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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Για τη σύναψη σμβάσεων Μίσθωσης Έργοσ 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Σο Κένηρο Απαζτόληζης & Επαγγελμαηικής Καηάρηιζης Ν. άμοσ  Α.Ε. 

Α.Ε. με διακριηικό ηίηλο KAEK  άμοσ Α.Ε. 

 
Έυξμςαπ σπόφη: 

1. ιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Μ. 2527/1997, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςιπ διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 10 ςξσ Μ. 3812/2009, ςιπ παοαγοάτξσπ 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 40 ςξσ Μ. 4024/2011 και 

ςξσ άοθοξσ έμαςξσ ςξσ Μ. 4057/2012. 

2. ιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 21 ςξσ Μ. 2190/1994, ϊπχπ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋξσμ. 

3. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 3852/2010, ϊπχπ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋξσμ. 

4. την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 10808/30-4-2014 βεβαίωση του ΑΣΕΠ σύμυωνα με το άρθρο 10 
του Ν. 3812/2009, 

5. ημ σπ' αοιθμ. ΔΘΟΟ/Τ.ΔΓΙΠ.1/154/18756/17-09-2014 Δγκοιςική Απϊταρη ςηπ εςοαμελξϋπ 

Δπιςοξπήπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ ΟΣΡ: 33/2006 (Αμαρςξλή διξοιρμόμ και ποξρλήφεχμ 

ρςξ Δημϊριξ ξμέα, ΤΔΙ 280/Α/28-12-2006), ϊπχπ  ιρυϋει και ϊπχπ μαπ κξιμξπξιήθηκε με ςξ 

αοιθμ ποχς 3259/30-1-2014 έγγοατξ ςξσ Σπξσογείξσ Δρχςεοικόμ. 

6. ημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ ΟΣΡ: 33/2006, ϊπχπ ιρυϋει (ποξκειμέμξσ για επιυειοήρειπ ςχμ 

ΞΑ, ςηπ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Μ. 2527/1997). 

7. ημ σπ' αοιθμ. Οοχς. 80273/23-10-2014 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Αιγαίξσ (ποξκειμέμξσ για ςξσπ ΞΑ ποόςξσ και δεϋςεοξσ βαθμξϋ καθόπ και για ςα 

μξμικά ςξσπ ποϊρχπα). 

8. ημ σπ’ αοιθμ2/2014 Ξοθή Δπαμάληφη Απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ  ςξσ ΙΑΔΙ ΡΑΛΞΣ 

Α.Δ. 

9. ημ σπ’αοιθμ.109/5-8-2014 Απϊταρη ςξσ Οεοιτεοειακξϋ Ρσμβξσλίξσ  

Αμακξιμώμει 
 

Ση ρύμαφη ρύμβαρηπ μίρθχρηπ έογξσ με ρσμξλικά δύξ (2) αςόμχμ  για ςημ κάλσφη αμαγκώμ 
ςξσ ΚΑΔΚ  άμξσ Α.Δ., πξσ εδοεύει ρςη άμξ Δεοβεμακίχμ & Αλένη Αλένη (κςίοιξ Διξικηςηοίξσ ), 
ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςηπ Ποάνηπ με ςίςλξ: «Άνξμαπ 4 ςξσ Δ.Π. Αλιείαπ 2007-2013΄΄ Αειτόοξπ 
Αμάπςσνη Αλιεσςικώμ Πεοιξυώμ»΄΄ ρσμξλικήπ διάοκειαπ έχπ 12 μήμεπ. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ 
ασςξύ θα απαρυξληθεί αμά ςόπξ εκςέλερηπ, ειδικόςηςα και διάοκεια ρύμβαρηπ ξ ενήπ αοιθμόπ 
αςόμχμ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με ςα αμςίρςξιυα απαιςξύμεμα (ςσπικά και ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΦΟΛΗΗ (αμά κχδικό απαρυόληρηπ) 

Κχδικόπ  
απαρυόληρηπ 

Σόπξπ εκςέλερηπ Διδικόςηςα 
Διάοκεια 
ρύμβαρηπ 

Αοιθμόπ 
αςόμχμ 

101 ΡΑΛΞΡ 
ΟΔ 

ΞΘΙΞΜΞΛΞΚΞΓΩΜ 
ΈΜΑ ΈΞΡ 1 

102 ΡΑΛΞΡ 
ΟΔ ΥΖΛΘΙΩΜ 
ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ 

ΈΜΑ ΈΞΡ 1 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αμά κχδικό απαρυόληρηπ) 
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Κχδικόπ 
απαρυόληρηπ 

Σίςλξπ ρπξσδώμ  
και  

λξιπά απαιςξύμεμα (ςσπικά & ςσυόμ ποόρθεςα) ποξρόμςα 

101 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1)Πηςσίο ή δίπλυμα Οικονομικού  Πανεπιζηημίος ή ηο ομώνςμο πηςσίο ή 

δίπλυμα Ελληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Ππογπαμμάηυν ποςδών Επιλογήρ (Π..Ε.) ΑΕΙ ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ 

ηίηλορ ζσολών ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ, 

2)Γνώζη Υειπιζμού Η/Τ ζηα ανηικείμενα: α) επεξεπγαζίαρ κειμένυν,                             

β) ςπολογιζηικών θύλλυν και γ) ςπηπεζιών διαδικηύος 

3)Πολύ καλή γνώζη Αγγλικήρ γλώζζαρ.  

4) Εξειδικεςμένη εμπειπία πένηε (5)  ηοςλάσιζηον εηών υρ ςπεύθςνορ/νη 

έπγος ζε  ζςγσπημαηοδοηούμενα από Εςπυπαφκή Ένυζη ππογπάμμαηα 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ 

πποζόνηα) 

Σα ανυηέπυ κύπια πποζόνηα με απιθ. 1 ,2 και 3 πολύ καλή ηοςλάσιζηον 

γνώζη αγγλικήρ γλώζζαρ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Εθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ 

πποζόνηα) 

Σα ανυηέπυ κύπια πποζόνηα με απιθ. 1,2 . 

102 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1)Πηςσίο ή δίπλυμα Υημικού Μησανικού Πανεπιζηημίος ή ηο ομώνςμο 

πηςσίο ή δίπλυμα Ελληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Ππογπαμμάηυν ποςδών Επιλογήρ (Π..Ε.) ΑΕΙ ηηρ ημεδαπήρ ή ιζόηιμορ 

ηίηλορ ζσολών ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ, 

2) Γνώζη Υειπιζμού Η/Τ ζηα ανηικείμενα: α) επεξεπγαζίαρ κειμένυν,                             

β) ςπολογιζηικών θύλλυν και γ) ςπηπεζιών διαδικηύος. 

