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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (AN. ΡΟ. Α.Ε.)
έχοντας υπόψη :

1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών
2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.
3. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης,
της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
4. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη
εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες
συμβάσεις μίσθωσης έργου.
5. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που
τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση
για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
6. Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα:
Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
7. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα.
8. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521):
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 ……..».
9. Τις διατάξεις της αριθμ. 300488/YΔ1244/19.04.2016 (ΦΕΚ1099Β) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,

10. Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V- A GREECE –
BULGARIA 2014-2020»,
11. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την
επιλεξιμότητα των δαπανών,
12. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
13. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω,
14. Την 2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE
– BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”,
15. Tην συμμετοχή της ΑΝ.ΡΟ. ΑΕ στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησης έργου με το
ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES”.
16. Την συμμετοχή της ΑΝ.ΡΟ. ΑΕ στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησης έργου με το
ακρωνύμιο “THE HEALTHY MUNICIPALITY”.
17. Τα από 22/03/2017 αποτελέσματα αξιολόγησης της 2ης φάσης της 2ης πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία 20142020, σύμφωνα με τα οποία εγκρίθηκαν οι εντάξεις των 2 έργων στο συγκεκριμένο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα
18. Το απόσπασμα του Πρακτικού της αριθμ. 417/28.08.2017 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης
Εταιρείας Ο.Τ.Α. περί αποδοχής των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από
την υλοποίηση του «SOCIAL FORCES», σύμφωνα με το οποίο η Αναπτυξιακή
Ροδόπης ορίζεται ως φορέας διαχείρισης και παρακολούθησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος.

19. Το απόσπασμα του Πρακτικού της αριθμ. 417/28.08.2017 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης
Εταιρείας Ο.Τ.Α. περί αποδοχής των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από
την υλοποίηση του “THE HEALTHY MUNICIPALITY”, σύμφωνα με το οποίο η
Αναπτυξιακή Ροδόπης ορίζεται ως φορέας διαχείρισης και παρακολούθησης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος.
20. Τους όρους του από 17/10/2017 συμφώνου συνεργασίας (Partnership Agreement)
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με τους
εταίρους του έργου “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up
Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο “SOCIAL
FORCES”.
21. Τους όρους του από 01/11/2017 συμφώνου συνεργασίας (Partnership Agreement)
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με τους
εταίρους του έργου “Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived
Areas” και ακρωνύμιο “THE HEALTHY MUNICIPALITY”.
22. Την αριθμ. Β2.9c.04/18.10.2017 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract SOCIAL FORCES) μεταξύ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης
Εταιρείας Ο.Τ.Α. και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020
23. Την αριθμ. Β2.9a.09/01.11.2017 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract -THE
HEALTHY MUNICIPALITY) μεταξύ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020
24. Τις ειδικότερες δράσεις των έργων, όπως αυτές αναφέρονται στα τεχνικά δελτία
των έργων και είναι σύμφωνες με το εγχειρίδιο του προγράμματος.
25. Την με αρ. πρωτ. 144075/29.12.2017. (ΑΔΑ: 7ΗΑΨ465ΧΙ8-ΜΜΣ) απόφαση περί
τροποποίησης του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, ΣΑΕΠ -231/6
με το έργο «SOCIAL FORCES»

26. Την με αρ. πρωτ. 144075/29.12.2017. (ΑΔΑ: 7ΗΑΨ465ΧΙ8-ΜΜΣ) απόφαση περί
τροποποίησης του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, ΣΑΕΠ -231/6
με το έργο “THE HEALTHY MUNICIPALITY”.
27. Την αριθμ. 741/3.04.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΒΡΟΡΡΨ-ΒΒΘ) απόφαση του Περιφερειακού
Ταμείο Ανάπτυξης της ΑΜΘ περί ορισμού υπολόγου – διαχειριστή έγκρισης
ανάληψης υποχρέωσης.
28. Τη σχετική απόφαση του υπ΄αριθ. 436/3.12.2018 (θέμα 1ο) Πρακτικού του Δ.Σ. της
Αναπτυξιακής Ροδόπης, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

ανακοινώνει
ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) εντός του
χρονικού διαστήματος διάρκειας των έργων “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial
Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory”
και ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES”, και “Policies for Enhancing Access to Health
Services in Deprived Areas” και ακρωνύμιο “THE HEALTHY MUNICIPALITY” που
εντάχθηκαν

