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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για υποβολή πρότασης «ορισμού ενός ειδικού εμπειρογνώμονα στην
Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία
Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)»
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :
1. την περίπτωση 3) της παραγράφου 2) του άρθρου 3 : Σύσταση, συγκρότηση και
αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής, της από 12/07/2017 υπογραφείσας
Συμφωνίας Συστάσεως Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτ υξης
Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ), όπου προβλέπεται και η συμμετοχή ενός ειδικού
εμπειρογνώμονα σε θέματα οικονομίας, χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης ο οποίος
ορίζεται από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,
2. την ανάγκη διαμόρφωσης συνθηκών ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ενδιαφερόμενων,
3. την ανάγκη ανάδειξης της προσφορότερης δυνατής υποψηφιότητας,
4. την ανάγκη άμεσης σύστασης και συγκρότησης της Επενδυτικής Επιτροπής.

ανακοινώνει
ότι προτίθεται να ορίσει έναν ειδικό εμπειρογνώμονα (φυσικό πρόσωπο) σε θέματα
οικονομίας, χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης που θα συμμετέχει στην Επενδυτική
Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) και στο πλαίσιο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους για
συμμετοχή.
Ειδικότερα :

1.

Αντικείμενο υπηρεσιών του ειδικού εμπειρογνώμονα
Ο ειδικός εμπειρογνώμονας σε θέματα οικονομίας, χρηματοδοτήσεων και ανάπτυξης
θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος στην Επενδυτική Επιτροπή, η οποία έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες :
α.

Εγκρίνει, μετά από ομόφωνη απόφαση του συνόλου των μελών της, την
επενδυτική στρατηγική του ΤΑΔΥΜ καθώς και τις τροποποιήσεις της, καθώς και τα
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προϊόντα του ΤΑΔΥΜ, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όπως αυτά έχουν
διαμορφωθεί κατόπιν πρότασης της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
β.

Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., τις προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, τα αποτελέσματα επιλογής Συνεργατών συμπεριλαμβανομένων
των Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών Οργανισμών (Ε.Χ.Ο.), Αναδόχων, ενδιάμεσων
φορέων διαχείρισης κλπ. Επίσης εγκρίνει τα σχέδια των Συμφωνιών που θα
απαιτηθούν να συναφθούν για την υλοποίηση του ΤΑΔΥΜ και των προγραμμάτων
του. Επίσης εγκρίνει τις δαπάνες που μνημονεύονται στο Άρθρο 2.2, και τις
επαληθεύσεις που μνημονεύονται στο Άρθρο 4.

γ.

Εγκρίνει κάθε Σχέδιο Χρηματοοικονομικού Προϊόντος ή τυχόν τροποποιήσεις
αυτού, κατόπιν σχετικής πρότασης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

δ.

Αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., τον τρόπο διαχείρισης των
διαθεσίμων του Ταμείου και εγκρίνει τον τρόπο οργάνωσης των πληρωμών, οι
οποίες θα διενεργούνται από τους νόμιμους εκπροσώπους της ΕΤΕΑΝ ΑΕ μέσω του
τραπεζικού λογαριασμού του Ταμείου

ε.

Εποπτεύει την πρόοδο και τη στρατηγική του Ταμείου και παρακολουθεί την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

στ. Εκδίδει, κατά την κρίση της, συστάσεις ή δηλώσεις γενικής φύσεως προς τους
εκάστοτε αρμόδιους φορείς σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του
Ταμείου ή/και άλλες δραστηριότητες που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση των
αποτελεσμάτων του Ταμείου.
ζ.

Εγκρίνει τον απολογισμό του κόστους διαχείρισης για το παρελθόν έτος.

η.

Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, κατά την πρώτη συνεδρίασή
της.

2.

Θητεία του ειδικού εμπειρογνώμονα
Η θητεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής και επομένως του ειδικού
εμπειρογνώμονα είναι διετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της.

3.

Αμοιβές και αποζημιώσεις
α.