3)Άπιζηη γνώζη αγγλικήρ γλώζζαρ.  

4) Εξειδικεςμένη εμπειπία πένηε (5)  ηοςλάσιζηον εηών υρ ςπεύθςνορ/νη  

έπγος ζε  ζςγσπημαηοδοηούμενα από Εςπυπαφκή Ένυζη ππογπάμμαηα. 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Εθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ 

πποζόνηα)  

Σα ανυηέπυ κύπια πποζόνηα με απιθ. 1 ,2 και 3 πολύ καλή ηοςλάσιζηον 

γνώζη αγγλικήρ γλώζζαρ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β' ΕΠΙΚΟΤΡΙΑ:  

(Εθόζον οι θέζειρ δεν καλςθθούν από ςποτηθίοςρ με ηα ανυηέπυ 

πποζόνηα)  

Σα ανυηέπυ κύπια πποζόνηα με απιθ. 1, 2.  

 

Ξι σπξφήτιξι ςχμ ειδικξςήςχμ ποέπει μα είμαι ηλικίαπ απϊ 18 έχπ 65 εςόμ. 

 
 
2 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΦΗ 
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2.1. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςημ Ποξκήοσνη έυξσμ ςα τσρικά ποόρχπα ςα ξπξία: 
α) Δεμ έυξσμ ρςεοηθεί ςχμ πξλιςικόμ ςξσπ δικαιχμάςχμ. 
Β) Έυξσμ εκπληοόρει ςη ρςοαςιχςική ςξσπ θηςεία ή έυξσμ μϊμιμα απαλλαγεί απ’ ασςήμ 

(για ςξσπ άμδοεπ σπξφήτιξσπ). 

Γ) Δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί για κακξϋογημα ρε ξπξιαδήπξςε πξιμή. 

Δ) Δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί για κλξπή, σπεναίοερη (κξιμή και ρςημ Σπηοερία), απάςη, 
εκβίαρη, πλαρςξγοατία, απιρςία δικηγϊοξσ, δχοξδξκία ή δχοξληφία, απιρςία πεοί 
ςημ Σπηοερία, παοάβαρη καθήκξμςξπ καθ’ σπξςοξπή, ρσκξταμςική δσρτήμιρη ή 
έγκλημα καςά ςηπ γεμεςήριαπ ελεσθεοίαπ ή ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ ςηπ γεμεςήριαπ 
ζχήπ. 

Δ) Δεμ είμαι σπϊδικξι και δεμ έυξσμ παοαπεμτθεί με ςελερίδικξ βξϋλεσμα για 
κακξϋογημα ή για πλημμέλημα ςηπ ποξηγξϋμεμηπ πεοίπςχρηπ έρςχ και αμ ςξ αδίκημα 
παοαγοάτηκε. 

Ρς) Δίμαι σπήκξξι κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ή ξμξγεμείπ. 

Ε) Έυξσμ ςα ςσπικά ποξρϊμςα για ςημ σλξπξίηρη ςξσ έογξσ πξσ ατξοά η παοξϋρα. 

Ζ) Δεμ διόκξμςαι και δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί για πλημμέλημα απϊ δϊλξ, για ςξ ξπξίξ 
ποξβλέπεςαι πξιμή τσλάκιρηπ άμχ ςξσ έςξσπ ή έυει καςαλξγιρθεί πξιμή άμχ ςχμ ένι 
μημόμ. 

Η) Απξδέυξμςαι ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ Οοξκήοσνηπ με δήλχρή ςξσπ ρςημ αίςηρη 
σπξφητιϊςηςαπ. 

Θ) Έυξσμ σπξβάλλει ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά, μαζί με ςημ αίςηρη σπξφητιϊςηςαπ 
έχπ και ςημ καςαληκςική ημεοξμημία ςηπ ποξκήοσνηπ. 

ΘΑ) Έυξσμ ηλικία έχπ 65 εςόμ. 

2.2. Δπαλήθεσρη ρςξιυείχμ και δικαιξλξγηςικώμ: 
ξ ΙΑΔΙ Μ. Ράμξσ Α.Δ. διαςηοεί ςξ δικαίχμα επαλήθεσρηπ ςχμ παοαπάμχ ρςξιυείχμ και ςχμ 
απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ, με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ κοίμει ρκϊπιμξ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
και ςξσ αουείξσ άλλχμ Σπηοεριόμ ρϋμτχμα με ςξ Άοθοξ 9, παοάγο. 4 ςξσ Μ. 1599/1986. 
Οιθαμή μη απξδξυή ςξσ παοαπάμχ ελέγυξσ απϊ ρσμμεςέυξμςα, απξςελεί λϊγξ απϊοοιφηπ ςηπ 
ρσμμεςξυήπ ςξσ. 

3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 
Οεοίληφη ςηπ παοξϋραπ ποϊρκληρηπ θα δημξριεσθεί ρε μία (01) εβδξμαδιαία ςξπική ετημεοίδα ςξσ 
μξμξϋ Ράμξσ 
ξ σλικϊ ξλϊκληοηπ ςηπ Οοξκήοσνηπ είμαι επίρηπ αμαοςημέμξ ρςξμ πίμακα αμακξιμόρεχμ ςξσ ΙΑΔΙ 
Μ. Ράμξσ Α.Δ., και ρςημ ιρςξρελίδα απ’ ϊπξσ μπξοξϋμ μα ςξ ποξμηθεϋξμςαι ξι εμδιατεοϊμεμξι: 

 www. Ιaek-pesamou.info  

Σπεϋθσμη για διαμξμή ςηπ Οοξκήοσνηπ και για παοξυή πληοξτξοιόμ: κσοία Βξϋοξσ Αγγελική , ξδϊπ 
Δεοβεμακίχμ & Αλένη Αλένη, (κςίοιξ Διξικηςηοίξσ) ςηλ.22730-50428. 

4. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΦΗ 

Ξι εμδιατεοϊμεμξι καλξϋμςαι μα ρσμπληοόρξσμ ςημ αίςηρη ςξσπ και μα ςημ σπξβάλξσμ, είςε 
ασςξποξρώπχπ, είςε με άλλξ ενξσριξδξςημέμξ απϊ ασςξϋπ ποϊρχπξ, ετϊρξμ η ενξσριξδϊςηρη 
τέοει ςημ σπξγοατή ςξσπ θεχοημέμη απϊ δημϊρια αουή, είςε ςαυσδοξμικά με ρσρςημέμη επιρςξλή, 
ρςα γοατεία ςξσ ΙΑΔΙ Μ. Ράμξσ ξδϊπ Δεοβεμακίχμ & Αλένη Αλένη  , Ιεμςοικϊ Οοχςϊκξλλξ, μέυοι 
ςημ 12/11/2014, ημέοα εςάοςη και όοα 14:30. Ρςημ πεοίπςχρη απξρςξλήπ ςχμ αιςήρεχμ 
ςαυσδοξμικόπ ςξ εμποϊθερμξ ςχμ αιςήρεχμ κοίμεςαι με βάρη ςημ ημεοξμημία πξσ τέοει ξ τάκελξπ 
απξρςξλήπ, ξ ξπξίξπ μεςά ςημ απξρτοάγιρή ςξσ επιρσμάπςεςαι ρςημ αίςηρη ςχμ σπξφητίχμ. 
Τάκελξι  Ρσμμεςξυήπ θα ποέπει μα έυξσμ ςημ έμδεινη ΄΄Οοϊρκληρη  Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ ΡΛΔ-
1/2014. Ιαι μα ποχςξκξληθξϋμ μέυοι ςημ ποξαματεοθείρα ημεοξμημία και όοα.  

 
Αιςήρειπ πξσ θα σπξβληθξϋμ και ποχςξκξλληθξϋμ μεςά ςημ ποξαματεοϊμεμη ημεοξμημία και όοα, 
θα απξκλείξμςαι απϊ ςη διαδικαρία ςηπ ανιξλϊγηρηπ. 
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5. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
α απαιςξϋμεμα επί πξιμή απξκλειρμξϋ δικαιξλξγηςικά για ρσμμεςξυή ρςημ ποξκήοσνη είμαι ςα 
παοακάςχ: 
1. Αίςηρη ρσμμεςξυήπ, με ςημ ξπξία θα δηλόμεςαι η ποϊθερη για ρσμμεςξυή ρςημ Οοξκήοσνη 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1). 

2. Σπεϋθσμη Δήλχρη κάλσφηπ ςχμ ποξωπξθέρεχμ ρσμμεςξυήπ, ςξσ παοαπάμχ Ιεταλαίξσ 2 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2). 

3. Δπικσοχμέμξ τχςξαμςίγοατξ ςξσ απξδεικςικξϋ ρςξιυείξσ ςηπ ςασςϊςηςαπ. 

4. Οιρςξπξιηςικϊ μϊμιμηπ καςξικίαπ ςξσ ξικείξσ Δήμξσ, ποϊρταςηπ έκδξρηπ. 

5. Οιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ, απϊ ςξμ ξικείξ δήμξ, ποϊρταςηπ έκδξρηπ. 

6. Βιξγοατικϊ ρημείχμα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3). 

7. Δπικσοχμέμξ τχςξαμςίγοατξ ςξσ βαρικξϋ ςίςλξσ ρπξσδόμ, ρςξμ ξπξίξ μα αμαγοάτεςαι η 

ειδικϊςηςα, ξ ακοιβήπ βαθμϊπ, η ημεοξμημία και ςξ έςξπ κςήρηπ ςξσ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ 

βαθμϊπ εκτοάζεςαι με ανιξλξγικϊ υαοακςηοιρμϊ ποέπει μα σπξβληθεί και βεβαίχρη ςηπ 

ξικείαπ ρυξλήπ για ςξμ ακοιβή αοιθμηςικϊ βαθμϊ.  

8. Δπικσοχμέμα τχςξαμςίγοατα άλλχμ ςίςλχμ ρπξσδόμ, αμ σπάουξσμ π.υ. μεςαπςσυιακϊ, 

νέμη γλόρρα κςλ.  

9. Δπικσοχμέμξ τχςξαμςίγοατξ Οοάνηπ Αμαγμόοιρηπ Θρξςιμίαπ πςσυίξσ Ρυξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ 

και αμςιρςξιυίαπ ςηπ βαθμξλξγικήπ κλίμακαπ ςξσ πςσυίξσ με ςη βαθμξλξγική κλίμακα ςχμ 

ημεδαπόμ πςσυίχμ. 

10. Δπικσοχμέμξ τχςξαμςίγοατξ απξδεικςικξϋ γμόρηπ υειοιρμξϋ Ζλεκςοξμικόμ Σπξλξγιρςόμ. 

11.  Απξλσςήοιξ ρςοαςξϋ ή έγγοατξ μϊμιμηπ απαλλαγήπ απϊ ςη ρςοαςιχςική θηςεία (ατξοά 

ρςξσπ άμδοεπ). 

12. Οίμακα ςεκμηοίχρηπ ςηπ εμπειοίαπ ςξσ/ςηπ σπξφήτιξσ/απ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4), ρσμξδεσϊμεμξ 

απϊ ςιπ αμςίρςξιυεπ βεβαιόρειπ. 

13. Ξπξιξδήπξςε άλλξ έγγοατξ θεχοεί ξ/η σπξφήτιξπ/α ϊςι απξδεικμϋει ςημ επάοκειά ςξσ/ςηπ 

για ςξ  έογξ πξσ ατξοά η παοξϋρα ποξκήοσνη π.υ. ρσρςαςικέπ επιρςξλέπ (ποξαιοεςικά). 

6. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΗ 
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6.1. Ζ ανιξλϊγηρη ςχμ σπξφητίχμ θα γίμει απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ πξσ 
ποξβλέπεςαι ρςξμ ιρυϋξμςα Δρχςεοικϊ Ιαμξμιρμϊ Σπηοερίαπ ςξσ ΙΑΔΙ Μ. Ράμξσ Α.Δ. και 
ξοίζεςαι απϊ ςξ Δ.Ρ. ασςήπ.  

6.2. Ζ λήφη ςελικήπ απϊταρηπ για ςημ επιλξγή σπξφητίξσ θα γίμει απϊ ςξ Διξικηςικϊ 
Ρσμβξϋλιξ ςξσ Ι.Α.Δ.Ι Μ. Ράμξσ. Α.Δ., ϋρςεοα απϊ ειρήγηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ 
Ανιξλϊγηρηπ. 