στο

πλαίσιο

του

Προγράμματος

Ευρωπαϊκής

Διασυνοριακής

Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», ανάλογα με τις
ανάγκες των διακρατικών προγραμμάτων, και ειδικότερα από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 17/10/2019 για το πρώτο και μέχρι
31/10/2019 για το δεύτερο έργο, ήτοι ημερομηνίες κατά τις οποίες προβλέπονται
σήμερα να ολοκληρωθούν τα ως άνω διακρατικά προγράμματα, με δυνατότητα
παράτασης-ανανέωσης των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) μέχρι τη λήξη των
ως άνω προγραμμάτων, σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης
αυτών.
Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:
-
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ReinFORCE SOCIAL
Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative
Support Structures in the cross-border Territory” και
ακρωνύμιο «SOCIAL FORCES»
Ιστορικό
Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και
προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.
Με τους όρους του από 17/10/2017 συμφώνου συνεργασίας (Partnership
Agreement) της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας
Ο.Τ.Α. με τους εταίρους του έργου “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit
through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και
ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES”, και την αριθμ.

Β2.9c.04/18.10.2017 σύμβαση

χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ –
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και της Διαχειριστικής Αρχής του
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 20142020, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ.
Α.Ε.) έχει αναλάβει ως επικεφαλής εταίρος την υλοποίηση του ως άνω
προγράμματος στην διακρατική περιοχή της Ροδόπης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η περιοχή παρέμβασης του έργου “SOCIAL FORCES” περιλαμβάνει μερικές από τις
πιο υποβαθμισμένες και απομονωμένες κοινότητες των δύο χωρών, όπως
εκδηλώνεται από την αύξηση των ποσοστών φτώχειας και τα υψηλά ποσοστά
ανεργίας. Ως συνέπεια της ανεργίας στην αγορά εργασίας, η περιοχή παρέμβασης
εμφανίζει τάσεις αποδυνάμωσης. Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ανήκει στις περιφέρειες NUTS II με το χαμηλότερο ΑΕΠ

στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή κάτω από το 75% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ.
Χαρακτηριστικό αποτελεί πως η επικρατούσα οικονομική ύφεση και η
δημοσιονομική κρίση και στις δύο πλευρές των συνόρων, έχουν εντείνει περαιτέρω
την αποδυνάμωση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις κοινωνικές
υπηρεσίες.
Επίσης, τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού ιστού σε συνδυασμό με τα χαμηλά
επίπεδα εκπαίδευσης και η αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας
οδήγησαν σε υψηλή ανεργία (κυρίως στο ελληνικό τμήμα), φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για
την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, καθώς δύναται να αντιμετωπίσει
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και να συμβάλλει στην προώθηση
της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.
Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον και την εμφάνιση παραδειγμάτων εμπνευσμένων
κοινωνικών επιχειρήσεων, δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για την κλίμακα και
τα χαρακτηριστικά του αναδυόμενου τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
στην περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας. Παράλληλα ο
ρόλος του σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αποδειχθεί καταλυτικός για στην άρση των
εμποδίων στην είσοδο στην αγορά εργασίας και στην παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.
Ο γενικός στόχος του εν λόγω έργου είναι η συνεργασία στο επίπεδο των
περιφερειακών πολιτικών και των τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση και τη
στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω του σχεδιασμού των κοινών
δραστηριοτήτων προώθησης και συνειδητοποίησης της Κοινωνικής Οικονομίας και
της διασυνοριακής συνεργασίας για τη δημιουργία καινοτόμου Δομής στήριξης που
θα ενεργεί ως ηλεκτρονικό Help Desk στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Αυτό θα
αποτελέσει ένα περιουσιακό στοιχείο για την τοπική κοινωνία. Τα αναμενόμενα
αποτελέσματα του έργου αναφέρονται στην αύξηση της ικανότητας των φορέων
χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών στον εντοπισμό των αναγκών
των κοινωνικών επιχειρήσεων στην διασυνοριακή περιοχή, ευνοώντας έτσι την

τοπική αειφόρο ανάπτυξη. Ξεκινώντας από διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων και
εμπειριών, οι εταίροι σκοπεύουν να ανταλλάξουν εμπειρίες, τις μεθόδους και τα
εργαλεία και επιτυχημένες καλές πρακτικές στο πεδίο της ενίσχυσης της
οικονομικής βιωσιμότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος των κοινωνικών
επιχειρήσεων, και να αναλάβουν δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής
δικτύωσης επιχειρήσεων.
Οι ειδικοί επιμέρους στόχοι του έργου είναι:
1) να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τη τεχνογνωσία των υπευθύνων
για τη χάραξη πολιτικής για εθνικά και περιφερειακά συστήματα
στήριξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
2) να εντοπίσει το κανονιστικό πλαίσιο που ενισχύει αυτόν τον
τομέα, καθώς και τα σημεία εκείνα που δημιουργούν περιττά
νομικά εμπόδια
3) να επιτρέψει στους φορείς χάραξης πολιτικής να γνωρίζουν τις
πιο συναφείς πτυχές του νομικού πλαισίου και των δημόσιων
πολιτικών που αναπτύσσονται σε αυτόν τον τομέα στις δύο
χώρες
4) να αυξήσει τις ικανότητες των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και
των τοπικών φορέων να εντοπίζουν τις ανάγκες των κοινωνικών
επιχειρηματιών, να προσδιορίζουν