Οι υπηρεσίες του ειδικού εμπειρογνώμονα θα παρέχονται αμισθί.
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β.

Οι δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής (έξοδα
μετακίνησης, διαμονής κλπ.) θα καλύπτονται από το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)

4.

Αξιολόγηση και επιλογή
Η αξιολόγηση και επιλογή του ειδικού εμπειρογνώμονα θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα.

5.

Προσόντα - αρμοδιότητες
5.1. Απαραίτητα προσόντα
α) Κάτοχος πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου
της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ, στο πεδίο των Οικονομικών
Επιστημών ή συναφούς αντικειμένου.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
(αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ) στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή της
Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ή της Χρηματοοικονομικής και

Τραπεζικής Διοικητικής ή σε συναφές με τα ανωτέρω αντικείμενο.
γ) Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
αντικείμενα:


διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων



διαμόρφωση και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων



αξιολόγηση

επενδυτικών

σχεδίων

(ενδεικτικά

στους

τομείς

της

Βιομηχανίας, της Ενέργειας, του Τουρισμού, των Μεταφορών και
Επικοινωνιών, της Υγείας, του Περιβάλλοντος, της Υψηλής Τεχνολογίας και
Καινοτομίας, του Εμπορίου)


χρηματοοικονομική ανάλυση



ελέγχους υλοποίησης επενδυτικών έργων



χρηματοδότηση επιχειρήσεων και διαχείριση δανείων



ανάλυση πιστοληπτικού κινδύνου
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5.2. Επιθυμητά προσόντα
α) Καλή γνώση της Δυτικής Μακεδονίας και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της,
ειδικά σε θέματα επιχειρηματικότητας.
β) Ικανότητα επικοινωνίας, έκφρασης και μεταδοτικότητας.
γ) Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη.
δ) Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά.

6.

Προϋποθέσεις υποβολής πρότασης συμμετοχής
6.1. 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 Ενωσης ή ομογενείς.
ζ) Έχουν τα αναγκαία τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στο ρόλο τους για τον
οποίον 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.
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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.
6.2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν 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.

7.

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Διανομή της
Προκήρυξης – Παροχή πληροφοριών
Η παρούσα δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο (Εθνικό και τοπικό) καθώς και με κάθε
πρόσφορο μέσο και τρόπο
Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες: κα Φεσατίδου Νατάσα, Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,
διεύθυνση

:

ΖΕΠ,

50131

Κοζάνη,

τηλέφωνο

:

2461052610-13,

e-mail

:

info@pdm.gov.gr.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Δυτικής

Μακεδονίας, των

Εμπορικών

και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων

Δυτικής

Μακεδονίας καθώς και της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (www.pdm.gov.gr), (www.evekozani.gr),
(www.ebef.gr),

(www.

Epimelitiriogrevenon.gr),

(www.etean.gr) αντίστοιχα.
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8.

Υποβολή πρότασης συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν κλειστό Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή
ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση:
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Περιφερειάρχη, ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50131,
μέχρι τη Δευτέρα 25/09/2017 και ώρα 14:00.
Ο Φάκελος Συμμετοχής θα πρέπει να έχει την ένδειξη : «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης ορισμού ενός ειδικού εμπειρογνώμονα
στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία
Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)» και να πρωτοκολληθούν μέχρι
την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν γίνονται
αποδεκτοί και θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

9.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
9.1. Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα
και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:
1. Πρόταση - Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του
για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
2. Υπεύθυνη

Δήλωση

κάλυψης

των

προϋποθέσεων

υποβολής

πρότασης

συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Βιογραφικό σημείωμα με ιδιαίτερη αναφορά στα αντικείμενα εμπειρίας που είναι
συναφή με το ρόλο του ειδικού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο συμμετοχής του
στην Επενδυτική Επιτροπή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών.
6. Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
7. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
8. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία
(αφορά στους άνδρες).

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]
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9.2. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει
σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές
(προαιρετικά).