6.3. ξ ΙΑΔΙ Μ. Ράμξσ διαςηοεί ςξ δικαίχμα εμ’ ϊλχ ή εμ μέοει ακϋοχρηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρε 
κάθε πεοίπςχρη και ρε ξπξιξδήπξςε ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ.  

7.  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ 
Ζ διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ πεοιλαμβάμει ςιπ παοακάςχ τάρειπ: 
α) Έλεγυξπ πληοϊςηςαπ ςχμ αιςήρεχμ σπξφητιϊςηςαπ και ςχμ δικαιξλξγηςικόμ και έλεγυξπ 

ςχμ ποξρϊμςχμ ςχμ εμδιατεοϊμεμχμ, βάρει ςχμ ρςξιυείχμ πξσ παοέυξσμ ασςξί ρςημ αίςηρη 
ρσμμεςξυήπ και ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ σπξυοεχςικά ςημ ρσμξδεϋξσμ. 

Β) Απξκλειρμϊπ απϊ ςημ πεοαιςέοχ διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ, ςχμ εμδιατεοϊμεμχμ πξσ δεμ 
εναρταλίζξσμ ςα ελάυιρςα απαοαίςηςα ποξρϊμςα, ρϋμτχμα με ςημ Οοξκήοσνη. 

 Σημειχςέξμ όςι, η Επιςοξπή Ανιξλόγηρηπ μπξοεί καςά ςημ κοίρη ςηπ μα ζηςήρει γοαπςέπ 
διεσκοιμήρειπ και ρσμπλήοχρη δικαιξλξγηςικώμ πξσ λείπξσμ, υχοίπ μα αμςιρςοαςεύεςαι ςημ 
αουή ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ ςχμ σπξφητίχμ. 

Γ) Ιαςάςανη σπξφητίχμ ρε πίμακεπ με βάρη ςξ βαθμϊ εμςξπιϊςηςαπ πξσ διαθέςξσμ και ςημ 
ποξκηοσρρϊμεμη θέρη.  

Δ) Ανιξλϊγηρη ςχμ σπξφητίχμ και βαθμξλϊγηρη ςχμ απαοαίςηςχμ και επιθσμηςόμ 
ποξρϊμςχμ, με βάρη ςα δικαιξλξγηςικά πξσ έυξσμ σπξβάλλει και ςα κοιςήοια ςηπ 
ποξκήοσνηπ. 

Δ) Ιαςάοςιρη πιμάκχμ ςχμ εμδιατεοϊμεμχμ αμά ποξκηοσρρϊμεμη θέρη, καςά βαθμϊ 
εμςξπιϊςηςαπ πξσ πληοξϋμ ςξσπ ϊοξσπ ρσμμεςξυήπ ρςημ Οοξκήοσνη και καςά ρσμέπεια 
γίμξμςαι απξδεκςξί ρςημ διαδικαρία επιλξγήπ, καςά τθίμξσρα ρειοά βαθμξλξγίαπ. 

Ρς) Διαδικαρία ποξρχπικήπ ρσμέμςεσνηπ. 
Ε) Ιαςάοςιρη πιμάκχμ ςχμ εμδιατεοϊμεμχμ αμά ποξκηοσρρϊμεμη θέρη, καςά βαθμϊ 

εμςξπιϊςηςαπ και καςά τθίμξσρα ρειοά βαθμξλξγίαπ, παίομξμςαπ σπϊφη και ςημ 
βαθμξλϊγηρη ςηπ ποξρχπικήπ ρσμέμςεσνηπ. 

Ζ) Σπξβξλή ειρήγηρηπ, απϊ ςημ Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ ποξπ ςξ Δ.Ρ.ςξσ ΙΑΔΙ Μ. Ράμξσ ., με 
ρσμημμέμξσπ ςξσπ πίμακεπ αμά ποξκηοσρρϊμεμη θέρη, καςά βαθμϊ εμςξπιϊςηςαπ και καςά 
τθίμξσρα ρειοά βαθμξλξγίαπ. 

Η) Κήφη αιςιξλξγημέμηπ απϊταρηπ απϊ ςξ Δ.Ρ.ςξσ ΙΑΔΙ Μ. Ράμξσ 
 ι) Γοαπςή εμημέοχρη ςχμ σπξφητίχμ για ςα απξςελέρμαςα ςηπ ςελικήπ απϊταρηπ ςξσ Δ.Ρ. 

ςξσ ΙΑΔΙ Μ. Ράμξσ Α.Δ. 
ια) Ρϋμαφη και σπξγοατή ρϋμβαρηπ. 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΩΝ. 

Ατξϋ η σπηοερία μαπ  επενεογαρςεί ςιπ αιςήρειπ ςχμ σπξφητίχμ, ςξσπ καςαςάρρει βάρει ςχμ 
κοιςηοίχμ ςξσ μϊμξσ (ϊπχπ αμαλσςικά αματέοξμςαι ρςξ Οαοάοςημα ςηπ αμακξίμχρηπ). Ζ καςάςανη 
ςχμ σπξφητίχμ, βάρει ςηπ ξπξίαπ θα γίμει η ςελική επιλξγή για ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ μίρθχρηπ 
έογξσ, ποαγμαςξπξιείςαι χπ ενήπ:  

1. Ποξηγξύμςαι ρςημ καςάςανη ξι σπξφήτιξι πξσ διαθέςξσμ ςα κύοια ποξρόμςα ςηπ ειδικϊςηςαπ και 
ακξλξσθξϋμ ξι έυξμςεπ ςα επικξσοικά (Α΄, Β΄ επικξσοίαπ κ.ξ.κ.).  

2. Ζ καςάςανη μεςανϋ ςχμ σπξφητίχμ πξσ έυξσμ ςα ίδια ποξρϊμςα (κύοια ή επικξσοικά) γίμεςαι 
καςά τθίμξσρα ρειοά με βάρη ςη ρσμξλική βαθμξλξγία πξσ ρσγκεμςοόμξσμ απϊ ςα 
βαθμξλξγξϋμεμα κοιςήοια καςάςανηπ. 

