σπουδών 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί 

1 Αδιαφάθμητος* βασικός τίτλος 
σπουδών  500 

2 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό 
(β,ββ) 100 Χ (β,ββ)  
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* Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό 

(παράγραφος 5.5 της προκήρυξης) και στην περίπτωση που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς 

τίτλους αναγνώριση αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας του πτυχίου με τη βαθμολογική 

κλίμακα των ημεδαπών πτυχίων (παράγραφος 5.7 της προκήρυξης), ο τίτλος χαρακτηρίζεται 

αδιαβάθμητος.  

8.2.β) Επιπλέον τίτλοι σπουδών 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί 

1 Μεταπτυχιακός τίτλος  100 

2 Μεταπτυχιακός τίτλος, συναφής με την προκηρυσσόμενη 
θέση 150 

2 Διδακτορικό δίπλωμα 200  

 
Αν ο υποψήφιος κατέχει και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βαθμολογείται για αυτόν με το 
50% των βαθμών του τίτλου. 
Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο διδακτορικό τίτλο σπουδών βαθμολογείται για αυτόν με 100 
βαθμούς. 
8.2.γ) Ξένες γλώσσες 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή) 

 Μέτρια γνώση 
(βαθμός) 

Καλή γνώση 
(βαθμός) 

Πολύ Καλή 
γνώση (βαθμός) 

Άριστη γνώση 
(βαθμός) 

Α’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 50 70 90 100 

Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 50 70 90 100 

Η απόδειξη της γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με τους τρόπους που αναλυτικά περιγράφονται στο 
Ειδικό Παράρτημα (Α2) 

 

8.3. Επαγγελματική εμπειρία  
Για τον υπολογισμό της επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνεται υπ’ όψη η αποδεδειγμένη ανά 

έτος απασχόληση του/της υποψηφίου/ας, η οποία βαθμολογείται ως εξής:  

ΕΤΟΣ Βαθμοί  

Έως 2 600 

2 - 3 800 

3 -5 1.000 

5 και άνω 1.200 

 

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας 
Για μισθωτούς απαιτείται η υποβολή όλων των κατωτέρω στοιχείων: 

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

της ασφάλισης. 
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2. Βεβαίωση του εργοδότη στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της απασχόλησης. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 του ίδιου του υποψηφίου που θα 

δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και το διάστημα της επαγγελματικής εμπειρίας. 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η υποβολή όλων των κατωτέρω στοιχείων: 
1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια 

της ασφάλισης και το είδος δραστηριότητας. 

2. Βεβαίωση του εργοδότη στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια και το αντικείμενο της 

απασχόλησης (μόνον σε περιπτώσεις Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 του ίδιου του υποψηφίου που θα 

δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και το διάστημα της επαγγελματικής εμπειρίας 

(μόνον σε περιπτώσεις Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου). 

8.5. Προσωπικά χαρακτηριστικά  

Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας, η αναλυτικής σκέψη, η 

μεθοδικότητα, η συνέπεια και υπευθυνότητα, η ικανότητα συλλογικής εργασίας, η ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, η κοινωνική συμπεριφορά, η οικογενειακή κατάσταση και διάφορα 
κοινωνικά κριτήρια και τέλος οι ειδικές γνώσεις υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
προώθησης της απασχόλησης,  ως ακολούθως. 

 

Α/Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ανώτατο 

όριο 
βαθμών 

1 Ικανότητα επικοινωνίας, συνέπεια και υπευθυνότητα 200 

2 Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα και συλλογική εργασία  150 

3 Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά 150 

4 Οικογενειακή κατάσταση και κοινωνικά κριτήρια 200 

4 Ειδικές γνώσεις υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης 
και συνάφεια γνώσεων με την προκηρυσσόμενη θέση 300 

ΣΥΝΟΛΟ 1.000 



                                                                                 
 Σελ. 9/36 

 
 

 
 ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ       

 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ:  

 
 
 

  

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤ/ΤΗ

Σ 
ΒΑΡ/ΤΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Τίτλοι σπουδών  1  

2 Ξένες Γλώσσες  1  

3 Γνώση χειρισμού Η/Υ  1  

4 Επαγγελματική εμπειρία  1  

5 Προσωπικά χαρακτηριστικά  1  

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

 
ΗΜ/ΝΙΑ : 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης ή ακόμα και μετά την 
τυχόν υπογραφή της σύμβασης διαπιστωθεί ότι, τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση 
υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η 
πρόκριση του/της ενδιαφερόμενου/ης θεωρείται άκυρη και συνεπάγεται την καταγγελία της 
υπογραφείσας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου. 

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις κατά της τελικής απόφασης επιλογής υποψηφίου/ας μπορούν να υποβληθούν ενώπιον 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Α.Ε.Κ Ν. Σάμου εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της εταιρείας και από 
την αποστολή της σχετικής επιστολής ενημέρωσης των υποψηφίων. 

