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                                                                                     ΑΜΟ  24/04/2017 

                                                       Αρ. Πρωτ. 55 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ  
ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΕΩ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

 

Ζχοντασ υπόψθ :  
 

1. Σο Νόμο 2190/1920 περί Ανωνφμων Εταιρειϊν. 

2. Σον Κανονιςμό Προςωπικοφ Toυ ΚΑΕΚ  και ειδικότερα το Άρκρο 5 του Κεφαλαίου 1 
και τα Άρκρα 1-5 και 8 του Κεφαλαίου 2. 

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

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

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

6. Σθν με Αρικμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκφκλιο με Θζμα : 
Προςλιψεισ προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου και ςφναψθ 
ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

7. Σα άρκρα 681 του Αςτικοφ Κϊδικα. 

8. Σθν Τπουργικι Απόφαςθ Αρικμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521) : 
Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του  ΕΠΑ 2014-2020 
- Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων 
ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ του Κζντρου 
Απαςχόλθςθσ & Επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Ν. άμου». 

9. Σθν με Αρικμ. Πρωτ. : 3206/12-12-2016 Απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Σροφίμων για τθν ζγκριςθ προγραμμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο 
πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για τθν επιλογι τρατθγικϊν 
Σοπικισ Ανάπτυξθσ του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομι 
πιςτϊςεων Δθμόςιασ Δαπάνθσ, ςφμφωνα με τθν οποία  το ΚΑΕΚ άμου Α.Ε 
αποτελεί Ομάδα Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ) / Δικαιοφχοσ του τοπικοφ προγράμματοσ 
που είναι ςυγχρθματοδοτοφμενο ωσ προσ τθν κάλυψθ των αμοιβϊν του 
προςωπικοφ τθσ. 

10. Σθν παράγραφο 4.1.3 του Κεφαλαίου 4 και αντίςτοιχα τθν παράγραφο 4.2.3 τθσ 
Πρόςκλθςθσ Τποβολισ Προτάςεων για τθν επιλογι ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ 
με πρωτοβουλία των τοπικϊν κοινοτιτων ςτο πλαίςιο του Μ19 του ΠΑΑ 2014-2020 
και τθσ προτεραιότθτασ 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ςφμφωνα με τθν οποία το 
ποςοςτό λειτουργικϊν δαπανϊν υποςτιριξθσ του τοπικοφ προγράμματοσ ανζρχεται 
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ςε ποςοςτό μζχρι 20% ι/και 25% τθσ ςυνολικισ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που 
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ. 

11. Σθν με αρικμ. 4/2017 (29/03/2017) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου (Δ..) 
περί ζγκριςθσ και δθμοςιοποίθςθσ τθσ υπόψθ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ. 

 

Ανακοινϊνει 

ότι προτίκεται να καταρτίςει φμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου (.Μ.Ε.) για το διάςτθμα 
διάρκειασ του ζργου «Σοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του 
ΕΠΑλΘ 2014-2020 για τθν περιοχι Νομοφ άμου » και ειδικότερα μζχρι 31 
Δεκεμβρίου 2017 με δυνατότθτα παράταςθσ με απόφαςθ Δ. του ΚΑΕΚ .  

Η φμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου (.Μ.Ε.) αφορά ςε : 

- ζναν (1) Π.Ε ( Οικονομολόγο ) 
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1. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ιςτορικό 

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

ε ςυνζχεια τθσ υπ’ αρικ. 3206/12.12.2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) Τπουργικισ 
Απόφαςθσ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων περί ζγκριςθσ των 
προγραμμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ υποβολισ 
προτάςεων για τθν επιλογι τρατθγικϊν Σοπικισ Ανάπτυξθσ του ΠΑΑ 2014-2020 & 
του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και τθν κατανομι πιςτϊςεων Δθμόςιασ Δαπάνθσ ανά Ομάδα 
Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ), θ Αναπτυξιακι του ΚΑΕΚ ζχει αναλάβει τθν εφαρμογι - 
υλοποίθςθ του τοπικοφ προγράμματοσ CLLD/LEADER ςτθν περιοχι του Νομοφ 
άμου. 

