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Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας –Ανώνυμη Εταιρεία A.Ε Α.Ο.Τ.Α.  έχοντας υπόψη :  

1. Το  Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον νόμο υπ’ αριθμ. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του 
δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» 

2. To N. 4674/2020 για την αναπτυξιακή στρατηγική των ΟΤΑ, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

3. Την εγκύκλιο 200/16-06-2020 με Θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 
(Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)» 

4. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της 
μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

5. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση 
από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις 
μίσθωσης έργου. 

6. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που 
τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση 
για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. 

7. Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα: 
Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

8. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα 

9. Την Ανακοίνωση καταχώρισης με αριθμ πρωτ. 2298150/23-12-2020 στο ΓΕΜΗ 
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” και το 
διακριτικό τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.”  

10. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.” 

11. Την από 05.07.2022 Προγραμματική Σύμβαση των άρθρων 100 του Ν. 
3852/2010 και 12 του Ν. 4412/2016, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας  Ανώνυμη Εταιρεία. 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την υλοποίηση του έργου 
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (info kiosk) 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ » 

12.  Την ανάγκη επαρκούς  στελέχωσης του Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (info 
kiosk) στο χώρο του αεροδρομίου Καλαμάτας με κατάλληλο προσωπικό, για την 
υποδοχή και ενημέρωση των επισκεπτών 

13. Την αρ.476/06.07.2022απόφαση του ΔΣ της  Εταιρείας περί  έγκρισης και δημοσίευσης 
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 



έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο  (άτομα)  για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και 
ενημέρωσης των επισκεπτών που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο Καλαμάτας 

προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα για 
την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ενημέρωσης των επισκεπτών του Περιπτέρου 
Τουριστικής Πληροφόρησης (info kiosk) στο χώρο του κρατικού αερολιμένα 
Καλαμάτας, το οποίο θα λειτουργήσει στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
(info kiosk) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», συνολικής διάρκειας από την 
υπογραφή της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου. 
Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω  Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε: Δύο (2) 

άτομα με ειδικότητα Π.Ε. Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το αντικείμενο της σύμβασης 

συνδέεται αποκλειστικά και μόνο  με την κάλυψη των αναγκών του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(info kiosk)ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και κατά συνέπεια δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες της εταιρείας. 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ιστορικό 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί 

τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. H Αναπτυξιακή Μεσσηνίας 

Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. αποτελεί Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν.4674/2020, αναθέτουσα αρχή, 

οργανισμό δημοσίου δικαίου, φορέα του άρθρου 12 του 

Ν. 4412/2016, φορέα Ο.Τ.Α. του άρθρου 8 του Ν.4674/2020 και είναι ανώνυμη 

εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, 

συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε 

περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις και 

έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των 

ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής 

των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση 

πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Εταιρεία έχει προβεί στη σύναψη της από 05.07.2022  

Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 100 του Ν. 3852/2010 και 12 του Ν. 

4412/2016 με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης 

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (info kiosk) 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».  

 

 

 



Αντικείμενο του Έργου  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (info kiosk) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας  Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. έχει αναλάβει 

την στελέχωση του Περιπτέρου με κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να υλοποιηθεί 

το σχετικό φυσικό αντικείμενο και να επιτευχθούν οι σκοποί  της συναφθείσας 

προγραμματικής σύμβασης. 

Το Περίπτερο Τουριστικής Πληροφόρησης (info kiosk) θα λειτουργεί καθημερινά 

σύμφωνα με το πτητικό πρόγραμμα. 

Με βάση τα παραπάνω η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. προτίθεται να προβεί 

στην κατάρτιση των παρακάτω συμβάσεων μίσθωσης έργου: 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠE Ανθρωπιστικών Επιστημών  

Πλήθος 
συνεργατών 

Δύο (2) 