3. Ρςημ πεοίπςχρη ιρξβαθμίαπ σπξφητίχμ ρςη ρσμξλική βαθμξλξγία ποξηγείςαι ασςϊπ πξσ έυει ςιπ 
πεοιρρϊςεοεπ μξμάδεπ ρςξ ποόςξ βαθμξλξγξϋμεμξ κοιςήοιξ και, αμ ασςέπ ρσμπίπςξσμ, ασςϊπ πξσ 
έυει ςιπ πεοιρρϊςεοεπ μξμάδεπ ρςξ δεϋςεοξ κοιςήοιξ και ξϋςχ καθενήπ. Αμ εναμςληθξϋμ ϊλα ςα 
κοιςήοια, η ρειοά μεςανϋ ςχμ σπξφητίχμ καθξοίζεςαι με δημϊρια κλήοχρη. 

 
Ζ ανιξλϊγηρη και καςάςανη ςχμ σπξφητίχμ πξσ πληοξϋμ ςιπ απαοαίςηςεπ ποξωπξθέρειπ 

ρσμμεςξυήπ ςξσπ ρςημ ποξκήοσνη γίμεςαι με ςξ ρϋρςημα ςχμ ακξλξϋθχμ πέμςε (5) κοιςηοίχμ:  
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1. Δμςξπιόςηςα. 

2. Σίςλξι ρπξσδώμ. 

3. Γμώρη υειοιρμξύ Η/Τ. 

4. Δπαγγελμαςική εμπειοία. 

5. Ποξρχπικά υαοακςηοιρςικά. 

α παοαπάμχ κοιςήοια, πλημ ςξσ κοιςηοίξσ ςηπ Δμςξπιϊςηςαπ, αμαλϋξμςαι ρε επιμέοξσπ 

κοιςήοια, με αμςίρςξιυη βαθμξλϊγηρη ρε κλίμακα ςξσ υίλια, χπ ακξλξϋθχπ.  

8.1. Δμςξπιόςηςα 
Ξι σπξφήτιξι πξσ διαθέςξσμ ςιπ απαοαίςηςεπ ποξωπξθέρειπ καςαςάρρξμςαι ρε πίμακεπ με βάρη ςξ 
κοιςήοιξ ςηπ εμςξπιϊςηςαπ με ςημ ενήπ ρειοά: 

1) Οοξηγξϋμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξι ςξσ Δήμξσ Ράμξσ πεοιξυή σλξπξίηρηπ ςηπ Οοάνηπ (Α’ 

βαθμϊπ εμςξπιϊςηςαπ). 

2)  Έπξμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξι ςχμ σπξλξίπχμ Δήμχμ ςηπ Ο.Δ. Κέρβξσ (Β’ βαθμϊπ 

εμςξπιϊςηςαπ). 

3) Έπξμςαι ξι μϊμιμξι κάςξικξι ϊλχμ ςχμ μξμόμ ςηπ Υόοαπ (Γ’ βαθμϊπ εμςξπιϊςηςαπ). 

 

8.2. Σίςλξι ρπξσδώμ 
8.2.α) Βαρικόπ ςίςλξπ ρπξσδώμ 

Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Βαθμξί 

1 
Αδιατάθμηςξπ* βαρικϊπ ςίςλξπ 

ρπξσδόμ  
500 

2 
Βαρικϊπ ςίςλξπ ρπξσδόμ με βαθμϊ 

(β,ββ) 
100 Υ (β,ββ)  

  

* Ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ δεμ στίρςαςαι βεβαίχρη ςηπ ξικείαπ ρυξλήπ για ςξμ ακοιβή αοιθμηςικϊ βαθμϊ 

(παοάγοατξπ 5.5 ςηπ ποξκήοσνηπ) και ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ στίρςαςαι ρςξσπ αλλξδαπξϋπ 

ςίςλξσπ αμαγμόοιρη αμςιρςξιυίαπ ςηπ βαθμξλξγικήπ κλίμακαπ ςξσ πςσυίξσ με ςη βαθμξλξγική 

κλίμακα ςχμ ημεδαπόμ πςσυίχμ (παοάγοατξπ 5.7 ςηπ ποξκήοσνηπ), ξ ςίςλξπ υαοακςηοίζεςαι 

αδιαβάθμηςξπ.  

8.2.β) Δπιπλέξμ ςίςλξι ρπξσδώμ 

Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Βαθμξί 

1 Λεςαπςσυιακϊπ ςίςλξπ  100 

2 
Λεςαπςσυιακϊπ ςίςλξπ, ρσματήπ με ςημ ποξκηοσρρϊμεμη 

θέρη 
150 

2 Διδακςξοικϊ δίπλχμα 200  
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Αμ ξ σπξφήτιξπ καςέυει και δεϋςεοξ μεςαπςσυιακϊ ςίςλξ ρπξσδόμ βαθμξλξγείςαι για ασςϊμ με ςξ 
50% ςχμ βαθμόμ ςξσ ςίςλξσ. 
Αμ ξ σπξφήτιξπ καςέυει δεϋςεοξ διδακςξοικϊ ςίςλξ ρπξσδόμ βαθμξλξγείςαι για ασςϊμ με 100 
βαθμξϋπ. 
8.2.γ) Ξέμεπ γλώρρεπ 
 

ΓΝΩΔΙ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ (Ομιλία / Γοατή) 

 Μέςοια γμώρη 
(βαθμόπ) 

Καλή γμώρη 
(βαθμόπ) 

Πξλύ Καλή 
γμώρη (βαθμόπ) 

Άοιρςη γμώρη 
(βαθμόπ) 

Α’ ΝΔΜΖ ΓΚΩΡΡΑ 50 70 90 100 

Β’ ΝΔΜΖ ΓΚΩΡΡΑ 50 70 90 100 

Ζ απϊδεινη ςηπ γλχρρξμάθειαπ απξδεικμϋεςαι με ςξσπ ςοϊπξσπ πξσ αμαλσςικά πεοιγοάτξμςαι ρςξ 

Διδικϊ Οαοάοςημα (Α2) 

 

8.3  Γμώρη υειοιρμξύ Η/Τ  

Α/Α ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ Βαθμξί 

1 
Δπενεογαρία κειμέμχμ (Word) ή Σπξλξγιρςικά τϋλλα 

(Excel) 
300 

2 
Δπενεογαρία κειμέμχμ (Word) και Σπξλξγιρςικά τϋλλα 

(Excel) 
400 

3 
Δπενεογαρία κειμέμχμ (Word) και Σπξλξγιρςικά τϋλλα 

(Excel) και Σπηοερίεπ Διαδικςϋξσ (Internet)  
500 

Σοόπξπ απόδεινηπ ςηπ γμώρηπ υειοιρμξύ Η/Τ 
Ζ γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ απξδεικμϋεςαι με ςξσπ ςοϊπξσπ πξσ αμαλσςικά πεοιγοάτξμςαι ρςξ Διδικϊ 

