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Αριθ. Πρωτ. : 10 / 02.04.2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης , για την παροχή έργου στο πλαίσιο
λειτουργίας του «Δικτύου» Ιδαίων» και ειδικότερα της διαχείρισης του Γεωπάρκου
Ψηλορείτη
Το Δ.Σ της Αστικής Εταιρία μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Δίκτυο Δήμων του Ψηλορείτη με
διακριτικό τίτλο «Δίκτυο ΙΔΑΙΩΝ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη
διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
2. Το άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα.
3. Την υπ’ αριθ. 03/02.04.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του “ΔΊΚΤΥΟΥ
ΙΔΑΙΩΝ” περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
Ανακοινώνει

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη
Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο που θα πληροί τα απαιτούμενα
προσόντα του άρθρου 3
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης.
Η επιλογή του ατόμου γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της
συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των
φύλων και της διαφάνειας.
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Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
1. Υποστήριξη δράσεων καταγραφής και ανάδειξης του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου του
Ψηλορείτη.
2. Σχεδιασμός, οργάνωση και υποστήριξη δράσεων προβολής και ενημέρωσης για το Γεωπάρκο
του Ψηλορείτη (π.χ Οργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, θεματικών εργαστηρίων,
περιηγήσεων κ.α)
3. Συμμετοχή στις λειτουργικές υποχρεώσεις του Ψηλορείτη ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO
4. Συμμετοχή στην κατάρτιση, υποβολή και διαχείριση έργων και προγραμμάτων
5. Παροχή τεχνικής στήριξης στους Δήμους μέλη του «Δικτύου Ιδαίων»
Άρθρο 2 : Κόστος και διάρκεια της Σύμβασης
2.1 Κόστος της Σύμβασης
Μέγιστο κόστος σύμβασης: έως 12.000,00€ αναλόγως των προσόντων, το οποίο περιλαμβάνει
την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, έξοδα μετακινήσεων, ΦΠΑ και
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο ανάδοχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρ.39, παρ.9
του Ν.4387/2016. Σε περίπτωση μη υπαγωγής του αναδόχου σε καθεστώς ΦΠΑ ή στις διατάξεις
του Ν.4387/2016, η σύμβασή του θα μειωθεί στο αναλογούν ποσό, αφαιρώντας τα ποσά του
ΦΠΑ ή και ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη.
2.2 Χρονική Διάρκεια Σύμβασης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου, θα είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της.
2.3 Τρόπος καταβολής της αμοιβής:
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο
ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση του συμβαλλόμενου. Θα καταβάλλεται κατόπιν
συμφωνίας, έναντι και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα
παράδοση του έργου, μετά από πιστοποίηση του εργοδότη και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού
υπολοίπου στο έργο.
2,4 Τόπος εκτέλεσης του έργου:
Ο συμβαλλόμενος θα εκτελεί το έργο του, κάτω από τις οδηγίες του Εργοδότη. Τα παραδοτέα
του έργου ανήκουν στον Εργοδότη και παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητά της. Οι
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου του, θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και
στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, καθώς και επιτόπου όπου απαιτηθεί. Στις περιπτώσεις που
αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα απαιτείται μετακίνησή του, τα έξοδα
καλύπτονται από τον εργοδότη πέραν της συμφωνημένης αμοιβής, υπό τους όρους που θα
ορίζονται στη σύμβαση.
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2.5 Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:
Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο συμβαλλόμενος, όπως αυτό περιγράφεται στο
αντικείμενο της σύμβασης, υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις παραχθέντος έργου
(αναφορά ενεργειών).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή άλλο άτομο που θα ορισθεί από το Δ.Σ του εργοδότη (επιβλέπων)
,παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική
εκτέλεση του έργου, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση του παραχθέντος έργου
(αναφορά ενεργειών) που έχουν υποβληθεί. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον επιβλέποντα,
επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο
συμβαλλόμενος.
Άρθρο 3 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Απαραίτητα προσόντα:
1) ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ : Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
2) ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ : α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΑΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, και β) Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας
Γεωλόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου.
ή
3) ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ : α) Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και β)
Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση
Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ειδικότητας Δασολόγου.
ή
4) ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Περιβάλλοντος ή
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας
ή Επιστημών της Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή
Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής
Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση
Επιστημών Περιβάλλοντος ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού

Σελίδα 5

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη ΣΜΕ

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
5) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : Πτυχίο ή δίπλωμα 'Επιχειρησιακής 'Ερευνας και Μάρκετινγκ
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οικονομικής και
Διοίκησης Τουρισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
6) Αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)
7) Γνώση ΗΥ (βασικών πακέτων Office (Excel, word, powerpoint),
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, Social Media)
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός πτυχία των περιπτώσεων 1) έως 5).
2. Εμπειρία σε συμμετοχή και υλοποίηση ερευνητικών ή άλλων εφαρμοσμένων έργων
συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.
3. Εμπειρία σε δράσεις διαχείρισης, ενημέρωσης, ανάδειξης και προβολής του
περιβάλλοντος
4. Άλλη επαγγελματική εμπειρία
5. Γνώση και άλλων εκτός της Αγγλικής ξένων γλωσσών (κατά σειρά προτεραιότητας α)
Γαλλική , Γερμανική, β) οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα)
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα, συνδέονται με το αντικείμενο του έργου
και εξασφαλίζουν την αρτιότερη εκτέλεσή του.
Άρθρο 4 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
4.1

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :
1.
2.
3.
4.

Έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα
Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς
Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή,
Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση
απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική
δυσφήμιση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
5. Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το
αδίκημα παραγράφηκε.
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6. Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων
7. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί
με οποιοδήποτε μέσο.
8. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο
προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι
(6) μηνών.
9. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει
δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ
δεδικασμένου.
10. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν
(για τους άνδρες υποψήφιους)
11. Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση
υποψηφιότητας.
12. Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση
υποψηφιότητας εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.
4.2.

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο,
συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9,
παράγραφος 4 του Ν. 1599/1986.
Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο
απόρριψης της συμμετοχής του.

Άρθρο 5 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
5.1 Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής στην πρόσκληση, ο φάκελος
της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:
1. Αίτηση υποψηφιότητας με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεσή του για
συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής του ανωτέρω
Κεφαλαίου 4 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου ή του ακριβούς αντιγράφου του
τίτλου σπουδών ή Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον
απαιτείται).
4. Βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
5. Τεκμηρίωση της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)
Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω :
a. 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.
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6.
7.
8.
9.

b. 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.
Τεκμηρίωση Άριστης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)
Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.
Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (εφόσον
απαιτείται)
Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά
στους άνδρες)

5.2 Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα συν εκτιμώμενα προσόντα (μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών, εμπειρία, ξένη γλώσσα)
5.3 Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει
σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές
(προαιρετικά).
Άρθρο 6 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

6.1

Για την αξιολόγηση και επιλογή της πρότασης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α)
Έλεγχος της πληρότητας της πρότασης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει γραπτές
διευκρινήσεις ή/και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να
αντιστρατεύεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.
β)
Έλεγχος της εμπρόθεσμης υποβολής της πρότασης.
γ)
Έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στην πρόσκληση

Τα αποτελέσματα του ελέγχου σε όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω πρέπει να είναι θετικά. Σε
αντίθετη περίπτωση η πρόταση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησής της.
δ)

ε)
στ)

ζ)

Για τις προτάσεις που δεν αποκλεισθήκαν για τους ανωτέρω λόγους,
ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, με βάση τη βαθμολόγηση
των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω. H αξιολόγηση περιλαμβάνει και
τη διαδικασία της «Συνέντευξης»
Η Επιτροπής Αξιολόγησης υποβάλει προς το Δ.Σ. του εργοδότη (ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΑΙΩΝ),
εισήγηση που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Το Δ.Σ. της εργοδότη (ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΑΙΩΝ) λαμβάνει θετική ή αρνητική απόφαση (η
οποία πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς) για την επιλογή του υποψήφιου προς
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου.

6.2 Αναλυτικά η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται βάσει των κάτωθι ορισθέντων κριτηρίων
επιλογής (βαθμολόγησης) που καθορίσθηκαν σε συνάρτηση με το αντικείμενο του έργου και
τους στόχους που έχει αυτό να επιτελέσει:
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1.
2.
3.
4.

