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Η Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ κε ηελ επσλπκία ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ,  

πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ 1η πάροδοσ Αλζξανδρου Δεςφλλα 10, 1οσ όροφοσ (Γαρίτςα), 49100 
ΚΕΡΚΥΡΑ, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  CLLD πεξηφδνπ 2014 – 2020, 

κεηά απφ ηελ κε αξηζκφ 103/11-2-2021 απφθαζε ηνπ Γ.., πξνζθαιεί ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 30 ηνπ N. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014) «Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020» 

 

Αξηζκόο αηηήζεσλ πνπ ζα εγθξηζνύλ: Μία (1) 

Σύπνο ύκβαζεο: χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ (1),  

Σόπνο Παξάδνζεο Έξγνπ: Κέξθπξα 

 

Δηδηθόηεηεο Αξηζκόο ζέζεσλ αλά 

εηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα Έξγνπ: 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 1 12 κήλεο  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην 

πξσηφθνιιν ηεο ΑΝΙΟΝ, απνθιεηζηηθά κέρξη ηελ 26 Φεβξνπαξίνπ 2021 εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00 

Οη Φάθεινη πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή ζπλεξγάηε κε χκβαζε  Μίζζσζεο Έξγνπ (.Μ.Δ.) γηα ηελ 

Τπνζηήξημε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER/CLLD ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηνπ ΔΠΑιΘ 

2014-2020» θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ.  

Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα απνθιείνληαη 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 

Τπεχζπλνο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο: θ. Καθαξνχγθα 

Δηξήλε, Οηθνλνκνιφγνο ηεο ΑΝΙΟΝ, 1ε πάξνδνο Αιέμαλδξνπ Γεζχιια 10, 1νο φξνθνο 

(Γαξίηζα), 49100 ΚΔΡΚΤΡΑ, ΣΗΛ   26610 82037. Σν πιηθφ ηεο Πξνθήξπμεο είλαη 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΝΙΟΝ (www.anion.org.gr.), απ’ φπνπ κπνξνχλ λα ην 

πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη.  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΟΝ Α.Α.Δ. ΟΣΑ 
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Η Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ κε ηελ επσλπκία ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΧΝ 

ΝΗΧΝ ,  πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ ζηελ νδφ 1ε πάξνδνο Αιέμαλδξνπ Γεζχιια 10, 1νο 

φξνθνο (Γαξίηζα), 49100 ΚΔΡΚΤΡΑ, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  CLLD 

πεξηφδνπ 2014 – 2020,  

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ N. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α/23.12.2014) «Γηα ηε 

δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020» φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο 

απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4403/2016 (ΦΔΚ 

Α’125)/07.07.2016 

3. ηελ κε Αξηζκ. Πξση.: ΓΙΠΑΑΓ/Φ.2.9/48/νηθ.26059/10.10.2016 Δγθχθιην κε 

Θέκα: Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη 

ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ 

4. Σα άξζξα 681θ.ε. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 

5. Σελ κε Αξηζκ. Πξση.: 3206/12-12-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηελ έγθξηζε πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο 

ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ επηινγή 

ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηνπ ΔΠΑιΘ 2014-

2020 θαη θαηαλνκή πηζηψζεσλ Γεκφζηαο Γαπάλεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε   

Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ κε ηελ επσλπκία ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΧΝ 

ΝΗΧΝ  απνηειεί Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) / Γηθαηνχρν ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ 

ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

6. Σελ παξάγξαθν 4.1.3 ηνπ Κεθαιαίνπ 4 θαη αληίζηνηρα ηελ παξάγξαθν 4.2.3 

ηεο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο 

αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ Μ19 ηνπ 

ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηεο πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΔΠΑιΘ 2014-2020, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ην πνζνζηφ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ππνζηήξημεο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ κέρξη 20% ή/θαη 25% ηεο ζπλνιηθήο 

Γεκφζηαο Γαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο. 
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7. Σελ κε αξηζκ. 23/14-1-2021 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξεζεο 

Πξνγξάκκαηνο clld/leader (Δ.Γ.Π.) πεξί έγθξηζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ηεο 

ππφςε Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

 

8. Σελ κε αξηζκ. 103/11-02-2021 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) 

πεξί έγθξηζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ηεο ππφςε Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο. 