Οαοάοςημα (Α1) 

 

 

8.4. Δπαγγελμαςική εμπειοία  
Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςηπ επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ λαμβάμεςαι σπ’ ϊφη η απξδεδειγμέμη αμά 

έςξπ απαρυϊληρη ςξσ/ςηπ σπξφητίξσ/απ, η ξπξία βαθμξλξγείςαι χπ ενήπ:  

ΔΣΟ Βαθμξί  

Έχπ 2 600 

2 - 3 800 

3 -5 1.000 

5 και άμχ 1.200 

 

Σοόπξπ απόδεινηπ ςηπ εμπειοίαπ 
Για μιρθχςξϋπ απαιςείςαι η σπξβξλή ϊλχμ ςχμ καςχςέοχ ρςξιυείχμ: 
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1. Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξύ τξοέα ρςημ ξπξία μα αμαγοάτεςαι η διάοκεια 

ςηπ αρτάλιρηπ. 

2. Βεβαίχρη ςξσ εογξδόςη ρςημ ξπξία μα αμαγοάτεςαι η διάοκεια ςηπ απαρυόληρηπ. 

3. Υπεύθσμη Δήλχρη ςξσ άοθο. 8 ςξσ Ν. 1599/1986 ςξσ ίδιξσ ςξσ σπξφητίξσ πξσ θα 

δηλώμεςαι ξ εογξδόςηπ, ςξ είδξπ και ςξ διάρςημα ςηπ επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ. 

Για ςξσπ ελεϋθεοξσπ επαγγελμαςίεπ απαιςείςαι η σπξβξλή ϊλχμ ςχμ καςχςέοχ ρςξιυείχμ: 
1. Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ αρταλιρςικξύ τξοέα ρςημ ξπξία μα αμαγοάτεςαι η διάοκεια 

ςηπ αρτάλιρηπ και ςξ είδξπ δοαρςηοιόςηςαπ. 

2. Βεβαίχρη ςξσ εογξδόςη ρςημ ξπξία μα αμαγοάτεςαι η διάοκεια και ςξ αμςικείμεμξ ςηπ 

απαρυόληρηπ (μόμξμ ρε πεοιπςώρειπ Σσμβάρεχμ Μίρθχρηπ Έογξσ). 

3. Υπεύθσμη Δήλχρη ςξσ άοθο. 8 ςξσ Ν. 1599/1986 ςξσ ίδιξσ ςξσ σπξφητίξσ πξσ θα 

δηλώμεςαι ξ εογξδόςηπ, ςξ είδξπ και ςξ διάρςημα ςηπ επαγγελμαςικήπ εμπειοίαπ 

(μόμξμ ρε πεοιπςώρειπ Σσμβάρεχμ Μίρθχρηπ Έογξσ). 

8.5. Ποξρχπικά υαοακςηοιρςικά  

Ανιξλξγείςαι καςϊπιμ διαδικαρίαπ ρσμέμςεσνηπ η ικαμϊςηςα επικξιμχμίαπ, η αμαλσςικήπ ρκέφη, η 
μεθξδικϊςηςα, η ρσμέπεια και σπεσθσμϊςηςα, η ικαμϊςηςα ρσλλξγικήπ εογαρίαπ, η ικαμϊςηςα 
αμάληφηπ ποχςξβξσλιόμ, η κξιμχμική ρσμπεοιτξοά, η ξικξγεμειακή καςάρςαρη και διάτξοα 
κξιμχμικά κοιςήοια και ςέλξπ ξι ειδικέπ γμόρειπ σλξπξίηρηπ ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ ποξγοαμμάςχμ 
ποξόθηρηπ ςηπ απαρυϊληρηπ,  χπ ακξλξϋθχπ. 

Α/Α ΠΡΟΩΠΙΚΑ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
Αμώςαςξ 

όοιξ 
βαθμώμ 

1 Θκαμϊςηςα επικξιμχμίαπ, ρσμέπεια και σπεσθσμϊςηςα 200 

2 Αμαλσςική ρκέφη, μεθξδικϊςηςα και ρσλλξγική εογαρία  150 

3 Δμ γέμει παοξσρία και ρσμπεοιτξοά 150 

4 Ξικξγεμειακή καςάρςαρη και κξιμχμικά κοιςήοια 200 

4 
Διδικέπ γμόρειπ σλξπξίηρηπ ποξγοαμμάςχμ απαρυϊληρηπ 

και ρσμάτεια γμόρεχμ με ςημ ποξκηοσρρϊμεμη θέρη 
300 

ΤΝΟΛΟ 1.000 
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 ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  

 

ΔΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

 

ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΘΔΗ       

 

ΒΑΘΜΟ ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ:  

 
 
 

  

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

  

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΝΣ/ΣΗ

 
ΒΑΡ/ΣΑ 

ΜΔΡΙΚΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ίςλξι ρπξσδόμ  1  

2 Νέμεπ Γλόρρεπ  1  

3 Γμόρη υειοιρμξϋ Ζ/Σ  1  

4 Δπαγγελμαςική εμπειοία  1  

5 Οοξρχπικά υαοακςηοιρςικά  1  

 ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

 
ΗΜ/ΝΙΑ : 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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9. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΔΝΔΙΑΥΔΡΟΜΔΝΟΤ 

Δάμ ρε ξπξιξδήπξςε ρςάδιξ ςχμ εογαριόμ ςηπ Δπιςοξπήπ Ανιξλϊγηρηπ ή ακϊμα και μεςά ςημ 
ςσυϊμ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ διαπιρςχθεί ϊςι, ςα ρςξιυεία πξσ αματέοξμςαι ρςημ αίςηρη 
σπξφητιϊςηςαπ είμαι αμακοιβή ή δεμ επιβεβαιόμξμςαι απϊ αμςίρςξιυα δικαιξλξγηςικά, η 
ποϊκοιρη ςξσ/ςηπ εμδιατεοϊμεμξσ/ηπ θεχοείςαι άκσοη και ρσμεπάγεςαι ςημ καςαγγελία ςηπ 
σπξγοατείραπ Ρϋμβαρηπ Λίρθχρηπ Έογξσ. 