κοινές στρατηγικές και

βέλτιστες πρακτικές που ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την
καινοτομία των κοινωνικών επιχειρηματιών
5) να αυξήσει τον αριθμό και τον τύπο των διαθέσιμων εργαλείων σε
διασυνοριακό έδαφος για την προώθηση μοντέλων κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
6) να βελτιώσει τις επιχειρηματικές ικανότητες του ανθρώπινου
δυναμικού των κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά και να
7) αυξήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την ίδρυση και τη

διαχείριση των φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Το εταιρικό σχήμα του έργου «SOCIAL FORCES» περιλαμβάνει συνολικά εννέα (9)
εταίρους από τις δύο χώρες. Εκτός από την ΑΝ.ΡΟ ΑΕ που είναι και ο Επικεφαλής
Εταίρος, το υπόλοιπο σχήμα αποτελείται από τους εξής:
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΚΟΒΟ (Βουλγαρία)
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (Ελλάδα)
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (Ελλάδα)
 ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ελλάδα)
 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΣΚΟΒΟ (Βουλγαρία)
 ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Βουλγαρία)
 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PLOVDIV
"PAISIIHILENDARSKI" (Βουλγαρία)
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ελλάδα).

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων
στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION
PROGRAMME”, στον άξονα προτεραιότητας 4 και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο
9 – Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination
(Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους
διάκρισης) και ειδικότερα της επενδυτικής δραστηριότητας 9c. Παροχή υποστήριξης
σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Διάρκεια: Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες από την 18/10/2017 έως
17/10/2019. Το τελικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πακέτων εργασίας θα
διαμορφωθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και σύμφωνα με
τις ανάγκες του έργου.

ΣΥΝΤΟΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

“Policies

for

Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”
και ακρωνύμιο «THE HEALTHY MUNICIPALITY»
Ιστορικό
Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και
προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.
Με τους όρους του από 01/11/2017 συμφώνου συνεργασίας (Partnership
Agreement) της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας
Ο.Τ.Α. με τους εταίρους του έργου “Policies for

Enhancing Access to Health

Services in Deprived Areas” και ακρωνύμιο «THE HEALTHY MUNICIPALITY», και
την αριθμ.

Β2.9a.09/01.11.2017 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract)

μεταξύ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.
και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG
V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) έχει αναλάβει ως επικεφαλής εταίρος την
υλοποίηση του ως άνω προγράμματος στην διακρατική περιοχή της Ροδόπης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το αυξανόμενο ποσοστό εμφάνισης της φτώχειας στη διασυνοριακή περιοχή έχει
πολλές κοινωνικές συνέπειες, μία από τις οποίες είναι οι επιδεινούμενες συνθήκες
δημόσιας υγείας. Παρόλο που η διασυνοριακή περιοχή απολαμβάνει τη
διαθεσιμότητα βασικών πόρων υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. νοσοκομεία και
ιατρικό προσωπικό) σε επίπεδα κοντινά ή σε αρκετές περιπτώσεις βελτιωμένα σε
σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ28, το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι χαμηλότερο ενώ
κάποιοι επιδημιολογικοί δείκτες καταγράφουν υψηλότερες τιμές από τα επίπεδα
της ΕΕ28. Συγκριτικά στοιχεία των δύο χωρών δείχνουν πως συνολικά, οι ελληνικές
περιφέρειες παρουσίασαν στο παρελθόν υψηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης από τις

βουλγαρικές περιοχές. Παρόλα ταύτα η αναγκαστική προσφυγή σε νοσοκομειακή
περίθαλψη λόγω αυξανόμενης φτώχειας (παρατηρείται πάνω από 20% αύξηση στην
Ελλάδα μετά το 2010), οδηγεί στο συμπέρασμα πως στο εγγύς μέλλον, οι συνθήκες
υγειονομικής περίθαλψης κινδυνεύουν περισσότερο να επιδεινωθούν στις
ελληνικές περιφέρειες.
Ο πληθυσμός της διασυνοριακής περιοχής που αντιμετωπίζει τις σημαντικότερες
προκλήσεις στον τομέα της υγείας, εντοπίζεται κυρίως στις απομακρυσμένες
περιοχές καθώς και σε αυτές της συγκέντρωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων,
που οφείλεται στη διαθεσιμότητα, τη προσβασιμότητα και την υποχρεωτική
οικονομική επιβάρυνση.
Γεγονός που επιφορτίζει την αρνητική εικόνα είναι πως,