 

 ανακοινώνει 

φηη πξνηίζεηαη λα θαηαξηίζεη χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ (.Μ.Δ.) κε 1 πξφζσπν γηα ηελ 

θάιπςε ηεο ζέζεσο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Αλαπηπμηαθήο Ινλίσλ Νήζσλ ΑΑΔ ΟΣΑ.   

Σν Έξγν πνπ ζα αλαιάβεη ν ζπκβαζηνχρνο ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο 

Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο LEADER/CLLD 2014- 

2020 πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Δηαηξεία. 

Οη ππεξεζίεο ηνπ ζα παξέρνληαη ζηα Γξαθεία ηεο ΑΝΙΟΝ Α.Α.Δ. - ΟΣΑ θαη επηηφπνπ ζηα 

έξγα θαη δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δηδηθόηεηεο Αξηζκόο ζέζεσλ αλά 

εηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα Έξγνπ: 

Οηθνλνκνιφγνο  1 12 κήλεο  

 

Η ζχκβαζε αθνξά ηηο εμήο εηδηθφηεηεο θαη ε εθαξκνζηέα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη 

επηινγήο ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

  

1. ΠΡΟΟΝΣΑ – ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 

1.1. Δηδηθόηεηα: Οηθνλνκνιόγνο  

1.1.1. Απαξαίηεηα πξνζόληα 

α) Κάηνρνο πηπρίνπ Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκεο αλαγλσξηζκέλεο 

ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. (Πηπρίν Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (θσδ. 0901) ή 

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (θσδ. 0902) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ 

(θσδ. 0903) ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο (θσδ. 0904) ή Γηεζλψλ 

θαη Δπξσπατθψλ−Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε ηηο Γηεζλείο θαη 

Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο πνπδέο (θσδ. 0905) ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ (θσδ. 0906) ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (θσδ. 0907) ή Λνγηζηηθήο θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο (θσδ. 0908) ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο 

(θσδ. 0909) ή Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (θσδ. 0910) ή Οηθνλνκηθήο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (θσδ. 0911) ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ (θσδ. 

0912) ή Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ (θσδ. 0913) ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ 

(θσδ. 0914) ή ηαηηζηηθήο (θσδ. 0915) ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο (θσδ. 
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0916) ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (θσδ. 0917) ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο 

θαη Σερλνινγίαο (θσδ. 0918) ΑΔΙ Παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο (ή 

Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο, φπσο κεηνλνκάζηεθε) (θσδ. 0919) ή πηπρίν 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ−Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε (θσδ. 0920) ή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ−Μάξθεηηλγθ Γηνίθεζεο (θσδ. 0921) ή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ−Λνγηζηηθήο (θσδ. 0922) ή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ−Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Κχπξνπ (θσδ. 0923) ή πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ Δ.Α.Π. 

(θσδ. 0924). Δηδηθφηεξα γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ πιήξε έληαμε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1.5.2004) δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία 

(π.δ. 299/1997 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 367/2001) ελψ γηα ηα πηπρία ηα νπνία 

έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απαηηείηαη ηζνηηκία θαη 

αληηζηνηρία.) 

β) εγγεγξακκέλνο/ε ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

β) Σνπιάρηζηνλ 4εηήο εκπεηξία ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή 

αλάινγνπ Φνξέα  

γ) Δληνπηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

1.1.2. Δπηζπκεηά πξνζόληα 

α) Δηδηθή γλψζε θαη εκπεηξία φπσο εμεηδηθεχεηαη ελδεηθηηθά παξαθάησ : 

- πκκεηνρή ζε Οκάδα Έξγνπ γηα ηε ππνβνιή πξνηάζεσλ ή/θαη ηε 

δηαρείξηζε Δζληθψλ ή/θαη Κνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

- πκκεηνρή ζηελ αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

- πκκεηνρή ζηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ. 

- χληαμε θαη έιεγρνο επηκεηξήζεσλ. 

- πκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

- Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο δεκφζησλ έξγσλ. 

- εκπεηξία ζηε Γηνίθεζε έξγσλ 

 
-  εκπεηξία ζηε Γηνίθεζε Σκεκάησλ (νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ) 

Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε πηζαλή χπαξμε ζπλάθεηαο ησλ αλσηέξσ κε ηα 

πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 

                       β) Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο  

γ) Γίπισκα απηνθηλήηνπ, επειημία θαη δπλαηφηεηα κεηαθηλήζεσλ ζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

δ) Ιθαλφηεηα επηθνηλσλίαο. 
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ε) Ιθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα. 

ζη) Κξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε. 

δ) Δλ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά. 

 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΠΡΟΣΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1. Γηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία: 

α) Γελ έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. 

β) Έρνπλ εθπιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απ’ 

απηήλ (γηα ηνπο άλδξεο ππνςήθηνπο). 

γ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. 

δ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ Τπεξεζία), 

απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, 

απηζηία πεξί ηελ Τπεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, 

ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

ε) Γελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα 

θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην 

αδίθεκα παξαγξάθεθε. 

ζη) Δίλαη ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νκνγελείο. 

δ) Έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία 

εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ. 

ε) Γελ δηψθνληαη θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα πιεκκέιεκα απφ δφιν, γηα ην 

νπνίν πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή 

άλσ ησλ έμη κελψλ. 

ζ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή, 

βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο αξκφδηαο αξρήο θξάηνπο κέινπο ε νπνία ηζρχεη 

θαη έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. 

η) Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν έρεη 

δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν. 

ηα) Απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο κε δήισζή ηνπο ζηελ 

αίηεζε ππνςεθηφηεηαο. 

ηβ) Έρνπλ ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, καδί κε ηελ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο θαη εληφο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. 
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2.2. Η ΑΝΙΟΝ δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαιήζεπζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θξίλεη ζθφπηκν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξρείνπ άιισλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9, 

παξάγξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986. 

Η κε απνδνρή ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ απφ ζπκκεηέρνληα, απνηειεί ιφγν 

απφξξηςεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. 

 

3. Υξνληθά πιαίζηα θαη ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηελ ζχκβαζε ηνπ ζπλεξγάηε  

Η ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο έξγνπ ζα έρεη 

δηάξθεηα (12) δψδεθα κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κε ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ χςνο 

ακνηβήο (25.200,00€)  εηθνζηπέληε ρηιηάδεο δηαθφζηα επξψ πιένλ ηνπ λφκηκνπ ΦΠΑ 24% 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ 

θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ). Δλδερφκελε 

ρξνληθή παξάηαζε ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα ζπκπαξαζχξεη θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

4. ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

Τπεχζπλνο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο: θα Καθαξνχγθα 

Δηξήλε, Οηθνλνκνιφγνπ ηεο ΑΝΙΟΝ, νδφο 1ε πάξνδνο Αιέμαλδξνπ Γεζχιια 10, 1νο 

φξνθνο (Γαξίηζα), 49100 ΚΔΡΚΤΡΑ, ΣΗΛ   26610 82037, e-mail: agrok@otenet.gr  

Σν πιηθφ ηεο Πξνθήξπμεο είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΝΙΟΝ 

(www.anion.org.gr.), απ’ φπνπ κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη. 

 

5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν πκκεηνρήο 

(ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ζηα Γξαθεία ηεο ΑΝΙΟΝ ζηελ 

Κέξθπξα, νδφο 1ε πάξνδνο Αιέμαλδξνπ Γεζχιια 10, 1νο φξνθνο (Γαξίηζα), 49100 

ΚΔΡΚΤΡΑ έσο 26/02/2021 ψξα 14:00 

Οη Φάθεινη πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Πξόζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξόηαζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ύκβαζεο Μίζζσζεο 

Έξγνπ (.Μ.Δ.) κε ηελ ΑΝΙΟΝ ΑΑΔ ΟΣΑ».   

Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα 

απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 

6. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

http://www.anion.org.gr/
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6.1. Ο Φάθεινο πκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

απαξαίηεηα θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ: 

1. Αίηεζε Τπνςεθηφηεηαο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1). 

2. Τπεχζπλε Γήισζε θάιπςεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ παξαπάλσ 

Κεθαιαίνπ 2 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2). 

3. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3). 

Σα ππφινηπα ζηνηρεία (ζηνηρείν 5 – 10) πνπ αθνινπζνχλ κπνξνχλ δπλεηηθά λα 

θαηαηεζνχλ, κεηά ηελ πηζαλή επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ.  

5. Φσηναληίγξαθν ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη άιισλ ηίηισλ, εθφζνλ 

ππάξρνπλ θαη δεηνχληαη. 

6. Αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο πηπρίνπ ρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

7. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ μέλεο γιψζζαο ή βεβαίσζε απφ ηελ νπνία λα 

απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο. 

(Δθφζνλ  ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ή ν βαζηθφο 

ηίηινο ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί απφ ίδξπκα ηνπ  εμσηεξηθνχ, ηφηε δελ 

απαηηείηαη  ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ γλψζεο ηεο αληίζηνηρεο μέλεο 

γιψζζαο). 

8. Σεθκεξίσζε γλψζεο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Η/Τ) ή θαη 

εηδηθψλ παθέησλ ινγηζκηθνχ. 

Η γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή 

γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη 

απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ) πξψελ Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΟΔΔΚ) (π.ρ. ECDL, ACTA) ή έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηνλ ίδηνλ ηνλ ΟΔΔΚ. Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Παλεπηζηεκηαθήο  ρνιήο δελ 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ηεθκεξίσζεο γλψζεο ρεηξηζκνχ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Η γλψζε παθέησλ ινγηζκηθνχ απνδεηθλχεηαη απφ 

ηε ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα ζρεηηθά ζεκηλάξηα ή/θαη ηελ επηηφπνπ 

επηβεβαίσζε. 

9. Απνιπηήξην ζηξαηνχ ή έγγξαθν λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηε ζηξαηησηηθή 

ζεηεία (αθνξά ζηνπο άλδξεο). 

10. Απνδεηθηηθφ εληνπηφηεηαο/ ππεχζπλε δήισζε θαηνηθίαο. 
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6.2. Κάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα πξνζθνκίζεη επηπξφζζεηα θαη νηηδήπνηε θξίλεη 

ζθφπηκν πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ π.ρ. ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

(πξναηξεηηθά). 

 

7. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ 

7.1. Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο ΑΝΙΟΝ 

πνπ ζα νξίζεη ην Γ.. Η επηινγή ησλ ππνςήθησλ πξνο έγθξηζε πξνηάζεσλ ζα 

γίλεη βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ θξηηεξίσλ, θαη κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηα 

νπνία ζα έρνπλ θαηαζέζεη νη ελδηαθεξφκελνη. Δπηζεκαίλεηαη δε φηη ζηε 

ζπλέληεπμε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα θιεζνχλ κφλν νη ππνςήθηνη πνπ πιεξνχλ ηα 

ππνρξεσηηθά απαηηνχκελα πξνζφληα.   

7.2. Η ιήςε ηειηθήο απφθαζεο επηινγήο ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) 

ηεο ΑΝΙΟΝ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.   

 

8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Η κεζνδνινγία, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο, 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο θαη πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4. 

 

9. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΧΝ 

Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε ηα αθφινπζα πέληε (4) θξηηήξηα: 

1. Σίηινη ζπνπδψλ 

2. Γλψζε μέλεο γιψζζαο 

3. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 

4. Πξνζσπηθά – επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σα θξηηήξηα απηά αλαιχνληαη, φπσο παξαθάησ, ζε επηκέξνπο ππνθξηηήξηα κε 

αληίζηνηρε βαζκνιφγεζε ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα.     