Αντικείμενο 
σύμβασης 
μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για 
την υλοποίηση του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
θα αναλάβει την υποδοχή και ενημέρωση των επισκεπτών του 
Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (info 
kiosk) στο χώρο του αεροδρομίου Καλαμάτας. 
Το αντικείμενο των υπό σύναψη συμβάσεων περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 
- Παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες για τα σημεία 
ενδιαφέροντος στην περιοχή (αξιοθέατα, μνημεία, μουσεία) 
και τις δυνατότητες διαμονής, σίτισης και επιμέρους 
δραστηριοτήτων (περιπατητικές διαδρομές, πολιτιστικά και 
αθλητικά δρώμενα). 
- Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας 
Περιπτέρου. 
- Συγκέντρωση απολογιστικών στοιχείων.  
Ενδεικτικά το αντικείμενο περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
- Παροχή τουριστικών πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο 
μέσω τηλεφώνου, email ή αυτοπροσώπως. 
- Παροχή τουριστικών φυλλαδίων ή βιβλιογραφίας για τοπικές 
πληροφορίες. 
- Έρευνα, επικαιροποίηση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση 
τουριστικών πληροφοριών. 
- Ετοιμασία κειμένων για έντυπα και άλλα πολυμέσα προβολής 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
- Έγκαιρη ενημέρωση των Γραφείων Περιφερειάρχη/ 
Διεύθυνσης Τουρισμού και άλλων ενδιαφερομένων για 
τρέχουσες εξελίξεις στην τουριστική πληροφόρηση. 



- Συνεργασία με το τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου όταν απαιτείται. 
- Συμμετοχή σε προγράμματα φιλοξενίας, τουριστικές εκθέσεις, 
συνέδρια, εκδηλώσεις προβολής και άλλων δραστηριοτήτων 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
- Διεξαγωγή ερευνών - συλλογή πληροφοριών από το 
τουριστικό κοινό και υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση και 
συνεχή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Παραδοτέα 
Τμηματική αναφορά των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω υπηρεσιών 

Χρονικά πλαίσια 
και 
συνολικό 
τίμημα 
για τη σύμβαση 
συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου 
εκάστης σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της 
σύμβασης για 12 μήνες, ως ισχύει, με δυνατότητα 
παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της 
Προγραμματικής Σύμβασης, και το συνολικό συμβατικό ύψος 
αμοιβής εκάστης σύμβασης για 12μήνες θα ανέλθει μέχρι το 
ποσό των 13.200,00 πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% 
(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 
πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).Ενδεχόμενη χρονική 
παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης δύναται να 
συμπαρασύρει και τη διάρκεια εκάστης  σύμβασης. 

Χρονική 
Διάρκεια 
Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια εκάστης σύμβασης θα είναι από την 
υπογραφή της  και για 12 Μήνες, με δυνατότητα παράτασης 
μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από Αύγουστο  έως 
Νοέμβριο 2022 και από Μάρτιο έως Οκτώβριο του 2023.  
 

Αμοιβή – 
Τρόπος 
πληρωμής 
Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια εκάστης σύμβασης 
προσδιορίζεται έως 13.200,00€ πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 
24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών 
και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ 
του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή 
σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 
ανωτέρω συνολικό τίμημα εκάστης σύμβασης συνεργάτη και 
είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την 
πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του 
αντικειμένου της σύμβασης, μετά από πιστοποίηση παραλαβής 
των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την πληρωμή. 

Τόπος εργασίας Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 
παρέχονται αυτοπροσώπως στο Περίπτερο Τουριστικής 
Πληροφόρησης (info kiosk) στο χώρο του αεροδρομίου 
Καλαμάτας  καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες του 



Έργου.H λειτουργία του Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης 
(info kiosk) θα ακολουθεί το πτητικό πρόγραμμα του αερολιμένα. 
Επίσης, ο/η συνεργάτης θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται 
με τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της 
Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Έργου. 

Τρόπος 
παραλαβής του 
ανατεθέντος 
Έργου 

Για το Έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 
αυτό θα περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 
συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 
παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 
πρόοδο του Έργου. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, όπως αρμοδίως 
έχει οριστεί. 
Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής της έκθεσης παραχθέντος Έργου επέχει θέση 
πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του 
Έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης 

Απαιτούμενα 
προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών Σπουδών ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας  
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται 
3. Άριστη ή πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ και λογισμικών εφαρμογών στα 
παρακάτω αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) 
υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου,  
 

Επιθυμητά 
προσόντα 

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
 

  

 

 

3.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1. 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 Ένωσης ή ομογενείς. 

ζ) Έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι 

μηνών. 

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει 

δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ 

δεδικασμένου. 

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί 

με οποιοδήποτε μέσο. 

ια) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με 

δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας. 

ιβ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση 

υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

3.2. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης 

των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε 

τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών 

σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986. 

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο 

απόρριψης της συμμετοχής του. 