η τρέχουσα παροχή

υπηρεσιών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή επικεντρώνεται πρωτίστως στην
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και όχι στην πρόληψή τους, με
συνέπεια να παρατηρείται χαμηλό επίπεδο υγειονομικών υπηρεσιών προς τον
τοπικό πληθυσμό και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του καθώς και υψηλό κόστος
των υπηρεσιών υγείας. Λαμβανομένου υπόψη αυτών των προβλημάτων, ο γενικός
στόχος του προτεινόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός και η εισαγωγή πολιτικών
πρόληψης σε επίπεδο δήμου προς τις απομακρυσμένες περιοχές της διασυνοριακής
περιοχής.
Οι ειδικοί επιμέρους στόχοι του έργου είναι:
(1)

να διερευνήσει τις αιτίες νοσηρότητας

(2)

να αναπτύξει χάρτες πληθυσμιακής νοσηρότητας και να
διατυπώσει πολιτικές για τη μείωσή του

(3)

να διερευνήσει την πρόσβαση και την κάλυψη των αναγκών σε
υπηρεσίες υγείας στις περιοχές του εταιρικού σχήματος

(4)

να εντοπίσει τις ευάλωτες ομάδες

(5)

να εντοπίσει τις ανάγκες για (α) λήψη μέτρων (διαγνωστικές
εξετάσεις, πρότυπα καταγραφής περιστατικών κλπ), (β) ανάπτυξη

εργαλείων (κάρτες ασθενών, ψηφιακά συστήματα συναγερμού,
πρόσθετος εξοπλισμός για κέντρα υγείας, δικτύωση των τοπικών
δομών υγείας), (γ) διαμόρφωση τοπικών σχεδίων πολιτικής για
την υγεία, (δ) την οργάνωση δράσεων επικοινωνίας για την
εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου τις περιοχές στόχου του έργου, (ε)
εφαρμογή πιλοτικών εφαρμογών (διαγνωστικές και κλινικές
εξετάσεις για ευάλωτες ομάδες, συνεδρίες πρόληψης της υγείας),
(στ) υποστήριξη της πολιτικής πρόληψης
(6)

να βελτιώσει την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και επείγουσα
ιατρική περίθαλψη (στις απομονωμένες και υποβαθμισμένες
κοινότητες) στη διασυνοριακή περιοχή (ενίσχυση ειδικού στόχου
προτεραιότητας 8 του προγράμματος), μεταξύ άλλων με την
ανάπτυξη ικανοτήτων σε επίπεδοδήμων στις απομακρυσμένες
περιοχές, με τη δημιουργία ενός εργαστηρίου στη διασυνοριακή
περιοχή για την πρόληψη της δημόσιας υγείας.

Ωφελούμενοι από το έργο θα είναι ο πληθυσμός της διασυνοριακής περιοχής, ο
τομέας της δημόσιας υγείας, οι τοπικές κοινότητες και οι τοπικοί δήμοι.
Το εταιρικό σχήμα του έργου “THE HEALTHY MUNICIPALITY” περιλαμβάνει συνολικά
εννέα (9) εταίρους από τις δύο χώρες. Εκτός από την ΑΝ.ΡΟ. ΑΕ που είναι και ο
Επικεφαλής Εταίρος, το υπόλοιπο σχήμα αποτελείται από τους εξής:
-

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)
-

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ)

-

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ)

-

TRANSCOOP, ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

-

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΠΕΔΣΜΟΛΙΑΝ-ΚΙΡΤΖΑΛΙ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΧΑΣΚΟΒΟ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

-

ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΜΟΒΓΚΡΑΝΤ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

-

ΔΗΜΟΣ ΜΟΜΤΣΙΛΓΚΡΑΝΤ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων
στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION
PROGRAMME”, στον άξονα προτεραιότητας 4 και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο
9 - Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination (Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης)
και ειδικότερα της επενδυτικής δραστηριότητας “9a. Επενδύσεις στις υποδομές
υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και
τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον
τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες
αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της
κοινότητας”.

Διάρκεια: Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες από την 01/11/2017 έως
31/10/2019. Το τελικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πακέτων εργασίας θα
διαμορφωθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και σύμφωνα με
τις ανάγκες του έργου.

Για τις ανάγκες υλοποίησης των ως άνω έργων

η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ –

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) προτίθεται να αναθέσει με
συμβάσεις μίσθωσης έργου τις παρακάτω συμβάσεις συνεργατών:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Πλήθος συνεργατών

2

Δύο (2) Πτυχιούχοι Π.Ε.