10. ΔΝΣΑΔΙ 

Δμρςάρειπ καςά ςηπ ςελικήπ απϊταρηπ επιλξγήπ σπξφητίξσ/απ μπξοξϋμ μα σπξβληθξϋμ εμόπιξμ 
ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Ι.Α.Δ.Ι Μ. Ράμξσ εμςϊπ ποξθερμίαπ πέμςε (5) εογαρίμχμ 
ημεοόμ απϊ ςημ αμάοςηρή ςηπ ρςξμ πίμακα αμακξιμόρεχμ ςχμ γοατείχμ ςηπ εςαιοείαπ και απϊ 
ςημ απξρςξλή ςηπ ρυεςικήπ επιρςξλήπ εμημέοχρηπ ςχμ σπξφητίχμ. 

11. ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ 

11.1. Ξ ξοιρςικά επιλεγείπ σπξφήτιξπ καλείςαι απϊ ςημ Δςαιοεία μα σπξγοάφει ςη Ρϋμβαρη 
Λίρθχρηπ Έογξσ, εμςϊπ ποξθερμίαπ επςά (7) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ απϊ ςημ 
κξιμξπξίηρη ρε ασςϊμ ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ ςξσ Δ.Ρ. 

11.2. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η παοαπάμχ ποξθερμία απξβεί αμαιςιξλϊγηςα άκαοπη ςϊςε, 
καλείςαι ξ επϊμεμξπ σπξφήτιξπ ρϋμτχμα με ςη ρειοά καςάςανηπ. 

12. ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ 

ϊπξπ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ είμαι ςα Γοατεία ςξσ .ΑΔΙ Μ. Ράμξσ Α.Δ. επί ςηπ ξδξϋ Δεοβεμακίχμ 
& Αλένη Αλένη (κςίοιξ Διξικηςηοίξσ) ρςημ Ράμξ. 
 

Για ςξ ΚΑΔΚ Ν. άμξσ  

Ο Ποόεδοξπ 

 

 

 
                                                Λσμπέοηπ Αλέναμδοξπ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΥΙΟΣΗΣΑ  
 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ :  Ποξπ ςξ Κ.Α.Δ.Κ Α.Δ. 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  

 

ΔΙΔΙΚΟΣΗΣΑ  

 

ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΘΔΗ       

 

ΒΑΘΜΟ ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ:  

 
1. ςξιυεία αλληλξγοατίαπ  

Οδόπ και αοιθμόπ  : ……………………..………………………………………………………………………… 

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

Ταυσδοξμικόπ κώδικαπ  : ……………………………………….……….……………………………………… 

Αοιθμόπ ςηλετώμξσ ξικίαπ : ….…….……….………………… Κιμηςό : ..………..…………………… 

Αοιθμόπ ςηλετώμξσ εογαρίαπ : ………………………….…………………………………………………… 

Αοιθμόπ ςέλεταν : ……………………………………….……….……………………….……………………… 

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

Όμξμα και αοιθμόπ ςηλετώμξσ ποξρώπξσ ποξπ ειδξπξίηρη, ρε πεοίπςχρη απξσρίαπ μξσ : 
…………..…………………………….……….………………………………………………………………… 

2. Ημεοξμημία γέμμηρηπ : ……………………………………………………………………………………. 

3. Τπηκξόςηςα : ……………………….……………………………………………………………………………. 

 

  
7. Κξιμχμικά κοιςήοια : ……………………….……………………………………………………………. 

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

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

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

5. ςοαςιχςική θηςεία : Απαλλαγή :   Δκπληοχμέμη :  

     

6. Οικξγεμειακή καςάρςαρη: Άγαμξπ     

     
  Έγγαμξπ   Αο. ςέκμχμ  

     

  Διαζεσγμέμξπ   Αο. ςέκμχμ  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

 

 

(ημεοξμημία):…………………………………. 

ξ/η Αις……….. 
                                                                                                            (σπξγοατή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  
 
 

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Ζ ακοίβεια ςχμ ρςξιυείχμ πξσ σπξβάλλξμςαι με ασςή ςη δήλχρη μπξοεί μα ελεγυθεί με βάρη ςξ 

αουείξ άλλχμ σπηοεριόμ (άοθοξ 8 παο. 4 Μ. 1599/1986) 

 

ΟΠΞΡ(1): Κ.Α.Δ.Κ. Α.Δ. 

Ξ – Ζ Όμξμα:  Δπόμσμξ:  

Όμξμα και Δπόμσμξ 
Οαςέοα:  

 

Όμξμα και Δπόμσμξ 
Ληςέοαπ: 

 

Ζμεοξμημία γέμμηρηπ(2):   

ϊπξπ Γέμμηρηπ:  

Αοιθμϊπ Δελςίξσ 
ασςϊςηςαπ: 

i.  ηλ:  

ϊπξπ 
Ιαςξικίαπ: 

ii.  Ξδϊπ
: 

 Αοιθ
: 

 Ι:  

Αο. ηλεξμξιξςϋπξσ (Fax):  

Δ/μρη 
Ζλεκςο. 
αυσδοξμείξ
σ:  

 
Λε αςξμική μξσ εσθϋμη και γμχοίζξμςαπ ςιπ κσοόρειπ (3, πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςηπ διαςάνειπ ςηπ 

παο. 6 ςξσ άοθοξσ 22 ςξσ Μ. 1599/1986, δηλόμχ ϊςι: 

α) Δεμ έυχ ρςεοηθεί ςχμ πξλιςικόμ μξσ δικαιχμάςχμ. 

β) Έυχ εκπληοόρει ςη ρςοαςιχςική μξσ θηςεία ή έυχ μϊμιμα απαλλαγεί απ’ ασςήμ. 

γ) Δεμ έυχ καςαδικαρςεί για κακξϋογημα ρε ξπξιαδήπξςε πξιμή. 

δ) Δεμ  έυχ καςαδικαρςεί για κλξπή, σπεναίοερη (κξιμή και ρςημ Σπηοερία), απάςη, εκβίαρη, 

πλαρςξγοατία, απιρςία δικηγϊοξσ, δχοξδξκία ή δχοξληφία, απιρςία πεοί ςημ Σπηοερία, 

παοάβαρη καθήκξμςξπ καθ’ σπξςοξπή, ρσκξταμςική δσρτήμιρη ή έγκλημα καςά ςηπ γεμεςήριαπ 

ελεσθεοίαπ ή ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ ςηπ γεμεςήριαπ ζχήπ. 