 

 

3.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα 

και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή 

στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω 

Κεφαλαίου 3 



3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 

4. Βιογραφικό σημείωμα 

5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν 

π.χ μεταπτυχιακό ή  Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον 

απαιτείται) 

7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης/ων  γλώσσας/σων ή βεβαίωση με την οποία να 

αποδεικνύεται η  γνώση αγγλικής γλώσσας ή και η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας 

(Εφόσον το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος 

σπουδών έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, τότε δεν απαιτείται η 

προσκόμιση αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας) 

8. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται 

9. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) 

10. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία 

(αφορά στους άνδρες) 

3.4 Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και 

οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές 

επιστολές(προαιρετικά). 

3.5 Η Εταιρεία θα διατηρήσει στο αρχείο της τα παραπάνω δικαιολογητικά για τρία 

έτη. 

3.6 Οι υποψήφιοι παρέχουν τη συγκατάθεση τους για την εκ μέρους της Αναπτυξιακής 

Μεσσηνίας Α.Ε. επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους 

αφορούν. Η Επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Καν. (εε) 679/2016 του ΕΚ και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την 

προστασία Δεδομένων). 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

συμμετοχής στο διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα πέντε  (5) κριτήρια: 

1. Τίτλοι σπουδών 

2. Άριστη ή πολύ καλή ή καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ και λογισμικών εφαρμογών στα παρακάτω 

αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων, iii) 

υπηρεσιών διαδικτύου 

4. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 

5. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

Τα κριτήρια αυτά αναλύονται, όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με 

αντίστοιχη βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα. 



Η βαθμολόγηση των κριτηρίων πλην της περίπτωσης (5) δεν είναι σωρευτική. 

4.1 Τίτλοι Σπουδών 

α/α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί 

1 Βασικός τίτλος σπουδών  με βαθμό (β): 5,5<β<=6,5 1 

2 Βασικός τίτλος σπουδών  με βαθμό (β): 6,5<β<=7 2 

3 Βασικός τίτλος σπουδών  με βαθμό (β):7<β<=8 3 

4 Βασικός τίτλος σπουδών  με βαθμό (β):8<β<=9 4 

5 Βασικός τίτλος σπουδών  με βαθμό (β):9<β<=10 5 

6 Δεύτερος τίτλος σπουδών 6 

7 Μεταπτυχιακός τίτλος  7 

8 Διδακτορικό δίπλωμα  8 

9 Μεταπτυχιακός τίτλος  9 

10 Διδακτορικό δίπλωμα  10 

 
 
4.2 Γνώση αγγλικής γλώσσας 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» 
 

Α/Α ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Άριστη γνώση 10 

2 Πολύ καλή γνώση 7 

3 Καλή γνώση  5 

 
4.3 Γνώση χειρισμού Η/Υ και λογισμικών εφαρμογών στα παρακάτω αντικείμενα: 
 i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου 
 

Α/Α ΓΝΩΣΗ Η/Υ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Γνώση χειρισμού Η/Υ 10 
 

4.4 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» 
 

Α/Α ΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Άριστη γνώση  10 

2 Πολύ καλή γνώση  7 

3 Καλή γνώση  5 

 
 



4.5 Προσωπικά-επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
Αξιολογείται  κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα 
έκφρασης και η μεταδοτικότητα, η κρίση, η  αυτοπεποίθηση και άποψη και εν γένει η 
παρουσία και η συμπεριφορά ως εξής: 
 

Α/Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ανώτατο όριο 
βαθμών 

1 Ικανότητα επικοινωνίας 3 

2 Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα 3 

3 Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη 2 

4 Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά 2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

 
Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών 
στάθμισης επί των πέντε  (5)ανωτέρω  κριτηρίων όπως αποτυπώνονται στο ακόλουθο 
έντυπο αξιολόγησης υποψηφίου: 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤ 
ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Τίτλοι σπουδών  30%  

2 Γνώση αγγλικής 
γλώσσας 

 10%  

3 Γνώση 
χειρισμού  Η/Υ 

 15%  

4 Γνώση 
δεύτερης ξένης 
γλώσσας 

 5%  

5 Προσωπικά-
επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά 

 40%  

 ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 100%  

 
 
 
5.ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Για την διανομή της Προκήρυξης καθώς και για οποιαδήποτε άλλη παροχή 
πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή 
Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2721096120. 
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής 
Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ: www.anmess.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι 
ενδιαφερόμενοι. 
 