Τίτλοι σπουδών
Επαγγελματική Εμπειρία
Επιπλέον Ξένη Γλώσσα
Συνέντευξη

1. Κριτήριο «Τίτλοι Σπουδών»
Η βαθμολογία του κριτηρίου γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Βαθμοί

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): β<=6

0

2

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6<β<=6,5

10

3

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7

20

4

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=8

40

5

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 8<β<=9

60

6

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 9<β<=10

80

7

Μεταπτυχιακός τίτλος

100

100

2. Κριτήριο «Επαγγελματική Εμπειρία»
Το κριτήριο διαρθρώνεται στα εξής υποκριτήρια :
1. Εμπειρία σε συμμετοχή και υλοποίηση ερευνητικών ή άλλων εφαρμοσμένων έργων
συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους / Εμπειρία σε δράσεις
διαχείρισης, ενημέρωσης, ανάδειξης και προβολής του περιβάλλοντος
2. Άλλη επαγγελματική εμπειρία
και βαθμολογείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

α/α

Εμπειρία

Βαθμοί

1

Ο κάθε μήνας εμπειρίας πολλαπλασιάζεται με 0,75 και έως
120 μήνες

90

2

>120 μήνες

100
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Για τον υπολογισμό της Επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι
μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,75 έως τους 120 μήνες για να
προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου. Για επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των
120 μηνών το κριτήριο βαθμολογείται με 100. Οι μήνες υπολογίζονται με ακρίβεια δυο
δεκαδικών στοιχείων που προκύπτουν από το κλάσμα : ημέρες εμπειρίας μήνα / 30.
Ο υποψήφιος μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μια κατηγορίες και να βαθμολογηθεί
ανάλογα
Τρόπος απόδειξης του κριτηρίου Επαγγελματική Εμπειρία
✓ Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο
της θέσης εργασίας, και η αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία.
✓ Αντίγραφα συμβάσεων από τα οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης
εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία.
✓ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης.
✓ Βεβαίωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας
✓ Βεβαίωση προϋπηρεσίας
✓ Αντίγραφα τιμολογίων από τα οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης
εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθεί σα εμπειρία.
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3. Κριτήριο Ξένη Γλώσσα
Η γνώση επιπλέον γλώσσας εκτός της Αγγλικής βαθμολογείται ως εξής (αθροιστική βαθμολογία)

Κριτήριο

Βαθμοί
0

Για καμία επιπλέον ξένη γλώσσα

Για την γνώση μίας επιπλέον ξένη γλώσσα (εκτός Γαλλικής
Γερμανικής)

Για την καλή γνώση της Γαλλικής ή / και της Γερμανικής
Για την πολύ καλή γνώση της Γαλλικής ή / και της
Γερμανικής
Για την άριστη γνώση της Γαλλικής ή / και της Γερμανικής

5

10 - 40
20 - 70
60 -95

Παρατηρήσεις
Το επίπεδο
της γνώσης
πρέπει να
είναι
τουλάχιστον
«καλή»
Το κατώτερο
όριο δίνεται
για 1 γλώσσα
και το
ανώτατο για 2
γλώσσες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η τεκμηρίωση του βαθμού γνώσης μιας ξένης γλώσσας όσον αφορά την
διαβάθμιση «Άριστη», «Πολύ καλή», «Καλή» θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
4. Συνέντευξη
Οι υποψήφιοι που πληρούν τουλάχιστον τα αιτούμενα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης
θα κληθούν σε συνέντευξη, που θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ειδοποίησης από την Επιτροπή
Αξιολόγησης. Ανάλογα των συνθηκών λόγω COVID-19 η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά.
Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν

α) η γνωσιακή επάρκεια στο σχετικό αντικείμενο, β) η

ικανότητα χρήσης τεχνικών όρων της αγγλικής, γ) η ικανότητα επικοινωνίας και μετάδοσης
γνώσεων και δ) η ικανότητα συνέργειας σε ομαδικό περιβάλλον.
Η συνέντευξη θα βαθμολογηθεί από 0 έως 100 βαθμούς
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσέλθει στην συνέντευξη ή η βαθμολογία που θα δοθεί
είναι χαμηλότερη των 50 βαθμών , απορρίπτεται και δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών
στάθμισης επί των προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται παρακάτω:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤ.
ΒΑΡ.

ΜΕΡΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ*

1

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

0-100

15%

0-15

2

0-100

40%

0-40

0-100

25%

0-25

0-100

15%

0-15

3

Επαγγελματική Εμπειρία
Εμπειρία σε συμμετοχή και υλοποίηση ερευνητικών
ή άλλων εφαρμοσμένων έργων
συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή
ευρωπαϊκούς πόρους / Εμπειρία σε δράσεις
διαχείρισης, ενημέρωσης, ανάδειξης και προβολής
του περιβάλλοντος
Άλλη Επαγγελματική εμπειρία ανάλογη της
ειδικότητας (εκτός των περιπτώσεων 2.1 /2.2 /2.3)
Γνώση επιπλέον ξένης Γλώσσας

0-100

15%

0-15

4

Συνέντευξη

0-100

30%

0-30

100%

0-100

2.1

2.2

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Η τελική βαθμολογία κάθε κριτηρίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Προτάσσονται οι βαθμολογούμενοι που αθροιστικά συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική
βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή των
σχετικών συντελεστών στάθμισης κάθε κριτηρίου
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται η πρόταση που έχει υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο
4 Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία προτάσσεται η υψηλότερη βαθμολογία των κριτηρίων
2.1, 1, 2.2, 3
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Άρθρο 7 : ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα σχετικά παραρτήματα- έντυπα, είναι διαθέσιμη
στα γραφεία του «Δικτύου Ιδαίων» στο Κέντρο Ενημέρωσης του Γεωπάρκου Ψηλορείτη στ’
Ανώγεια.
Το υλικό της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Γεωπάρκου Ψηλορείτη
www.psiloritisgeopark.gr (στην επιλογή «Νέα»)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων /
απόψεων: ”ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΑΙΩΝ”, Ανώγεια Ρεθύμνης, κ. Δημήτρη Παττακό, τηλ:28340-31402, email:
(info@psiloritisgeopark.gr)
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Δρ Χαράλαμπος
Φασουλάς, Τηλέφωνο: 2810393277 e-mail: fassoulas@nhmc.uoc.gr

Άρθρο 8 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής, ιδιοχείρως ή
ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στα γραφεία της εταιρίας “ΔΊΚΤΥΟ ΙΔΑΙΩΝ” στα Ανώγεια
Ρεθύμνου Κρήτης, Τ.Κ. 74051, τηλ. επικοινωνίας: 2834031402, μέχρι την 19η Απριλίου του έτους
2021 και ώρα 14:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη
γραμματεία». Ο φάκελος πρέπει να έχει ταχυδρομηθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία
και ώρα.
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για υποβολή πρότασης προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) και να
πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη
διαδικασία της αξιολόγησης.
Ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν και σε ψηφιακή
μορφή.

Άρθρο 9 : ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από το Δ.Σ. του
«Δικτύου Ιδαίων», η οποία θα καταρτίσει τα φύλλα αξιολόγησης στα οποία θα αποτυπώνεται η
αξιολόγηση / βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο επιλογής και η συνολική βαθμολογία του κάθε
υποψήφιου. Η επιτροπή αξιολόγησης είναι υπεύθυνη και για την διεξαγωγή της συνέντευξης.
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Η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στο Δ.Σ. της εργοδότη, για τη λήψη της τελικής απόφασης.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι προσβάσιμα σε κάθε δικαιούχο.

Άρθρο 10 : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο οριστικά επιλεγείς υποψήφιος καλείται εγγράφως από το «Δίκτυο Ιδαίων», να υπογράψει
τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) η οποία θα πρέπει να υπογραφεί εντός προθεσμίας
τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών κατόπιν της έγγραφης ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ειδοποίησης του υποψηφίου.
Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία αποβεί αναιτιολόγητα άκαρπη τότε, καλείται
ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν στη συνεργασία του συμβασιούχου με το “ΔΊΚΤΥΟ
ΙΔΑΙΩΝ” θα προσδιορίζονται στη σύμβαση.

Ανώγεια 02.04.2021
Για το “ΔΊΚΤΥΟ ΙΔΑΙΩΝ”
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
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