 

Αντικείμενο του Σοπικοφ Προγράμματοσ CLLD/LEADER 

το πλαίςιο του ζργου «Σοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και 
του ΕΠΑλΘ 2014-2020» θ Ομάδα Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ) είναι υπεφκυνθ για τθν 
ορκι και ςφννομθ εφαρμογι του προγράμματοσ, βάςει του ςχετικοφ Κοινοτικοφ και 
Εκνικοφ κεςμικοφ πλαιςίου. 

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

1) ΔΙΟΙΚΗΗ – ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ. 
2) ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 
3) ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΕΝΗΜΕΡΩΗ – ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ – ΕΜΨΤΧΩΗ. 

Ειδικότερα, τα Πακζτα Εργαςίασ περιλαμβάνουν τα κάτωκι αντικείμενα: 

 

Α) ΔΙΟΙΚΗΗ - ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ 

1. υγκρότθςθ και λειτουργία Επιτροπισ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ (ΕΔΠ) 
για τθ διαχείριςθ των κεμάτων που αφοροφν ςτθν εφαρμογι του 
Σοπικοφ Προγράμματοσ. 

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

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

4. Εφαρμογι του εγκεκριμζνου Σοπικοφ Προγράμματοσ CLLD/LEADER.  

 υγκρότθςθ και λειτουργία Επιτροπισ Πιςτοποίθςθσ (ΕΠ) ενταγμζνων 
ζργων. 

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

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

 Ζλεγχοσ επιμετριςεων εργαςιϊν. 

 Εξζταςθ αιτθμάτων τροποποίθςθσ ζργων. 

 Πιςτοποίθςθ εργαςιϊν των ενταγμζνων ζργων και ςφνταξθ των 
ςχετικϊν εντφπων. 

 Ενθμζρωςθ του μθχανογραφικοφ – πλθροφορικοφ ςυςτιματοσ που 
κα εξυπθρετιςει τισ επενδφςεισ (ΟΠΑΑ / ΟΠ). 

 Εξόφλθςθ αιτθμάτων πλθρωμισ δαπανϊν των δικαιοφχων. 

 Αποςτολι αιτθμάτων εκκακάριςθσ δαπανϊν ςτουσ αρμόδιουσ 
φορείσ. 

 φνταξθ εκκζςεων πορείασ υλοποίθςθσ του Σοπικοφ Προγράμματοσ. 

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

 Παραλαβι ολοκλθρωμζνων ζργων του Σοπικοφ Προγράμματοσ. 

 υγκρότθςθ Ομάδων Ζργου για τθν υλοποίθςθ ςχεδίων Διατοπικισ / 
Διακρατικισ υνεργαςίασ.  

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

 υγκρότθςθ και λειτουργία Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ και Ενςτάςεων 
επενδυτικϊν ςχεδίων. 

 φνταξθ ςχετικϊν εντφπων αξιολόγθςθσ και εκδίκαςθσ ενςτάςεων. 

 Ενθμζρωςθ των υποψθφίων δικαιοφχων για τα αποτελζςματα 
αξιολόγθςθσ / ενςτάςεων. 

 Δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ / ενςτάςεων. 

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

 Ζνταξθ ζργων ςτο Σοπικό Πρόγραμμα. 
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 υμβαςιοποίθςθ ζργων του Σοπικοφ Προγράμματοσ. 

 Σροποποιιςεισ ζργων του Σοπικοφ Προγράμματοσ. 

 χετικι ενθμζρωςθ του μθχανογραφικοφ – πλθροφορικοφ 
ςυςτιματοσ που κα εξυπθρετιςει τισ επενδφςεισ (ΟΠΑΑ / ΟΠ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Τποβολι ςτον αρμόδιο φορζα των απαιτοφμενων ςτοιχείων και 
εγγράφων, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

9. Σιρθςθ πλιρουσ αρχείου και φακζλων ανά δικαιοφχο, κακϊσ και 
πλιρουσ αρχείου με όλα τα ζγγραφα τα οποία αφοροφν ςτθν εφαρμογι 
του Σοπικοφ Προγράμματοσ.  