6.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής 
(ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της Αναπτυξιακής 



Μεσσηνίας, Ομήρου και Μαιζώνος 50, Καλαμάτα Τ.Κ. 24132 μέχρι 18-07-2022  και 
ώρα 14:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία». 
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης 
Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (info kiosk) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 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. 
 
7.ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της 
τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ 
Α.ΟΤΑ  και θα καταρτισθεί για αυτό πίνακας κατάταξης. 
 
8.ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα 
αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της 
(www.anmess.gr) και στα γραφεία της. 
 Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η 
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή 
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. 

 
 

Για την 
 Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ 

Ο Πρόεδρος 
 

Αναστάσιος Σαρδέλης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anmess.gr/


 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: Προς την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας –  Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης  
μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών  υποδοχής και 
ενημέρωσης των επισκεπτών του περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης στο 
αεροδρόμιο Καλαμάτας 
 

Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της 
παρούσας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει αποδοχή των όρων 
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    Εκπληρωμένη :  

     

6. Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος     

     

  Έγγαμος   Αρ. τέκνων  

     

  Διαζευγμένος   Αρ. τέκνων  

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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

 

ΠΡΟΣ(1):  

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου (Εmail): 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων. 

β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες 

υποψήφιους). 

γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.  

δ) Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

ε) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενής. 

ζ) Έχω τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

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 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

ιβ) Έχω υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός 

της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 Ημερομηνία: …………2022 
 
Ο/Η Δηλών/ούσα 

 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
 
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων και έντυπα υλοποίησης της                            

«διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής» 

Κάθε μία από τις παραπάνω φάσεις, υλοποιείται με συγκεκριμένη μεθοδολογία και έντυπα, 

όπως παρακάτω: 

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 
Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της 

αστυνομικής ταυτότητας 
 

4 Βιογραφικό σημείωμα  

5 

Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου 

ή του ακριβούς αντιγράφου του τίτλου σπουδών ή 

Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού 

(εφόσον απαιτείται). 

 

6 
Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης 

επαγγέλματος σε ισχύ(εφόσον απαιτείται). 
 

7 
Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Η/Υ) 
 

8 
Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής 

από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες) 
 

9 Αποδεικτικό/ά  Γνώσης Ξένης/νων  γλώσσας/σων  

   

 

 



Σε περίπτωση Φακέλου Συμμετοχής 

 

 

 

με ελλείψεις     Αποκλεισμός   

υποψηφίου 

 

 

 

Χωρίς ελλείψεις  

 

 

 

 

Συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

β. Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση, με βάση τα δημοσιοποιημένα κριτήρια 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ      

                                                                                          

 

 

 

 

α/α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμός  

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

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

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

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

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

6 Δεύτερος τίτλος σπουδών  

7 Μεταπτυχιακός τίτλος   

8 Διδακτορικό δίπλωμα   

9 Μεταπτυχιακός τίτλος   

10 Διδακτορικό δίπλωμα   
 

Α/Α ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Άριστη   

2 Πολύ καλή   

3 Καλή   
 

Α/Α ΓΝΩΣΗ Η/Υ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Γνώση χειρισμού Η/Υ 10 
 

 



Α/Α ΓΝΩΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Άριστη   

2 Πολύ καλή   

3 Καλή   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ  
 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤ 
ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Τίτλοι σπουδών  30%  

2 Γνώση αγγλικής 
γλώσσας 

 10%  

3 Γνώση χειρισμού  
Η/Υ 

 15%  

4 Γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας 

 5%  

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ    
 

 

 

 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ,00-00-2022 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



γ. Πίνακας των υποψηφίων ανά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας 
 

Α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
 
Δ. Διαδικασία προσωπικής συνέντευξης 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ  
 

 
 
 

Α/Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ανώτατο 
όριο 

βαθμών 

Βαθμοί 

1 Ικανότητα επικοινωνίας 3  

2 Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα 3  

3 Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη 2  

4 Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά 2  

ΣΥΝΟΛΟ 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ  
 

 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤ 
ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Τίτλοι σπουδών  30%  

2 Γνώση αγγλικής γλώσσας  10%  

3 Γνώση χειρισμού  Η/Υ  15%  

4 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  5%  

5 Προσωπικά-επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά 

 40%  

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100%  

 
 
 
 
ε. Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά 
βαθμολογίας (συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής συνέντευξης) 
 

Α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1    

2    

3    

4    

5    

 