10. Όργανα αξιολόγησης και λήψης απόφασης
10.1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που είναι η
Ομάδα Έργου που συστήθηκε για τη δημιουργία του ΤΑΔΥΜ, με την Αρ. Πρωτ. :
121560/3096/12.09.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και
ειδικότερα από τα τέσσερα (4) μέλη της παραπάνω Ομάδας Έργου που ορίστηκαν
από τον Περιφερειάρχη. Η παραπάνω Επιτροπή θα εισηγηθεί προς τον
Περιφερειάρχη με κατάλογο (2) υποψηφίων, για επιλογή του καταλληλότερου
10.2. Η τελική απόφαση επιλογής και ορισμού του ειδικού εμπειρογνώμονα θα ληφθεί
από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από την παραπάνω εισήγηση
της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

11. Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής
Η μεθοδολογία, οι φάσεις και τα έντυπα για την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης
και επιλογής, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και περιγράφονται στο
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.

12. Κριτήρια κατάταξης και βαθμολογία αυτών
Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα τέσσερα (4) κριτήρια:
1. Τίτλοι σπουδών
2. Γενική επαγγελματική εμπειρία
3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία
4. 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 (4)) δεν είναι σωρευτική.

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]
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12.1. Τίτλοι σπουδών
Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βαθμοί

1

Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο

5

2

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο

10

12.2. 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. Η μέγιστη
βαθμολογία (10) αντιστοιχεί σε εμπειρία 10 ετών (120 μηνών) και άνω.

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η

διάρκεια της ασφάλισης.

12.3. 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. Η μέγιστη
βαθμολογία (10) αντιστοιχεί σε εμπειρία 10 ετών (120 μηνών) και άνω.

Τρόπος απόδειξης της 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
εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία.

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]
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12.4. 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

Καλή γνώση της Δυτικής Μακεδονίας και των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων της, ειδικά σε θέματα επιχειρηματικότητας

1

2

Ικανότητα επικοινωνίας, έκφρασης και μεταδοτικότητα

2

3

Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη

2

4

Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά

1

5

Ποιοτική αξιολόγηση της ειδικής γνώσης και εμπειρίας

4

ΣΥΝΟΛΟ

Η

τελική

βαθμολογία

των

υποψηφίων

10

προκύπτει

ύστερα

από

εφαρμογή

συντελεστών στάθμισης επί των τεσσάρων (4) προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως
αποτυπώνονται στο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου:

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΤ. ΒΑΡ.

1

Τίτλοι σπουδών

5%

2

Γενική επαγγελματική εμπειρία

20%

3

Ειδική επαγγελματική εμπειρία

45%

4

Προσωπικά – επαγγελματικά
χαρακτηριστικά

30%

ΜΕΡΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ :

Αμανατίδης Γιώργος

Αποστολίδης Γιάννης

Καρακάσης Εμμανουήλ

Μητλιάγκας Γιάννης

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]
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13. Αποκλεισμός ενδιαφερόμενου
Εφόσον, σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης ή ακόμα και
μετά τον ορισμό του ειδικού εμπειρογνώμονα, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από
αντίστοιχα δικαιολογητικά, η πρόκριση του ενδιαφερόμενου θεωρείται άκυρη και
συνεπάγεται τη διακοπή της αξιολόγησης του υποψήφιου ή την διακοπή της συνεργασίας.

14. Τήρηση εμπιστευτικότητας
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί:
α.

Δεν θα πρέπει να φέρει ιδιότητα που να οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με τις
εργασίες του ΤΑΔΥΜ (π.χ. στέλεχος ή συνεργάτης αιτούσας εταιρίας ή στέλεχος
συνεργαζόμενου φορέα ή Τράπεζας με το ΤΑΔΥΜ).

β.

Θα είναι υπόχρεος για την τήρηση εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που
λαμβάνει γνώση στα πλαίσια της ιδιότητάς του ως συμμετέχων σε εργασίες της
Επενδυτικής Επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω ιδιότητάς του, η
υποχρέωση του για την τήρηση της εμπιστευτικότητας θα συνεχίσει να υφίσταται.