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

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

12. υμμόρφωςθ ωσ προσ τισ τυχόν παρατθριςεισ και υποδείξεισ από τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ.  
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13. Εφαρμογι ςε ςυνεχι βάςθ πρακτικϊν αξιολόγθςθσ και αυτό-
αξιολόγθςθσ τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ προδιαγραφζσ που τίκενται και τισ ιδιαιτερότθτεσ του Σοπικοφ 
Προγράμματοσ με παράλλθλθ: 

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

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

 

 

Γ) ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ – ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ - ΕΜΨΤΧΩΗ 

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

 Προετοιμαςία και δθμοςίευςθ προςκλιςεων εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ του Σοπικοφ Προγράμματοσ. 

 Προετοιμαςία και ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ και ςυναντιςεισ 
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικζσ με το Σοπικό 
Πρόγραμμα. 

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

 Ενζργειεσ πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ (δθμιουργία ζντυπου και 
θλεκτρονικοφ πλθροφοριακοφ υλικοφ, δελτίων τφπου και ζντυπων 
και θλεκτρονικϊν καταχωριςεων - ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ιςτοςελίδασ τθσ ΟΣΔ, προετοιμαςία και ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ 
προβολισ του Σοπικοφ Προγράμματοσ κλπ.). 

 Αποςτολι με e-mails και fax , ενθμερωτικοφ υλικοφ για τισ δράςεισ 
του προγράμματοσ ςε φορείσ και ιδιϊτεσ. 

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

 

Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ μζρουσ του ζργου το ΚΑΕΚ ΑΜΟΤ προτίκεται να 
ανακζςει με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου τθν παρακάτω ςφμβαςθ ςυνεργάτθ: 
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2. ΠΡΟΟΝΣΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 
 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ Π.Ε.  

Πλικοσ ςυνεργατϊν 1 

Αντικείμενο ςφμβαςθσ 
μίςκωςθσ ζργου 

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

 

Γ) ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ – ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ – 
ΕΜΨΤΧΩΗ 

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

1. Προετοιμαςία και δθμοςίευςθ προςκλιςεων 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του Σοπικοφ Προγράμματοσ. 

2. Προετοιμαςία και ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ και 
ςυναντιςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 
ςχετικζσ με το Σοπικό Πρόγραμμα. 

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

4. Ειδικι ςυνεχισ πλθροφόρθςθ και τεχνικι ςτιριξθ 
ενδιαφερομζνων ςτο πεδίο τθσ επιςτθμονικισ του 
ειδίκευςθσ. 

 

Παραδοτζο:  Σμθματικι αναφορά των ενεργειϊν 
ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ – εμψφχωςθσ που 
πραγματοποιικθκαν.  
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Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 

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

 

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

6. υμμετοχι ςτθν Επιτροπι Πιςτοποίθςθσ (ΕΠ) 
ενταγμζνων ζργων του προγράμματοσ. 

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

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

9. φνταξθ εκκζςεων πορείασ υλοποίθςθσ του Σοπικοφ 
Προγράμματοσ. 

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

11. Παραλαβι ολοκλθρωμζνων ζργων του Σοπικοφ 
Προγράμματοσ. 

12. υμμετοχι ςε Ομάδεσ Ζργου για τθν υλοποίθςθ 
ςχεδίων Διατοπικισ / Διακρατικισ υνεργαςίασ.  

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

 

Παραδοτζο: Σμθματικι αναφορά των ενεργειϊν που 
πραγματοποιικθκαν ςτθν αντίςτοιχθ περίοδο 
υλοποίθςθσ του Σοπικοφ Προγράμματοσ. 