Οι ανωτέρω συνεργάτες θα ενταχθούν στις ομάδες έργων που
υλοποιούν τα αντικείμενα των Πακέτων Εργασίας (D3.1.2,)
(D4.1.1), (D4.1.3), (D5.1.1) και (D5.1.2) για το «SOCIAL
FORCES» ΚΑΙ (D5.1.4) και (D6.1.4) για το «THE HEALTHY
MUNICIPALITY».
Η έναρξη και η λήξη της συνεργασίας της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. με κάθε
συνεργάτη, η χρονική διάρκεια αυτής, το αντικείμενο της
σύμβασης κάθε συνεργάτη, καθώς και η αμοιβή αυτού, θα
καθοριστούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας
Ο.Τ.Α, ανάλογα με τις ανάγκες των
διακρατικών
προγραμμάτων
«SOCIAL FORCES» ΚΑΙ «THE HEALTHY
MUNICIPALITY».
Ειδικότερα σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την
εμπειρία του κάθε συνεργάτη, το αντικείμενο της κάθε υπό
σύναψη σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο των παρακάτω
αντικειμένων ανά πακέτο εργασίας:
ΓΙΑ ΤΟ «SOCIAL FORCES»
D 3.1.2:

Διοργάνωση εκδηλώσεων-

Ανάλυση Αναγκών και

Ανταλλαγή Εμπειριών – Οργάνωση επίσκεψη μελέτης στο
Χακοβο (study visit)

Στα πλαίσια της διοργάνωσης της ημερήσιας επίσκεψης
μελέτης στο Χάσκοβο για 10 άτομα, με σκοπό τη
συμμετοχή σε ένα κοινωνικό εργαστήριο δικτύωσης
εταίρων και ομάδων εκπαιδευομένων, έργο του
υποψήφιου συνεργάτη είναι η προετοιμασία της
υλικοτεχνικής υποστήριξης και της οργάνωσης της
επίσκεψης μελέτης (study visit) με την προετοιμασία του
υλικού που θα διανεμηθεί, την προετοιμασία ομιλιών και
κειμένων, την πρόσκληση των ενδιαφερομένων και τις
εκθέσεις μετά την εκδήλωση.
Παραδοτέο D 3.1.2:

 Απολογιστική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει το
πρόγραμμα των συναντήσεων, λίστα συμμετεχόντων,
φωτογραφικό υλικό κτλ
 Προϋπολογισμός: 675€
 Χρονοδιάγραμμα: 1ος/2019 - 2ος/2019
D 4.1.1:

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Ροδόπη. Ανάπτυξη

επιχειρηματικών σχεδίων. Συμμετοχή στο κοινό εργαστήριο
(joint workshop) με την ομάδα-στόχου από τη Ροδόπη

Έργο του υποψήφιου συνεργάτη είναι η διοργάνωση ενός
εκπαιδευτικού σεμιναρίου 50 ωρών για 20 άτομα στην
Κομοτηνή, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Το
τεχνικό προσωπικό θα υλοποιήσει όλες τις βασικές
ενέργειες σχετικά με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια
(καθήκοντα γραμματέως, προετοιμασία της πρόσκλησης

Χρονική Διάρκεια
Συμβάσεων

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης κάθε συνεργάτη θα
καθοριστεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας
Ο.Τ.Α, θα άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και
δεν θα δύναται να υπερβαίνει την 17/10/2019 ή την
31/10/2019, ήτοι τις ημερομηνίες κατά τις οποίες
προβλέπονται σήμερα να ολοκληρωθούν τα διακρατικά
προγράμματα
«SOCIAL FORCES» ΚΑΙ «THE HEALTHY
MUNICIPALITY».
Η ημερομηνία λήξης της κάθε υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε
περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα
ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση κάθε συνεργάτη,
καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα
με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα, ως ισχύει. Σε περίπτωση
παράτασης
της
προθεσμίας
ολοκλήρωσης
των
προγραμμάτων, θα υπάρχει η δυνατότητα παράτασης και της
σύμβασης κάθε συνεργάτη μέχρι τη λήξη των έργων, εφόσον
οι ανάγκες των έργων το επιβάλλουν.