γ.

Δεν θα χρησιμοποιεί εσωτερική πληροφόρηση για ίδιο όφελος και δεν θα
αποκαλύπτει ή θα συστήνει σε άλλα πρόσωπα που σκοπεύουν να αποκτήσουν ή να
διαθέσουν χρηματοοικονομικά προϊόντα, την εσωτερική πληροφόρηση που θα έχει,
εφόσον αυτή σχετίζεται με τα εν λόγω χρηματοοικονομικά προϊόντα του ΤΑΔΥΜ.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]

-14-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Γραφείο
Περιφερειάρχη
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης «ορισμού ειδικού
εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με
την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)».
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 :

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ (1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2) :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Αριθ:

Οδός:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων.

(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6

β)

Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία / Έχω νόμιμα απαλλαγεί από τη στρατιωτική θητεία.

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 / Είμαι 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.
ιβ) Εφόσον επιλεγώ ως ειδικός εμπειρογνώμονας:
-

Θα είμαι υπόχρεος για την τήρηση εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που λαμβάνω γ νώση στα
πλαίσια της ιδιότητάς μου ως συμμετέχων σε εργασίες της Επενδυτικής Επιτροπής. Μετά την
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ολοκλήρωση της ανωτέρω ιδιότητάς μου, η υποχρέωσή μου για την τήρηση της εμπιστευτικότητας
θα συνεχίσει να υφίσταται.
-

Δεν θα χρησιμοποιώ εσωτερική πληροφόρηση για ίδιο όφελος και δεν θα αποκαλύπτω ή θα
συστήνω σε άλλα πρόσωπα που σκοπεύουν να αποκτήσουν ή να διαθέσουν χρηματοοικονομικά
προϊόντα, την εσωτερική πληροφόρηση που θα έχω, εφόσον αυτή σχετίζεται με τα εν λόγω
χρηματοοικονομικά προϊόντα του ΤΑΔΥΜ

ιγ) Τα αναγραφόμενα στοιχεία στο Βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και θα προσκομισθούν, εφόσον
ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή από τον Περιφερειάρχη.

Ημερομηνία: ……………20...
Ο Δηλών

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρ εσία 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 κα ι υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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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

Επίπεδο χαμηλότερο του
Lower ή αντίστοιχου

ΑΓΓΛΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ
ΑΛΛΗ …….
(σημειώσατε ποια)

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]

-18-

Επίπεδο Lower ή
αντίστοιχο

Επίπεδο Proficiency ή
αντίστοιχο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αν δεν επαρκεί μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο )

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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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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 σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτοτύπων εγγράφων μετά την πιθανή επιλογή μου, προκειμένου αυτή να
ολοκληρωθεί.
1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωσης με την οποία αποδεικνύεται
η γνώση της ξένης γλώσσας.
2. Tεκμηρίωση της δηλωθείσας επαγγελματικής εμπειρίας συνοδευόμενη από τις
αντίστοιχες βεβαιώσεις.
Ο/Η Δηλών/ούσα
……………………..…….
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μεθοδολογία και έντυπα υλοποίησης της
«διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής»
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:
α)

Έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών και
έλεγχος των προσόντων των ενδιαφερόμενων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν στην
αίτηση υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά την συνοδεύουν,
από την Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας.

β)

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

γ)

Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των απαραίτητων και επιθυμητών
προσόντων, με βάση τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν.

δ)

Κατάρτιση κατάστασης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με τους ενδιαφερόμενους
που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην Προκήρυξη και κατά συνέπεια γίνονται
αποδεκτοί στη διαδικασία επιλογής.

ε)

Προσωπική συνέντευξη με τους τέσσερις (4) πρώτους σύμφωνα με την αξιολόγηση
υποψήφιους ή με λιγότερους εφόσον δεν καλύπτεται ο παραπάνω αριθμός
υποψηφίων.
Η συνέντευξη θα είναι ομοιόμορφη/κοινή για όλους τους υποψήφιους, με τη χρήση
τυποποιημένων

εντύπων

και

περιεχόμενο συναφές

με το ρόλο του ειδικού

εμπειρογνώμονα
στ)

Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας,
παίρνοντας υπόψη και την βαθμολόγηση της προσωπικής συνέντευξης.