Χρονικά πλαίςια και 
ςυνολικό τίμθμα 
για τθ ςφμβαςθ 
ςυνεργάτθ 

Η ςυνολικι χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργάτθ δφναται να ορίηεται μζχρι 31 
Δεκεμβρίου  2017 Η χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
ςυνεργάτθ μπορεί να είναι και μικρότερθ του χρόνου 
υλοποίθςθσ του ζργου, με δυνατότθτα παράταςθσ με 
απόφαςθ του Δ. του ΚΑΕΚ.  

Χρονικι Διάρκεια 
φμβαςθσ 

Η χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ του ςυνεργάτθ κα είναι από 
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ζωσ τθν 31/12/2017. 
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 Η θμερομθνία λιξθσ τθσ υπό ςφναψθ ςφμβαςθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ δεν κα μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα 
ανωτζρω χρονικά πλαίςια για τθ ςφμβαςθ ςυνεργάτθ, κακϊσ 
και τθν θμερομθνία παράδοςθσ του ζργου, ςφμφωνα με το 
εγκεκριμζνο Σοπικό Πρόγραμμα, ωσ ιςχφει. 

Αμοιβι – Σρόποσ 
πλθρωμισ φμβαςθσ 

 Η ςυμφωνθκείςα αμοιβι ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα μπορεί 
να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτζρω ςυνολικό τίμθμα για τθ 
ςφμβαςθ ςυνεργάτθ και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και 
τμθματικά, ανάλογα με τθν πρόοδο εκτζλεςθσ και τθν κατά 
τμιματα παράδοςθ του ζργου, υπό τον όρο φπαρξθσ 
διακζςιμου ταμειακοφ υπολοίπου ςτο ζργο, μετά από 
πιςτοποίθςθ και εντολι του υντονιςτι του ζργου και τθν 
προςκόμιςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθ 
πλθρωμι. 

Σόποσ εργαςίασ 

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

Σρόποσ παραλαβισ 
του ανατεκζντοσ 
ζργου 

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

Απαιτοφμενα 
προςόντα* 

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. Σμιματοσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ 
Επιχειριςεων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ 
ςχολισ του εξωτερικοφ. 
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 
γ) Γνϊςθ χριςθσ Η/Τ. 
δ) Πολφ Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 
ε) Γενικι επαγγελματικι εμπειρία ςτο επιςτθμονικό του 
αντικείμενο τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
*  Εφόςον θ ΟΣΔ το κρίνει ςκόπιμο να προβλεφκεί μζροσ τουλάχιςτον τθσ ειδικισ 

εμπειρίασ να μεταφερκεί ςτα απαιτοφμενα προςόντα με χρονικι αναφορά (π.χ. 
τουλάχιςτον διετισ εμπειρία). Επίςθσ θ κατοχι διπλϊματοσ αυτοκινιτου 
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Επικυμθτά Προςόντα 

α) Ειδικι εμπειρία όπωσ εξειδικεφεται ενδεικτικά παρακάτω : 
- υμμετοχι ςε Ομάδα Ζργου για τθ διαχείριςθ Εκνικϊν ι/και 
Κοινοτικϊν προγραμμάτων του Τπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ & Σροφίμων.. 
- υμμετοχι ςτθν αξιολόγθςθ επενδυτικϊν ςχεδίων. 
- υμμετοχι ςτθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ επενδυτικϊν 
ςχεδίων. 
- - υμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ διακρατικϊν 
ι/και διατοπικϊν προγραμμάτων ςυνεργαςίασ. 
- Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ δθμόςιων ζργων. 
- Υπαρξθ ςυνάφειασ των ανωτζρω με τα προγράμματα 
αγροτικισ ανάπτυξθσ. 
β) Δίπλωμα αυτοκινιτου, ευελιξία και δυνατότθτα 
μετακινιςεων ς’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. 
γ) Ικανότθτα επικοινωνίασ. 
δ) Ικανότθτα ζκφραςθσ και μεταδοτικότθτα. 
ε) Κρίςθ, αυτοπεποίκθςθ και άποψθ. 
η) Εν γζνει παρουςία και ςυμπεριφορά. 
θ) Εντοπιότθτα που ςυνδζεται με τον τόπο εκτζλεςθσ του 
τοπικοφ προγράμματοσ. 
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3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

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

α) Δεν ζχουν ςτερθκεί των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων. 