 

9.1. Σίηινη ζπνπδώλ 

Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Βαζκνί 

1 Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 5 

 2 Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 10 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνεγείηαη απηφο/ε πνπ έρεη κεγαιχηεξν βαζκφ ηίηινπ 

ζπνπδψλ 
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9.2. Γλώζε μέλεο γιώζζαο 

Α/Α ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ Βαζκνί 

1 Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο 3 

2   Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο  4 

3 Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο  6 

 

Σξόπνο απόδεημεο ηεο γλώζεο μέλεο γιώζζαο 

 Η άπιζηη γνώζη ηηρ Αγγλική γλώζζαρ αποδεικνύεηαι με καηοσή Κπαηικού 

Πιζηοποιηηικού Γλωζζομάθειαρ επιπέδος Γ2 ή με καηοσή πηςσίος Certificate of 

Proficiency in English ηος Πανεπιζηημίος ηος Cambridge ή πηςσίος Certificate of 

Proficiency in English ηος Πανεπιζηημίος ηος Michigan ή με άλλο ιζόηιμο ηίηλο. 

 Η πολύ καλή γνώζη ηηρ Αγγλική γλώζζαρ αποδεικνύεηαι με καηοσή Κπαηικού 

Πιζηοποιηηικού Γλωζζομάθειαρ επιπέδος Γ1 ή με καηοσή πηςσίος Certificate in 

Advanced English ηος Πανεπιζηημίος ηος Cambridge ή πηςσίος Michigan English 

language assessment battery (MELAB) ή πηςσίος Michigan English test (MET) ηος 

Cambridge Michigan language assessment (CaMLA) ή με άλλο ιζόηιμο ηίηλο.  

 Η καλή γνώζη ηηρ Αγγλική γλώζζαρ αποδεικνύεηαι με καηοσή Κπαηικού 

Πιζηοποιηηικού Γλωζζομάθειαρ επιπέδος Β2 ή με καηοσή πηςσίος First Certificate 

in English ηος Πανεπιζηημίος ηος Cambridge ή πηςσίος Michigan Certificate of 

Competency in English ηος Πανεπιζηημίος ηος Michigan ή με άλλο ιζόηιμο ηίηλο.  

 

9.3. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Γεληθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ’ φςε 

νη απνδεδεηγκέλνη κήλεο εξγαζίαο, νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ζπληειεζηή 

0,0833 γηα λα πξνθχςεη ε αληίζηνηρε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ.  Η βαζκνινγία 

ππνινγίδεηαη κεηά ηελ ηεηξαεηία πνπ απνηειεί απαξαίηεην πξνζόλ ηνπ 

ππνςεθίνπ.  

 

 Σξόπνο απόδεημεο ηεο εκπεηξίαο 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.  

 Βεβαίσζε εξγνδφηε ή Γεκφζηαο Αξρήο γηα ηελ επαξθή εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ. 

 Πξνζθφκηζε αληηγξάθσλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη ην 

αθξηβέο αληηθείκελν ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ε αληίζηνηρε απνθηεζείζα 

εκπεηξία 
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9.4. Πξνζσπηθά - επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά  

Αμηνινγείηαη θαηφπηλ δηαδηθαζίαο ζπλέληεπμεο ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε 

ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη ε κεηαδνηηθφηεηα, ε θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε 

θαη ε ελ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά, σο αθνινχζσο : 

Α/Α 
ΠΡΟΧΠΙΚΑ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αλώηαην 

όξην 

βαζκώλ 

1 Ιθαλφηεηα επηθνηλσλίαο 3 

2 Ιθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα 3 

3 Κξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε 2 

4 Δλ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά 2 

ΤΝΟΛΟ 10 

 

Η ηειηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ πξνθχπηεη χζηεξα απφ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ 

ζηάζκηζεο επί ησλ πέληε (5) πξναλαθεξφκελσλ θξηηεξίσλ, φπσο απνηππψλνληαη ζην 

Έληππν Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίνπ πνπ αθνινπζεί: 
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 ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ  

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  

ΘΔΗ  

 

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ    

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΤΝΣ. ΒΑΡ. ΜΔΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Σίηινη ζπνπδψλ  15%  