Αμοιβή – Τρόπος
πληρωμής Σύμβασης

Η συνολική αμοιβή του κάθε συνεργάτη θα καθοριστεί με
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής
Ροδόπης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., ανάλογα
με το αντικείμενο της σύμβασής του και τη χρονική διάρκεια
αυτής. Η συνολική αμοιβή των συνεργατών για το χρονικό
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασής του έως τις
17/10/2019 και 31/10/2019, ημερομηνίες που προβλέπονται
σήμερα να ολοκληρωθούν τα προγράμματα, προσδιορίζεται
στα 18.605,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το
«SOCIAL FORCES» και 6.600,00€ για το «THE HEALTHY
MUNICIPALITY». Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση
δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω
συνολικά τιμήματα για τις συμβάσεις των συνεργατών κατά το
προσδιοριζόμενο στην παρούσα χρονικό διάστημα και είναι
δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την
πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση των
έργων, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού
υπολοίπου στα έργα, μετά από πιστοποίηση και εντολή του
Συντονιστή των έργων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή. Εφόσον η
προθεσμία ολοκλήρωσης των προγραμμάτων παραταθεί
πέραν της 17/10/2019 και 31/10/2019, θα υπάρχει η
δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης και της σύμβασης κάθε
συνεργάτη έως την πλήρη ολοκλήρωση των προγραμμάτων,
εφόσον οι ανάγκες των έργων το επιβάλλουν, με αμοιβή που
θα καθοριστεί τότε με αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., στα πλαίσια της παράτασης των
προγραμμάτων.

Τόπος εργασίας

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση των έργων κάθε συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις
εγκαταστάσεις της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) στην Κομοτηνή,
καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις των
προγραμμάτων. Επίσης, κάθε συνεργάτης θα έχει την
υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Συντονιστή των έργων και
τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου. Στις περιπτώσεις που
αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή των
έργων απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της κάθε πράξης, υπό
τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.

Τρόπος παραλαβής
του ανατεθέντος
έργου

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει κάθε συνεργάτης,
όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης,
αυτός/ή θα υποχρεούται να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις
παραχθέντος έργου. Ο Συντονιστής των ως άνω έργων που
παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά
τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του
κάθε συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη
έκθεση παραχθέντος έργου που ο κάθε συνεργάτης θα
υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από το Συντονιστή
των έργων της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση
πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του
έργου που εκτέλεσε ο/η κάθε συνεργάτης.

Απαιτούμενα
προσόντα

α) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή ισότιμης
αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού,
β) Γνώση χρήσης Η/Υ.
γ) Γενική επαγγελματική εμπειρία στο επιστημονικό του
αντικείμενο τουλάχιστον επτά (7) ετών.
δ) Ειδική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών
στη διαχείριση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Θα γίνουν δεκτές στην παρούσα πρόσκληση και προτάσεις με
ειδική επαγγελματική εμπειρία μικρότερη των τριών (3) ετών
ανά ειδικότητα, οι οποίες θα αξιολογηθούν μόνο εφόσον δεν
υπάρξουν προτάσεις με την απαιτούμενη ειδική
επαγγελματική εμπειρία των τριών (3) ετών.
ε) Καλή γνώση ξένης γλώσσας και ειδικότερα της Αγγλικής
γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα

α) Μεταπτυχιακός/οί τίτλος/οι σπουδών σε συναφές με την
Πρόσκληση αντικείμενο.
β)Δίπλωμα
αυτοκινήτου,
ευελιξία
και
δυνατότητα
μετακινήσεων σ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
γ) Ικανότητα επικοινωνίας.
δ) Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα.
ε) Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη.
στ) Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
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 που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν
ενδιαφέρον.
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) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει
δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ
δεδικασμένου.
ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με
οποιοδήποτε μέσο.
ια) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση
υποψηφιότητας.
ιβ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας
και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. 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, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.
Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης
της συμμετοχής του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με
ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:
1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω Κεφαλαίου
«ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ.
μεταπτυχιακό.
6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται).
7. Αποδεικτικά στοιχεία γενικής επαγγελματικής εμπειρίας του/της υποψηφίου/ας
τουλάχιστον επτά (7) ετών και ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3)
ετών ή εναλλακτικά όσης ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας ο/η υποψήφιος/α διαθέτει,
για την περίπτωση που δεν υπάρξουν προτάσεις με την απαιτούμενη ειδική
επαγγελματική εμπειρία των τριών (3) ετών (έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας για
την απόδειξη της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας και αντίγραφα σχετικών συμβάσεων
ή/και βεβαιώσεις εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ειδικής
επαγγελματικής εμπειρίας)
8. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).
Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω :
 Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι
οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ.
 Με Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή προηγούμενου εργοδότη σύμφωνα με
την οποία, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
9. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά
στους άνδρες).
10.
Αποδεικτικό κατοχής ξένης γλώσσα. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή
βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας.
(Εφόσον το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών
έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση
αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας).
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο
προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο
διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα πέντε (5) κριτήρια:
1. Τίτλοι σπουδών
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ και ξένης γλώσσας

3. Γενική επαγγελματική εμπειρία (πέραν της επταετίας)
4. Ειδική επαγγελματική εμπειρία (πέραν της εξαετίας ή εναλλακτικά της όποιας
ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας για την περίπτωση που δεν υπάρξουν
προτάσεις με ειδική επαγγελματική εμπειρία άνω των 3 ετών)
5. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά
Τα κριτήρια αυτά αναλύονται, όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με αντίστοιχη
βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα.
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων (πλην της περίπτωσης (5)) δεν είναι σωρευτική.
1. Τίτλοι σπουδών
Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βαθμοί

1

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 5<β<=7

7

2

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=10

8

3

Μεταπτυχιακός τίτλος

9

4

Διδακτορικό δίπλωμα

10

2.