ζ)

Επιλογή των επικρατέστερων δύο (2) υποψηφίων, βάσει της βαθμολόγησης που θα
προκύψει μετά και την προσωπική συνέντευξη.

η)

Υποβολή εισήγησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας, με πλήρη τεκμηρίωση του συνόλου της διαδικασίας από την έναρξη της
αξιολόγησης μέχρι και την τελική εισήγηση προς αυτόν.
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θ)

Λήψη απόφασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του
ειδικού εμπειρογνώμονα.

ι)

Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για την ακολουθηθείσα
διαδικασία και τον οριζόμενο ειδικό εμπειρογνώμονα.

ια)

Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης του
Περιφερειάρχη.

ιβ)

Σύσταση και συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής με απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Μακεδονίας στην οποία συμμετέχει και ο ορισθείς ειδικός εμπειρογνώμονας.

Κάθε μία από τις παραπάνω φάσεις, υλοποιείται με συγκεκριμένη μεθοδολογία και έντυπα,
όπως παρακάτω :
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α.

Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και
των προσόντων – Αποκλεισμός – Αξιολόγηση υποψηφίων που πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και
με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:
Α/Α

Δικαιολογητικά

Διατίθεται

1.

Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για
συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2.

Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής

3.

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

4.

Βιογραφικό σημείωμα

5.

Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών

6.

Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

7.

Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού

8.

Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία
(αφορά στους άνδρες)

Σε περίπτωση Φακέλου Συμμετοχής

με ελλείψεις

Αποκλεισμός
υποψηφίου

Χωρίς ελλείψεις

Συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης
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β.

Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση, με βάση τα δημοσιοποιημένα
κριτήρια
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βαθμ.

1

Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο

5

2

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο

10

Επιλογή

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΗΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ / ΜΗΝΑ

Χ μήνες

0,0833

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΙ / ΜΗΝΑ

Χ μήνες

0,0833
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ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΤ. ΒΑΡ.

1

Τίτλοι σπουδών

5%

2

Γενική επαγγελματική εμπειρία

20%

3

Ειδική επαγγελματική εμπειρία

45%

ΜΕΡΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΗΜ/ΝΙΑ :

Αμανατίδης Γιώργος

Αποστολίδης Γιάννης

Καρακάσης Εμμανουήλ

Μητλιάγκας Γιάννης

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]

-26-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

γ.

Πίνακας των υποψηφίων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

1.
2.
3.
4.

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]
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Βαθμολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

δ.

Διαδικασία προσωπικής συνέντευξης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανώτατο όριο
βαθμών

1

Καλή γνώση της Δυτικής Μακεδονίας και των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων της, ειδικά σε θέματα επιχειρηματικότητας

1

2

Ικανότητα επικοινωνίας, έκφρασης και μεταδοτικότητα

2

3

Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη

2

4

Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά

1

5

Ποιοτική αξιολόγηση της ειδικής γνώσης και εμπειρίας

4

ΣΥΝΟΛΟ

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]

10

-28-

Βαθμοί

0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΤ. ΒΑΡ .

1

Τίτλοι σπουδών

5%

2

Γενική επαγγελματική εμπειρία

20%

3

Ειδική επαγγελματική εμπειρία

45%

4

Προσωπικά – επαγγελματικά
χαρακτηριστικά

30%

ΜΕΡΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΗΜ/ΝΙΑ :

Αμανατίδης Γιώργος

Αποστολίδης Γιάννης

Καρακάσης Εμμανουήλ

Μητλιάγκας Γιάννης

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ε.

Πίνακας των υποψηφίων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας
(συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής συνέντευξης)
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

1.
2.

[ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ_ΤΑΔΥΜ]
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Βαθμολογία