4 Γλψζε μέλεο Γιψζζαο   5%  

3 Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία   40%  

4 Πξνζσπηθά – 

επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

 

40% 

 

 ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 

ΗΜ/ΝΙΑ : 11/02/2021 

 Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1Ο ΜΔΛΟ 2Ο ΜΔΛΟ 3Ο ΜΔΛΟ 
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Πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ θαηά εηδηθόηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο) 

 

Α/Α Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Βαζκνινγία 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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10. Τπνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

(e_mail) φπνπ καο έρνπλ δειψζεη νη ππνςήθηνη  ζηελ αίηεζε ηνπο,  επηηξέπεηαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (5) 

εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 

έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή (ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά ή κε 

ηαρπκεηαθνξά) ζηα Γξαθεία ηεο ΑΝΙΟΝ ζηελ Κέξθπξα, νδφο 1ε πάξνδνο Αιέμαλδξνπ 

Γεζχιια 10, 1νο φξνθνο (Γαξίηζα), 49100 ΚΔΡΚΤΡΑ. 

 

11. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

Δθφζνλ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο πλεξγαηψλ ή αθφκα θαη 

κεηά ηελ ηπρφλ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο είλαη αλαθξηβή ή δελ επηβεβαηψλνληαη απφ αληίζηνηρα 

δηθαηνινγεηηθά, ε πξφθξηζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζεσξείηαη άθπξε θαη ζπλεπάγεηαη ηε 

δηαθνπή ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ππνςήθηνπ ή ηελ θαηαγγειία ηεο πηζαλά ππνγξαθείζαο 

ζχκβαζεο. 

 

12. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

11.1. Κάζε νξηζηηθά επηιεγείο ππνςήθηνο θαιείηαη εγγξάθσο απφ ηελ ΑΝΙΟΝ, λα 

ππνγξάςεη ηε χκβαζε εληφο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 

11.2. ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ πξνζεζκία απνβεί αλαηηηνιφγεηα άθαξπε 

ηφηε, θαιείηαη ν επφκελνο ππνςήθηνο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο. 

11.3. Όια ηα αλαγθαία ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζπλεξγαζία ηνπ ζπκβαζηνχρνπ κε 

ηελ ΑΝΙΟΝ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

13. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Σφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηα Γξαθεία ηεο ΑΝΙΟΝ (NUTS III: EL222) θαη 

επηηφπνπ ζηα έξγα θαη δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Για ηην Αναπηςξιακή Ιονίων Νήζων Α.Ε.  

   

 

 

 Ιωάννηρ Τπεπεκλήρ  

 Ππόεδπορ Δ.Σ. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  

 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ :  Πξνο ηελ ΑΝΙΟΝ Α.Δ. 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ θαηάξηηζε 

χκβαζεο Μίζζσζεο Έξγνπ (.Μ.Δ.) κε ηελ Αλαπηπμηαθή Ινλίσλ Νήζσλ ΑΑΔ ΟΣΑ αηφκνπ 

κε εηδηθφηεηα: Γεληθνχ Γηεπζπληή  

Πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο, παξαθαιείζζε λα κειεηήζεηε ην ηεχρνο ηεο 

παξνχζαο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Η ππνβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζεκαίλεη απνδνρή απηήο 

1. Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 Δπώνςμο : …………………………………………………………………….……………………………………… 

Όνομα : ………………………………………………………………….……………………………………………. 

Όνομα παηπόρ : ………………………………………………..…………………………………………………… 

2. ηνηρεία αιιεινγξαθίαο  

Οδόρ και απιθμόρ  : ……………………..………………………………………………………………………… 

Πόλη : ……………………………………….……….………………………………………………………………… 

Σασςδπομικόρ κώδικαρ  : ……………………………………….……….……………………………………… 

Απιθμόρ ηηλεθώνος οικίαρ : ….…….……….………………… Κινηηό : ..………..…………………… 

Απιθμόρ ηηλεθώνος επγαζίαρ : ………………………….…………………………………………………… 

Απιθμόρ ηέλεθαξ : ……………………………………….……….……………………….……………………… 

Δ-mail : ……………………………………….……….……………………………………………………………… 

Όνομα και απιθμόρ ηηλεθώνος ηος πποζώπος ππορ ειδοποίηζη, ζε πεπίπηωζη 

αποςζίαρ μος : ..……………………….……….………………………………………………………………… 

3. Ηκεξνκελία γέλλεζεο : …………………………………………………………………………………………. 