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Α/Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Βαθμοί

1

Επεξεργασία κειμένων (Word) ή Υπολογιστικά φύλλα (Excel) ή
Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) καθώς και ειδικό λογισμικό πακέτο
κατά περίπτωση

5

2

Επεξεργασία κειμένων (Word) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) ή
Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)
καθώς και ειδικό λογισμικό πακέτο κατά περίπτωση

8

3

Επεξεργασία κειμένων (Word) και Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και
Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) καθώς και ειδικό λογισμικό πακέτο
κατά περίπτωση

10

Α/Α

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Βαθμοί

1

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ C2

10

2

ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ C1

8

3

ΚΑΛΉ ΓΝΩΣΗ Β2

5

Τρόπος απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας
 Η άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2

ή με κατοχή πτυχίου Certificate of Proficiency in English του
Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Certificate of Proficiency in
English του Πανεπιστημίου του Michigan ή με άλλο ισότιμο τίτλο.
 Η πολύ καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή με κατοχή πτυχίου Certificate in
Advanced English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Michigan English
language assessment battery (MELAB) ή πτυχίου Michigan English test (MET) του
Cambridge Michigan language assessment (CaMLA) ή με άλλο ισότιμο τίτλο.
 Η καλή γνώση της Αγγλική 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.
3. Γενική επαγγελματική εμπειρία
Για τον υπολογισμό της Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι
αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για
να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.
Τα έτη Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας (στο επιστημονικό αντικείμενο του υποψηφίου
συνεργάτη), βαθμολογούνται για την περίοδο που υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

8ο

Βαθμοί
ανά έτος
1

9ο

2

24

10ο

3

36

11ο

4

48

12ο

5

60

13ο

6

72

14ο

7

84

15ο και
8
επόμενα

96

ΕΤΟΣ

ΜΗΝΕΣ

Βαθμοί ανά
μήνα

12

0,0833

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης ή και

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
4.

Ειδική επαγγελματική εμπειρία

Για τον υπολογισμό της Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι
αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για
να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.
Τα έτη Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας (διαχείριση/υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων), βαθμολογούνται για την περίοδο που υπερβαίνει τα τρία (3)
έτη.
Θα γίνουν δεκτές στην παρούσα πρόσκληση και προτάσεις με ειδική επαγγελματική εμπειρία
μικρότερη των τριών (3) ετών ανά ειδικότητα, οι οποίες θα αξιολογηθούν μόνο εφόσον δεν
υπάρξουν προτάσεις με την απαιτούμενη ειδική επαγγελματική εμπειρία των τριών (3) ετών.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΤΟΣ

Βαθμοί
ανά έτος

ΜΗΝΕΣ

1ο

1

12

2ο

2

24

3ο

3

36

4ο

4

48

5ο

5

60

6ο

6

72

7ο

7

84

8ο

8

96

9ο

9

108

10 και
10
επόμενα

Βαθμοί ανά
μήνα

0,0833

120

Τρόπος απόδειξης της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας:
 Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής για την επαρκή εκτέλεση των
καθηκόντων.
 Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση αντιγράφων
συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης
απασχόλησης και η αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία

5.

Προσωπικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά

Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα
έκφρασης και η μεταδοτικότητα, η κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη και η εν γένει παρουσία
και συμπεριφορά, ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανώτατο
όριο
βαθμών

1

Ικανότητα επικοινωνίας

3

2

Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα

3

3

Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη

3

4

Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά

1

ΣΥΝΟΛΟ

10

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών
στάθμισης επί των πέντε (5) προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται στο
ακόλουθο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΗ
ΑΡΚΕΤΑ
ΣΥΝΤ.
ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΙΚΑΝΟΒΑΡ.
ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ
ΠΟΙΗΤΙΚΗ
9-10