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

γ) Δεν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα ςε οποιαδιποτε ποινι. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.2. Σο Κζντρο Απαςχόλθςθσ & Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ν. άμου διατθρεί το 
δικαίωμα επαλικευςθσ των παραπάνω ςτοιχείων και των απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν, με οποιοδιποτε τρόπο κρίνει ςκόπιμο, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του αρχείου άλλων Τπθρεςιϊν ςφμφωνα με το Άρκρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 
1599/1986. 

Πικανι μθ αποδοχι του παραπάνω ελζγχου από ςυμμετζχοντα, αποτελεί λόγο 
απόρριψθσ τθσ ςυμμετοχισ του. 
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4. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

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

1. Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ, με τθν οποία κα δθλϊνει τθν πρόκεςι του για 
ςυμμετοχι ςτθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.  

2. Τπεφκυνθ Διλωςθ κάλυψθσ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ του 
παραπάνω Κεφαλαίου 2.  

3. Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

4. Βιογραφικό ςθμείωμα. 

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

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

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

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

8. Σεκμθρίωςθ γνϊςθσ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (Η/Τ). 

Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ αποδεικνφεται όπωσ παρακάτω : 

 Με πιςτοποιθτικά Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ που 
εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό 
Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ 
Προςανατολιςμοφ (ΕΟΠΠΕΠ) πρϊθν Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΟΕΕΚ) ι ζχουν εκδοκεί από τον 
ίδιον τον ΟΕΕΚ. 

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

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

10. Αποδεικτικό εντοπιότθτασ. 

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

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

1. Σίτλοι ςπουδϊν 

2. Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 

3. Γενικι επαγγελματικι εμπειρία (πζραν τθσ πενταετίασ) 

4. Ειδικι επαγγελματικι εμπειρία 

5. Προςωπικά – επαγγελματικά χαρακτθριςτικά 

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

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

 

5.1. Σίτλοι ςπουδϊν 

Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Βακμοί 

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

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

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

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

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

6 Δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν 6 

7 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςε άλλο γνωςτικό αντικείμενο 7 

8 Διδακτορικό δίπλωμα ςε άλλο γνωςτικό αντικείμενο 8 

9 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο 9 

10 Διδακτορικό δίπλωμα ςτο γνωςτικό αντικείμενο 10 

 

5.2. Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 

Α/Α ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ Βακμοί 

1 Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ  3 

2 Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ  6 

 

Σρόποσ απόδειξθσ τθσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ:  

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

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

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

5.3. Γενικι επαγγελματικι εμπειρία  

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

Σα ζτθ Γενικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ (ςτο επιςτθμονικό αντικείμενο του 
υποψθφίου ςυνεργάτθ), βακμολογοφνται για τθν περίοδο που υπερβαίνει τα πζντε 
(5) ζτθ. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΣΟ 
Βακμοί 
ανά ζτοσ 

ΜΗΝΕ 
Βακμοί ανά 
μινα 

6ο 1 12 

0,0833 

7ο 2 24 

8ο 3 36 

9ο 4 48 

10ο 5 60 

11ο 6 72 

12ο 7 84 

13ο 8 96 

14ο 9 108 

15ο και 
επόμενα 

10 
120 και 
άνω 

Σρόποσ απόδειξθσ τθσ εμπειρίασ: 

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

 Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ. 
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5.4. Ειδικι επαγγελματικι εμπειρία** 

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

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΣΟ 
Βακμοί 
ανά ζτοσ 

ΜΗΝΕ 
Βακμοί ανά 
μινα 

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 
άνω 

 

Σρόποσ απόδειξθσ τθσ εμπειρίασ: 