ε) Δεμ είμαι σπϊδικξπ και δεμ έυχ παοαπεμτθεί με ςελερίδικξ βξϋλεσμα για κακξϋογημα ή για 

πλημμέλημα ςηπ ποξηγξϋμεμηπ πεοίπςχρηπ έρςχ και αμ ςξ αδίκημα παοαγοάτηκε. 

ρς) Δίμαι σπήκξξπ κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ / Ξμξγεμήπ. 

ζ) Έυχ ςα ςσπικά ποξρϊμςα πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρςη θέρη απαρυϊληρηπ για ςημ ξπξία εκδηλόμχ 

εμδιατέοξμ. 
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η) Δεμ διόκξμαι και δεμ έυχ καςαδικαρςεί  για πλημμέλημα απϊ δϊλξ, για ςξ ξπξίξ ποξβλέπεςαι 

πξιμή τσλάκιρηπ άμχ ςξσ έςξσπ ή έυει καςαλξγιρθεί πξιμή άμχ ςχμ ένι μημόμ. 

θ) Απξδέυξμαι ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ Οοξκήοσνηπ. 
 
 Ζμεοξμημία: …………..……2013 

Ξ/Ζ Δηλ…. 
(1) Αμαγοάτεςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ πξλίςη ή Αουή ή η Σπηοερία ςξσ δημϊριξσ ςξμέα, πξσ 
απεσθϋμεςαι η αίςηρη. 

(2) Αμαγοάτεςαι ξλξγοάτχπ.  

(3) «Όπξιξπ εμ γμόρει ςξσ δηλόμει φεσδή γεγξμϊςα ή αομείςαι ή απξκοϋπςει ςα αληθιμά με έγγοατη 
σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ άοθοξσ 8 ςιμχοείςαι με τσλάκιρη ςξσλάυιρςξμ ςοιόμ μημόμ. Δάμ ξ σπαίςιξπ 
ασςόμ ςχμ ποάνεχμ ρκϊπεσε μα ποξρπξοίρει ρςξμ εασςϊμ ςξσ ή ρε άλλξμ πεοιξσριακϊ ϊτελξπ 
βλάπςξμςαπ ςοίςξμ ή ρκϊπεσε μα βλάφει άλλξμ, ςιμχοείςαι με κάθειονη μέυοι 10 εςόμ. 

(4) Ρε πεοίπςχρη αμεπάοκειαπ υόοξσ η δήλχρη ρσμευίζεςαι ρςημ πίρχ ϊφη ςηπ και σπξγοάτεςαι 
απϊ ςξμ δηλξϋμςα ή ςημ δηλξϋρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ξ – Ζ Δηλ………….. 
 
 
 

(Σπξγοατή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ  
 

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

Όμξμα  

Δπόμσμξ  

Οαςοόμσμξ  

Ζμεοξμημία γέμμηρηπ  

Α.Δ..  

Διεϋθσμρη  

ηλέτχμξ  

ίςλξπ ρπξσδόμ  

Άδεια άρκηρηπ 
επαγγέλμαςξπ 

ΝΑΙ ΟΦΙ Αμ ΝΑΙ, έςξπ απόκςηρηπ 

    

ΠΟΤΔΔ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΣΤΦΙΑΚΔ ΠΟΤΔΔ 

Α/Α Δκπαιδεσςικό 
Ίδοσμα 

(ξμξμαρία, πόλη, 
υώοα) 

Διάοκεια ρπξσδώμ 
από …………….                   
έχπ …………….                    

(μήμαπ & έςξπ) 

Σίςλξπ 
πςσυίξσ ή 

διπλώμαςξπ 

Ημεοξμημία 
υξοήγηρηπ 

Βαθμξλξγία 
(αοιθμηςικά) 

      

      

      

      

ΓΝΩΔΙ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ (Ομιλία / Γοατή) 

 Δπίπεδξ υαμηλόςεοξ ςξσ 
Lower  ή αμςίρςξιυξσ 

Δπίπεδξ  Lower  ή 
αμςίρςξιυξ 

Δπίπεδξ Proficiency  ή 
αμςίρςξιυξ 

ΑΓΓΚΘΙΖ    

ΓΑΚΚΘΙΖ    

ΓΔΠΛΑΜΘΙΖ    

ΘΑΚΘΙΖ    

ΑΚΚΖ ……. 
(ρημειόραςε πξια) 

   

 

ΑΠΟΔΔΙΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

Α/Α Από Έχπ 
Μήμεπ 

Απαρυόληρηπ 

Υξοέαπ 
Απαρυόληρηπ - 

Δογξδόςηπ 

Καςηγξοία 
Υξοέα (1) 

Αμςικείμεμξ 
Απαρυόληρηπ             

(θέρη – σπεσθσμόςηςα) 
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1.   ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (αμεναοςήςχπ ειδικϊςηςαπ) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

ΤΝΟΛΟ     

2.   ΔΙΔΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (αμάλξγα με ςη θέρη, ρϋμτχμα με ςημ ποξκήοσνη) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ΤΝΟΛΟ     

 
(1)  Ρσμπληοόμεςαι καςά πεοίπςχρη με (Θ) ή (Δ) ή (Δ).  

Ξπξσ : 
Θ : Θδιχςικϊπ ςξμέαπ. (Τσρικά ποϊρχπα ή Μξμικά Οοϊρχπα Θδιχςικξϋ Δικαίξσ). 
Δ : Δημϊριξπ ςξμέαπ. (Σπηοερίεπ ςξσ Δημξρίξσ, ΜΟΔΔ ή ΞΑ α’ και β’ βαθμξϋ ή ΜΟΘΔ ςξσ 

δημξρίξσ ςξμέα ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 14 ςξσ Μ.2190/1994, ϊπχπ ιρυϋει ή Τξοείπ ςηπ παο. 3 

άοθ. 1 ςξσ Μ. 2527/1997).  

Δ : Δλεϋθεοξπ επαγγελμαςίαπ. 
  

Α/Α ΓΝΩΗ Η/Τ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΦΔΙΑ 

 

 
 
          Ο/Η 
 Δηλώμ/ξύρα 
 
 
 ……………………..…….



  

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΔΙΔΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΥΙΟΤ  
 

 

Α/Α 
ΣΙΣΛΟ 
ΔΡΓΟΤ - 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΘΔΗ - 
ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ 

ΥΟΡΔΑ 
ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

ΔΙΑΡΚΔΙΑ 
ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(€) 
ΔΘΝΙΚΟ 
ΥΟΡΔΑ 

 
ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ 

ΣΑΜΔΙΟ 
ΔΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         