8-9

7-8

5-7

1-5

1

Τίτλοι σπουδών

10%

2

Γνώση χειρισμού Η/Υ και
ξένης γλώσσας

5%

3

Γενική επαγγελματική
εμπειρία

20%

ΜΕΡΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

4

Ειδική επαγγελματική
εμπειρία

40%

5

Προσωπικά –
επαγγελματικά
χαρακτηριστικά

25%

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στα γραφεία της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. επί της οδού Ν.Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην
Κομοτηνή: κυρία Κυριακή Αφεντουλίδου, τηλ. 25310-34071 & 34072.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ –
Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) www.anro.gr απ’ όπου μπορούν να
το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως
ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – Ανώνυμης
Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) στην Kομοτηνή, οδός Ν. Πλαστήρα & Κ.
Αντωνιάδη, Τ.Κ. 69 100 μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 με
την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
(Σ.Μ.Ε.) για τα διακρατικά προγράμματα “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through
setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” και ακρωνύμιο
“SOCIAL FORCES” και “Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”
και ακρωνύμιο “THE HEALTHY MUNICIPALITY”, που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2014-2020» 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.
Η ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα της εν όλω ή εν μέρει ακύρωσης της παρούσας
προσκλήσεως χωρίς να γεννάται καμία αξίωση για τους υποβάλλοντες πρόταση στα πλαίσια
αυτής.

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή (3) επιτροπή αξιολόγησης της ΑΝ. ΡΟ.
Α.Ε. και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.
Κομοτηνή, 20/11/2018
Για την Αναπτυξιακή Ροδόπης –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Χρήστος Μέτιος
Πρόεδρος Δ.Σ

Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης
Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για τα διακρατικά προγράμματα “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial
Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cro ss-border Territory” και
ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES” και “Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived
Areas” και ακρωνύμιο “The Healthy Municipality”, που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» ατόμου
με ειδικότητα: …………………………………………………..
Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της παρούσας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει αποδοχή αυτής.

1.

Προσωπικά στοιχεία

Επώνυμο : ……………………………………………………………….……………………………
Όνομα : ………………………………………………………………….……………………………
Όνομα πατρός :……………………………………..……………………………………………………
2.

Στοιχεία αλληλογραφίας

Οδός και αριθμός:……………..…………………………………………………………………………
Πόλη : ……………………………………….……….…………………………………………………….
Ταχυδρομικός κώδικας: ……………………….……….…………………………………………..
Αριθμός τηλεφώνου οικίας: ….…….……….……………Κινητό: ..…………….…………
Αριθμός τηλεφώνου εργασίας: ………………….………………………………………………
Αριθμός τέλεφαξ: ……………………………………….……….…………………………………

Ε-mail: ……………………………………….……….…………………………………………………
Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας
μου : ..……………………….……………………………………………………………
3.

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

4.

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

5.

Στρατιωτική θητεία: Απαλλαγή :

6.

Οικογενειακή κατάσταση:

Εκπληρωμένη:

Άγαμος
Έγγαμος

Αρ. τέκνων

Διαζευγμένος

Αρ. τέκνων

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):
Ο – Η 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.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(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:
α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων.
β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).
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 εργασίας για την οποία εκδηλώνω ενδιαφέρον.
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) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας
αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
ι) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
ια) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με την δήλωσή μου στην πρόταση υποψηφιότητας.
ιβ) Έχω υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της κατα ληκτικής
ημερομηνίας.

Ημερομηνία: ……………...
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.

Ο – Η Δηλ…………..

(Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
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

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή)
Χώρα
ΑΓΓΛΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ
ΑΛΛΗ …….
(σημειώσατε ποια)

Επίπεδο χαμηλότερο του
Lower ή αντίστοιχου

Επίπεδο Lower ή
αντίστοιχο

Επίπεδο Proficiency ή
αντίστοιχο

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αν δεν επαρκεί μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο – Επισυνάψτε αποδεικτικά προϋπηρεσίας)
Α/Α

Από

Έως

Μήνες
Απασχόλησης

Φορέας
Απασχόλησης Εργοδότης

Κατηγορία
Φορέα (1)

Αντικείμενο
Απασχόλησης
(θέση –
υπευθυνότητα/καθήκοντα)

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΣΥΝΟΛΟ
2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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.
6.
7.
8.
9.
10.

Α/Α

ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Ο
ΣΥΣΤΗΝΩΝ

1.
2.
3.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Τα παρακάτω στοιχεία θα προσκομισθούν επικυρωμένα μετά την πιθανή επιλογή
μου, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί.
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων εφόσον
υπάρχουν.
3. Φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
4. Παραστατικά τεκμηρίωσης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ξένης γλώσσας.
5. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία
(αφορά στους άνδρες).
6. Tεκμηρίωση της δηλωθείσας επαγγελματικής εμπειρίας συνοδευόμενη από τις
αντίστοιχες βεβαιώσεις.
7.
8.
Ο/Η Δηλών/ούσα

……………………..…….