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

 Εναλλακτικά τθσ παραπάνω βεβαίωςθσ, προςκόμιςθ αντιγράφων 
ςυμβάςεων από τισ οποίεσ να προκφπτει το ακριβζσ αντικείμενο 
τθσ κζςθσ εργαςίασ και θ αντίςτοιχθ αποκτθκείςα εμπειρία 

                                                 
**  Εφόςον μια ελάχιςτθ ειδικι επαγγελματικι εμπειρία τεκεί ωσ απαιτοφμενο προςόν θ 

βακμολόγθςθ τθσ ειδικισ επαγγελματικισ εμπειρίασ κα πρζπει να αναπροςαρμοςκεί 
με ςθμείο εκκίνθςθσ που υπερβαίνει τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ χρονικι διάρκεια. 



ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ .Μ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΚΑΕΚ ΑΜΟΤ Α.Ε.  16/17 

5.5. Προςωπικά - επαγγελματικά χαρακτθριςτικά  

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

 

Α/Α ΠΡΟΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Ανϊτατο 

όριο 
βακμϊν 

1 Ικανότθτα επικοινωνίασ 3 

2 Ικανότθτα ζκφραςθσ και μεταδοτικότθτα 3 

3 Κρίςθ, αυτοπεποίκθςθ και άποψθ 2 

4 Εν γζνει παρουςία και ςυμπεριφορά 2 

ΤΝΟΛΟ 10 

Η τελικι βακμολογία των υποψθφίων προκφπτει φςτερα από εφαρμογι 
ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ επί των πζντε (5) προαναφερόμενων κριτθρίων, όπωσ 
αποτυπϊνονται ςτο ακόλουκο Ζντυπο Αξιολόγθςθσ Τποψθφίου: 

 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 

ΑΡΙΣΗ 

ΑΡΚΕΣ
Α ΚΑΛΗ 

ΚΑΛΗ ΜΕΣΡΙΑ 

ΜΗ  
ΙΚΑΝΟ-

ΠΟΙΗΣΙΚ
Η 

ΤΝΣ. 
ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟ
-ΛΟΓΙΑ 

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

1 Σίτλοι ςπουδϊν      5%  

2 Γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ      5%  

3 Γενικι επαγγελματικι 
εμπειρία 

     20%  

4 Ειδικι επαγγελματικι 
εμπειρία 

     45%  

5 Προςωπικά – 
επαγγελματικά 
χαρακτθριςτικά 

     25%  

 ΣΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       
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6. ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Τπεφκυνθ για διανομι τθσ Προκιρυξθσ και για παροχι πλθροφοριϊν, τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ: κα. Βοφρου  Αγγελικι τθλ. 2273350428 

Σο υλικό τθσ Προκιρυξθσ είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ  kaek-pesamou.info 
απ’ όπου μποροφν να το προμθκεφονται οι ενδιαφερόμενοι. 

 

7. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν ςφραγιςμζνο Φάκελο υμμετοχισ 
(ιδιοχείρωσ ι ταχυδρομικά ι με ταχυμεταφορά) ςτα Γραφεία τθσ εταιρείασ ςτθν 
άμο , ςτθν  οδό Δερβενακίων & Αλζξθ Αλζξθ , Σ.Κ. 83100 μζχρι τθ 15/05/2017 και 
ϊρα 15:00 με τθν επιςιμανςθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι 
τθ γραμματεία». 

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

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

 

8. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει από τριμελι Επιτροπι που κα ορίςει το Δ.. 
του ΚΑΕΚ  και θ λιψθ τθσ τελικισ απόφαςθσ κα γίνει από το Διοικθτικό υμβοφλιο 
του ΚΑΕΚ . 
 ΑΜΟ  24/04/2017 

  

 

                                                                                ΓΙΑ  ΣΟ  ΚΑΔΚ  ΑΜΟΤ  

  

 

 

   Ο ΝΟΜΟΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ  

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

                                                                               ΠΑΝΟΤΡΑΚΗ ΒΑΙΛΔΙΟ  

 