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1. Ο οριστικά επιλεγείς υποψήφιος καλείται από την Εταιρεία να υπογράψει τη Σύμβαση 
Μίσθωσης Έργου, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. 

11.2. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία αποβεί αναιτιολόγητα άκαρπη τότε, 
καλείται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης. 

12. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία του .ΑΕΚ Ν. Σάμου Α.Ε. επί της οδού Δερβενακίων 
& Αλέξη Αλέξη (κτίριο Διοικητηρίου) στην Σάμο. 
 

 

 

 

ΓΙΑ  Κ.Α.Ε.Κ  Ν. ΣΑΜΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
ΛΥΜΠΕΡΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ :  Προς το ΚΑΕΚ Ν. ΣΑΜΟΥ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ       

 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ:  

 
1. Στοιχεία αλληλογραφίας  

Οδός και αριθμός  : ……………………..………………………………………………………………………… 

Πόλη : ……………………………………….……….………………………………………………………………… 

Ταχυδρομικός κώδικας  : ……………………………………….……….……………………………………… 

Αριθμός τηλεφώνου οικίας : ….…….……….………………… Κινητό : ..………..…………………… 

Αριθμός τηλεφώνου εργασίας : ………………………….…………………………………………………… 

Αριθμός τέλεφαξ : ……………………………………….……….……………………….……………………… 

Ε-mail : ……………………………………….……….……………………………………………………………… 

Όνομα και αριθμός τηλεφώνου προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας μου : 
…………..…………………………….……….………………………………………………………………… 

2. Ημερομηνία γέννησης : ……………………………………………………………………………………. 

3. Υπηκοότητα : ……………………….……………………………………………………………………………. 

 

  
7. Κοινωνικά κριτήρια : ……………………….……………………………………………………………. 

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

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

5. Στρατιωτική θητεία : Απαλλαγή :   Εκπληρωμένη :  

     
6. Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος     

     
  Έγγαμος   Αρ. τέκνων  

     
  Διαζευγμένος   Αρ. τέκνων  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………… 

 

 

 

 

(ημερομηνία):…………………………………. 

ο/η Αιτ……….. 
                                                                                                            (υπογραφή) 
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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): Κ.Α.Ε.Κ. Ν. ΣΑΜΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

Οδός
: 

 Αριθ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείο
υ:  

 
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: 
α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων. 

β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν. 

γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ) Δεν  έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

ε) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ομογενής. 

ζ) Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση απασχόλησης για την οποία εκδηλώνω 
ενδιαφέρον. 
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η) 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 μηνών. 

θ) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 
 
 Ημερομηνία: …………..……2013 

Ο/Η Δηλ…. 
(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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η Δηλ………….. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Όνομα  

Επώνυμο  

Πατρώνυμο  

Ημερομηνία γέννησης  

Α.Δ.Τ.  

Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Τίτλος σπουδών  

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, έτος απόκτησης 

    

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Α/Α Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα 

(ονομασία, πόλη, 
χώρα) 

Διάρκεια σπουδών 
από …………….                   
έως …………….                    

(μήνας & έτος) 

Τίτλος 
πτυχίου ή 

διπλώματος 

Ημερομηνία 
χορήγησης 

Βαθμολογία 
(αριθμητικά) 

      

      

      

      

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή) 

 Επίπεδο χαμηλότερο του 
Lower  ή αντίστοιχου 

Επίπεδο  Lower  ή 
αντίστοιχο 

Επίπεδο Proficiency  ή 
αντίστοιχο 

ΑΓΓΛΙΚΗ    

ΓΑΛΛΙΚΗ    

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ    

ΙΤΑΛΙΚΗ    

ΑΛΛΗ ……. 
(σημειώσατε ποια) 

   

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

Α/Α Από Έως Μήνες 
Απασχόλησης 

Φορέας 
Απασχόλησης - 

Εργοδότης 

Κατηγορία 
Φορέα (1) 

Αντικείμενο 
Απασχόλησης             

(θέση – υπευθυνότητα) 



                                                                                 
 Σελ. 17/36 

1.   ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανεξαρτήτως ειδικότητας) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

ΣΥΝΟΛΟ     

2.   ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ανάλογα με τη θέση, σύμφωνα με την προκήρυξη) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ΣΥΝΟΛΟ     

 
(1)  Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με (Ι) ή (Δ) ή (Ε).  

Οπου : 
Ι : Ιδιωτικός τομέας. (Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου). 
Δ : Δημόσιος τομέας. (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή ΝΠΙΔ του 
δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή Φορείς της παρ. 3 
άρθ. 1 του Ν. 2527/1997).  
Ε : Ελεύθερος επαγγελματίας. 

  

Α/Α ΓΝΩΣΗ Η/Υ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  



                                                                                 
 Σελ. 18/36 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 
 
          Ο/Η 
 Δηλών/ούσα 
 
 
 ……………………..…….



  

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  
 

 

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΘΕΣΗ - 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 
ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         


