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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
υποβολή πρότασης για τη σύναψη σύμβασης
έργου
για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1
«Υλοποίηση Εκστρατειών, Προμήθεια Αναλώσιμων και
Προβολή» στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες
Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και
ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη
φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό» και κωδ.
MIS 446783 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
δυναμικού 2007-2013»

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας υπόψη:














Το Καταστατικό της Ανοιχτής Αγκαλιάς
Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ανοιχτής Αγκαλιάς
Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3840/ 2010 (ΦΕΚ 53 Α΄/ 31 – 3 – 2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των
διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις».
Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική
Απόφαση
Συστήματος
Διαχείρισης,
όπως
έχει
τροποποιηθεί
και
ισχύει
συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/15-2-2013),
όπως ισχύει σήμερα.
Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων Με Ίδια Μέσα στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Την με αρ. 25 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013, με αριθμ. πρωτ. 136/14-01-2013
Την υπ. αρ. πρωτ. 3127/Φ. ΠΡΟΕΓΚ./446783 υ/ε 1/19-9-2013 απόφαση της Ειδικής
Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε.Φ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 για την προέγκριση του Υποέργου 1
Την υπ’ αρ. πρωτ. 2275/23-05-2013 Απόφαση Ένταξης του Έργου «Εκστρατείες
Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που
πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό» και την 1η τροποποίηση
αυτής

1



Την υπ’ αριθμ. 401 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της από 29-6-2013 συνεδρίασης
της Ανοιχτής Αγκαλιάς για την πρόθεση υλοποίησης του Έργου «Εκστρατείες Πρόληψης
και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται
από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
δυναμικού 2007-2013» και την εξουσιοδότηση τις Προέδρου όπως προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες.

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ»
όπως προβούν στην υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη σύμβασης
έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Υλοποίηση Εκστρατειών,
Προμήθεια Αναλώσιμων και Προβολή» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης
«Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών

που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό» και Κωδ. MIS 446783 του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο του έργου, η Ανοιχτή Αγκαλιά Φ.Κ.Π. υλοποιεί το Πρόγραμμα «Εκστρατείες
Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που
πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό» κατά το 2014 και του 2015
προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συνανθρώπων (παιδιών και ενηλίκων) που
διαβιούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας και αντιμετωπίζουν – εκτός από δυσκολίες
πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας- οικονομικά προβλήματα, διαβιούν κάτω από
το όριο της φτώχιας και ενδέχεται να βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό (όπως τα παιδιά
μεταναστών και οι μετανάστες).
Κύρια επιδίωξη του Φορέα αποτελεί ο προγραμματισμός και η υλοποίηση ενός
ολοκληρωμένου πλέγματος εκστρατειών προληπτικής ιατρικής που θα καλύπτουν ένα
σημαντικό εύρος της ελληνικής ακριτικής επικράτειας και η προώθηση της σημασίας της
πρωτογενούς πρόληψης καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση τόσο του πληθυσμού όσο και
τοπικών και υπερτοπικών Φορέων προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ενεργοποίησής τους
σε θέματα και δράσεις που άπτονται της πρόληψης και της προαγωγής της δημόσιας υγείας.
Μεταξύ των κυριοτέρων επιμέρους στόχων που φιλοδοξεί να ικανοποιήσει στο μέγιστο
δυνατό βαθμό το έργο, αξίζει να αναφερθούν οι κάτωθι:








Πραγματοποίηση 4 εκστρατειών το 2014 (οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί) και 8
εκστρατειών έως τον Σεπτέμβριο του 2015 (12 στο σύνολο),
Παρουσία σε 3 διαφορετικές Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ηπείρου, και
Βορείου Αιγαίου) και 7 Νομών (Ροδόπης, Ξάνθης, Χίου, Έβρου, Λέσβου, Ιωαννίνων και
Σάμου),
Πραγματοποίηση περισσότερων από 16.000 ιατρικών πράξεων
Παροχή υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής σε περισσότερα από 2.500 παιδιά ηλικίας από
40 ημερών έως και 17 ετών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας ή/και
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό (παιδιά μεταναστών, ΡΟΜΑ κ.λπ.) και σε
περισσότερους από 1.500 ενήλικες (και ιδίως, ανέργους, ανασφάλιστους ή/και
κρούσματα κοινωνικού αποκλεισμού) κατ΄ έτος ,
Εμβολιασμός 450 παιδιών (φυματίωση και όχι μόνο) ανασφάλιστων οικογενειών
συνολικά
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Αντιμετώπιση φαινομένων αδυναμίας πρόσβασης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε
υπηρεσίες και υποδομές πρωτοβάθμιας υγείας πρωτίστως λόγω έλλειψης οικονομικής
δυνατότητας και δευτερεύοντος, λόγω έλλειψης υποδομών, είτε λόγω ανεπαρκούς
ενημέρωσης,
Έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων υγείας και κατάλληλη καθοδήγηση και δρομολόγηση
περιστατικών για παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας,
Προώθηση του θεσμού και της σημασίας της Προληπτικής Ιατρικής ,
Ενίσχυση των επιπέδων συνεργασίας με Φορείς Πρωτοβάθμιας Υγείας, το Υπουργείο
Παιδείας και Εθνικής Άμυνας και λοιπούς Φορείς και εταίρους,,
Σύσφιξη των σχέσεων με τους κατοίκους ακριτικών (ηπειρωτικών και νησιωτικών)
περιοχών και δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης

2. ΠΡΟΦΙΛ
Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για
υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης έργου, προκειμένου να καλυφθεί η ακόλουθη θέση.
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ.
ΑΤΟΜΩΝ

ΒΠ-ΜΑ-1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Βοηθητικό
προσωπικό

Σύμβαση έργου

1

Ειδικότερα, τα απαιτούμενα καθώς και τα πρόσθετα προσόντα για την ανωτέρω θέση
αναλύονται στη συνέχεια:
Βοηθητικό προσωπικό (ΚΩΔ ΒΠ-ΜΑ-1)
Τα προσόντα επιλογής των ενδιαφερόμενων υποβολής πρότασης για την κάλυψη της θέσης
βοηθητικού προσωπικού με (ΚΩΔ ΒΠ-ΜΑ-1) αναφέρονται ακολούθως:
Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχία – Εμπειρία – Δεξιότητες):
1. Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2. Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
1. Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς φορείς
2. Καλή γνώση αγγλικών
3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:




Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και διαπιστώνεται σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες
συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της
στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική
υπηρεσία.
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει
συσταθεί για το σκοπό αυτό και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:
Α) Στάδιο Συγκριτικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων . Η επιτροπή θα
αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και τα συνεκτιμώμενα
προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Η επιτροπή θα δύναται
να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή
προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει απαραίτητη.
Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα
προσόντα θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία
αξιολόγησης.
Β) Στάδιο Προσωπικής Συνέντευξης . Η επιτροπή θα διενεργήσει προσωπική συνέντευξη
των επιλεχθέντων στο πρώτο στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή θα δύναται να
εφαρμόσει προφορική ή/και γραπτή δοκιμασία για την τελική επιλογή των υποψηφίων ,
προκειμένου να διασφαλιστεί η διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις ειδικές γνώσεις, την
εμπειρία, την προσωπικότητα, την καταλληλότητα και επάρκεια τους, αναφορικά με το
αντικείμενο εργασίας που θα κληθούν να υλοποιήσουν στο πλαίσιο της Πράξης και σε
αντιστοιχία με τα δηλούμενα στο βιογραφικό τους προσόντα και τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών απαιτήσεων για την επιτυχή εκτέλεση
της Πράξης.
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους που:
1. Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία,
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
2. Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
περίπτωσης α', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
3. Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
4. Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
5. Δεν είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α'
26).
6. Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά
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συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, ως
εξής:
Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης για τη θέση Βοηθητικού Προσωπικού (ΚΩΔ ΒΠΜΑ-1)
α/α

Κριτήριο αξιολόγησης

Βαθμολογία

1

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

10

2

Γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου

20

3

Προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Αξιολόγησης

Έως 40

4

Λοιπές δεξιότητες, εμπειρίες οι οποίες θα συνεκτιμηθούν

Έως 30

Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς φορείς
Γνώση αγγλικής γλώσσας

1-20
1-10

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για τη σύναψη σύμβασης, ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί θα πρέπει να υποβάλλει
φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, ή σε έλλειψη ταυτότητας,
φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η
φωτογραφία.
8. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων –
εισφορών – έκτακτων αποδοχών), του ενδιαφερόμενου που θα επιλεγεί για απασχόληση
αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΒΠ-ΜΑ-1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Βοηθητικό
προσωπικό

Σύμβαση έργου

3.227,50 €

9. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο επιλεχθείς θα εργαστεί με Σύμβαση Έργου, διάρκειας έως τις 30/09/2015, για την
παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Εκστρατειών,
Προμήθεια Αναλώσιμων και Προβολή» στο πλαίσιο της Πράξης «Εκστρατείες Πρόληψης
και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από
τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό» και κωδ. MIS 446783 του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013».

www.europa.eu

www.ygeiapronoia.gr

www.epanad.gov.gr

www.espa.gr
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10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα
γραφεία της Ανοιχτής Αγκαλιάς: Μεσογείων 24, 11527 Αθήνα, υπόψη κας Γιολάντας Βλάχου
τηλ: 210 7726814, µέχρι και τις 22/06/2015 (ώρα 14:30) σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:



Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 795/08-06-2015
Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Η πρόταση κάθε ενδιαφερομένου πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Διαβιβαστικό – βιογραφικό, σύµφωνα µε το υπόδειγμα του Παραρτήματος,
συμπληρωμένο µε τα προσωπικά του στοιχεία και υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες
2. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του, ήτοι (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά):
- Τίτλoι Σπουδών
- Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την εργασιακή εμπειρία του
ενδιαφερόμενου
- Τίτλοι αγγλικής γλώσσας
- Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ
- Βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας
- Βεβαιώσεις κατάρτισης/επιμόρφωσης
- Βεβαιώσεις συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια

Ημερομηνία
08/06/2015
Η Πρόεδρος της Ανοιχτής Αγκαλιάς
Γιολάντα Βλάχου

Συνημμένα:
Παράρτημα: Υπόδειγμα διαβιβαστικού - βιογραφικού

www.europa.eu

www.ygeiapronoia.gr

www.epanad.gov.gr

www.espa.gr

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγµα διαβιβαστικού - βιογραφικού
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: ………
Επώνυμο :
Όνομα :
Όνομα πατρός :
Αριθμός τηλεφώνου οικίας ή κινητού :
Ε-mail :
Ημερομηνία γέννησης :
Υπηκοότητα :
Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες) :

Απαλλαγή



Εκπληρωμένη  από : .... /.... /.....
έως : …. /.... /.....
Οικογενειακή κατάσταση :

Άγαμος
Έγγαμος



.

Υποβάλω την πρότασή μου για τον Κωδικό Θέσης: ΒΠ-ΜΑ-1
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι:
1. Αποδέχομαι τους όρους της με αρ. πρωτ. 795/08-06-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τον Κωδικό Θέσης: ΒΠ-ΜΑ-1.
2. Τα στοιχεία που αναγράφονται στο συνημμένο βιογραφικό μου σημείωμα είναι αληθή
και ακριβή.
3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλω είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία
μπορώ να προσκομίσω άμεσα εφόσον μου ζητηθεί.
4. Δύναμαι να εκτελέσω το αιτούμενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην ανωτέρω
πρόσκληση.
5. Για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αµοιβής, δεν
συντρέχει κανένα κώλυµα στο πρόσωπό µου, από τα αναφερόμενα στην παρ. 5 της
ανωτέρω πρόσκλησης και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε
κωλύµατος για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα πρότασή µου γίνει δεκτή.
Ημερομηνία: .…/.…/…….

Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή

www.europa.eu

www.ygeiapronoia.gr

www.epanad.gov.gr

www.espa.gr
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1. Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(ονομασία, πόλη, χώρα)

∆ιάρκεια σπουδών
από … έως …
(μήνας & έτος)

Τίτλος πτυχίου ή διπλώματος /
ημερομηνία χορήγησής του / βαθμολογία

2. Επαγγελματική εμπειρία (Μισθωτή ή Εθελοντική)
Ημερομηνίες
(ημέρα, μήνας, έτος):
από ... / ... / ... έως ... /
... / ...

Φορέας

Ακριβής τίτλος
θέσης

Περιγραφή
αντικείμενου εργασίας
με αναφορά εάν είναι
μισθωτή ή εθελοντική

3. Πρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση/επιμόρφωση
Φορέας

Ημερομηνία

Αντικείμενο

4. Συμμετοχή / ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, στην Ελλάδα
και το εξωτερικό
Ημερομηνία

www.europa.eu

Τόπος

www.ygeiapronoia.gr

Θέμα συνεδρίου / σεμιναρίου

www.epanad.gov.gr

www.espa.gr
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5. Γνώσεις Ξένων Γλωσσών
Γλώσσες

Καλή

Πολύ καλή

Άριστη

Αγγλική
Άλλη
(σημειώσατε ποια)

6. Γνώσεις – Χειρισμός Η/Υ
Για τις εφαρμογές που ακολουθούν, κατατάξτε τον εαυτό σας σε ένα από τα παρακάτω
επίπεδα:
Επίπεδο 1: Απλή χρήση εφαρμογής
Επίπεδο 2: Ευχερής χρήση εφαρμογής & στοιχειώδης σχεδίαση
Επίπεδο 3: Ευχερής σχεδίαση εφαρμογών
ΕΙΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΧΙ

ΕΠ1

ΕΠ2

ΕΠ3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επεξεργαστής κειμένου
Λογιστικό φύλλο
Βάση δεδομένων
Εφαρμογή παρουσιάσεων
HTML
Άλλο (αναφέρετε αναλυτικά)
ΝΑΙ


Internet / E-mail

ΟΧΙ


Ημερομηνία: .…/.…/……..

Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή

www.europa.eu

www.ygeiapronoia.gr

www.epanad.gov.gr

www.espa.gr
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