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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 
Λ. ΧΑΙΝΑ 93  ΧΑΛΚΙ∆Α 34100 
ΤΗΛ 2221026626 - 2221089706 
FAX 2221077747 
e-mail: info@anevia.gr  
 

 
ΧΑΛΚΙ∆Α   7-9-2011 
ΑΡ.ΠΡΩΤ : 4766 

                 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

Τοπικού Προγράµµατος του άξονα 4 του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης ης Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013 (Leader Κεντρικής Εύβοιας) 

και έχοντας υπ΄ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του Ν3812/2009 (ΦΕΚ Α234/28-12-2009) και 

ειδικότερα του άρθρου 10 (Σύναψη Συµβάσεων Έργου) παρ.4δ. 

«παρ.4.Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται: δ. 

επιστήµονες στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συµβολαίων 

συγχρηµατοδοτούµενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων.» 

2. Την από 14897/2-8-2011 έγκριση του ΑΣΕΠ. 

3. Την από 43350/9542/2-9-2011 έγκριση της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος , η οποία και µας 

κοινοποιήθηκε 7-9-2011. 

4. Την από 02.3/2011 απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης 

Προγράµµατος (Ε∆Π) Leader Κεντρικής Ευβοίας και τις σχετικές 

αποφάσεις του ∆Σ. 

5. Τον κανονισµό της εταιρίας από αυτός ισχύει. 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

Υποψηφίους ενδιαφερόµενους (συµβούλους ιδιωτικών/δηµόσιων 

επενδύσεων – φυσικά πρόσωπα) να υποβάλλουν αίτηµα στην Επιτροπή 

Επιλογής Συνεργατών Leader της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε για 

την συνοµολόγηση Σύµβασης Μίσθωσης Έργου για τις παρακάτω θέσεις  
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Α. Ένας (1) Σύµβουλος Ιδιωτικών Επενδύσεων / Κλάδος ΠΕ - 

Μηχανικών (Πολιτικό µηχανικό, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγο κλπ) µε 

πλήρη απασχόληση για ένα (1) χρόνο , µε τουλάχιστον διετή εµπειρία 

σε Αναπτυξιακά Προγράµµατα. 

Β. Ένας (1) Σύµβουλος Ιδιωτικών Επενδύσεων / Κλάδος ΠΕ – 

Μηχανικών (Πολιτικό µηχανικό, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγο κλπ)  µε 

πλήρη απασχόληση για εννέα (9) µήνες , µε τουλάχιστον διετή εµπειρία 

σε Αναπτυξιακά Προγράµµατα. 

Γ. Ένας (1) Σύµβουλος ∆ηµόσιων Επενδύσεων / Κλάδος ΠΕ – 

Μηχανικών (Πολιτικό µηχανικό, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγο κλπ)   µε 

µερική απασχόληση για ένα (1) χρόνο , µε τουλάχιστον διετή εµπειρία 

σε εκπόνηση/∆ιαχείρηση ∆ηµοσίων Έργων. 

∆. Ένας (1) Σύµβουλος Ιδιωτικών Επενδύσεων / Κλάδος ΠΕ - Γεωπόνων 

µε εµπειρία στην υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων µε πλήρη 

απασχόληση για (6) µήνες , µε τουλάχιστον διετή εµπειρία σε 

Αναπτυξιακά Προγράµµατα. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτηµα προς την 

επιτροπή Επιλογής Συνεργατών Leader της ΟΤ∆ Αναπτυξιακής Ευβοίας 

Α.Ε µέχρι και την Πέµπτη 15-09-2011 στα γραφεία της Αναπτυξιακής 

Ευβοίας Α.Ε Λεωφ. Χαϊνά 93, 2ος όροφος, Χαλκίδα και ώρα 13:00 σε 

σφραγισµένο και υπογεγραµµένο φάκελο µε την ένδειξη : «Προς την 

Επιτροπή Επιλογής Συνεργατών Leader Κεντρικής Εύβοιας». 

 Πληροφορίες δίδονται κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες 

(08:00-15:00) στο τηλέφωνο 2221026626 υπόψιν κ.Μαργαρίτη. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν στην Α΄ Φάση 

αξιολόγησης απαραίτητα (επί ποινή αποκλεισµού) τα κάτωθι : 

1. Αίτηση του ενδιαφερόµενου προς την Επιτροπή. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα. 

3. Αντίγραφα τίτλων Σπουδών. 
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4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 

5. Τεκµηρίωση επαγγελµατικής εµπειρίας (Αναλυτικός Πίνακας 

Καταγραφής εργασιακής εµπειρίας σχετικών έργων , βεβαιώσεις 

από Ασφαλιστικούς φορείς/Επιµελητήρια , φωτοαντίγραφα 

τιµολογίων ή σχετικές συµβάσεις) ή ότι κρίνουν απαραίτητο. 

  

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν ως πρόσθετα 

δικαιολογητικά τα κάτωθι : 

1. Έναρξη επιτηδεύµατος από την οικεία ∆ΟΥ. 

2. Τυχόν συστατικές επιστολές. 

3. Πτυχία ξένων γλωσσών.  

Παρατήρηση : 

Για την υποβολή οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν 

φωτοαντίγραφα. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

 Η Επιτροπή Επιλογής Συνεργατών Leader της ΟΤ∆ «Αναπτυξιακή 

Ευβοίας Α.Ε» αφού παραλάβει τους φακέλους των υποψήφιων 

ενδιαφερόµενων θα προβεί σε επεξεργασία των αποτελεσµάτων και 

εφόσον κριθεί σκόπιµο οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη. Εν 

συνέχεια ο σχετικός Πίνακας κατάταξης θα διαβιβαστεί στο ∆Σ της 

εταιρίας και στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος (Ε∆Π) όπου 

και θα καταρτισθεί ο Τελικός Πίνακας Αποτελεσµάτων. Έµφαση θα 

δοθεί στην τεκµηρίωση της εργασιακής εµπειρίας σε Αναπτυξιακά 

Προγράµµατα. Επίσης θα πριµοδοτηθούν οι υποψήφιοι εκείνοι που 

πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και έχουν συνεργαστεί µε τον φορέα 

υλοποίησης του Προγράµµατος µε σύµβαση έργου ή εργασίας και έχει 

λήξει η συνεργασία-απασχόληση τους τουλάχιστον 3 µήνες από την 

λήξη της παρούσας πρόσκλησης (15-9-2011). 
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ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 Σε συνέχεια του Τελικού Πίνακα Κατάταξης οι υποψήφιοι θα 

κληθούν εντός δυο (2) ηµερών (επί ποινή αποκλεισµού) να 

προσκοµίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά για την υπογραφή της 

Σύµβασης Έργου. 

 

  Η παρούσα θα αναρτηθεί : 

1. Στην έδρα του φορέα υλοποίησης. 

2. Στον ιστότοπο του φορέα υλοποίησης. 

 

 

Ο 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

 

 

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 