4. Τπεθνφηεηα : ……………………….………………………………………………………………………………. 

5. ηξαηησηηθή ζεηεία : Απαιιαγή :   Δθπιεξσκέλε :  

6. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Άγακνο     

     

  Έγγακνο   Αξ. ηέθλσλ  

     

  Γηαδεπγκέλνο   Αξ. ηέθλσλ  

Ο/Η ΑΙΣ… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ  

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

(i)  Σει:  

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 

(ii)  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ

: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ (Δmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

α) Γελ έρσ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ κνπ δηθαησκάησλ. 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία /  Έρσ λφκηκα απαιιαγεί απφ ηε ζηξαηησηηθή 

ζεηεία. 

γ) Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. 

δ) Γελ  έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ Τπεξεζία), απάηε, εθβίαζε, 

πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ Τπεξεζία, 

παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο 

ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

ε) Γελ είκαη ππφδηθνο θαη δελ έρσ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε. 

ζη) Δίκαη ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο / Δίκαη νκνγελήο. 

δ) Έρσ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία εθδειψλσ 

ελδηαθέξνλ. 
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ε) Γελ δηψθνκαη θαη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί  γηα πιεκκέιεκα απφ δφιν, γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη 

πνηλή θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή άλσ ησλ έμη κελψλ. 

ζ)  Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή, βάζεη 

δηθαζηηθήο απφθαζεο αξκφδηαο αξρήο θξάηνπο κέινπο ε νπνία ηζρχεη θαη έρεη ηζρχ 

δεδηθαζκέλνπ 

η)  Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν έρεη δηαπηζησζεί κε 

νπνηνδήπνηε κέζν 

ηα) Απνδέρνκαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

 Ηκεξνκελία: ……………20... 

Ο/Η Γει…. 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

Όλνκα  

Δπψλπκν  

Παηξψλπκν  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο 

 

Γηεχζπλζε  

Σειέθσλν  

Σίηινο ζπνπδψλ  

Άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο 

ΝΑΙ ΟΥΙ Αλ ΝΑΙ, έηνο απόθηεζεο 

    

ΠΟΤΓΔ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑ- ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Α/Α Δθπαηδεπηηθό 

Ίδξπκα 

(νλνκαζία, 

πόιε, ρώξα) 

Γηάξθεηα 

ζπνπδώλ από 

……….                   

έσο ………                    

(κήλαο & 

έηνο) 

Σίηινο 

πηπρίνπ ή 

δηπιώκαηνο 

Ηκεξνκελία 

ρνξήγεζεο 

Βαζκνινγία 

      

      

      

      

      

 

ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη αλ 

δελ επαξθεί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεχηεξν έληππν) 

Α/Α Από Έσο 
Μήλεο 

Απαζρόιεζεο 

Φνξέαο 

Απαζρόιεζεο 

- Δξγνδόηεο 

Καηεγνξία 

Φνξέα (1) 

Αληηθείκελν 

Απαζρόιεζεο             

(ζέζε – 

ππεπζπλόηεηα/θαζ
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ήθνληα) 

1.   ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ΤΝΟΛΟ     

2.   ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ΤΝΟΛΟ     

 

(1)  πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε κε (Ι) ή (Γ) ή (Δ).  

Όπνπ : 

Ι : Ιδησηηθφο ηνκέαο. (Φπζηθά πξφζσπα ή Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ). 

Γ : Γεκφζηνο ηνκέαο. (Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ ή 

ΝΠΙΓ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994, φπσο 

ηζρχεη ή Φνξείο ηεο παξ. 3 άξζ. 1 ηνπ Ν. 2527/1997).  

Δ : Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο. 
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Α/

Α 

ΠΡΟΧΠΑ ΓΙΑ 

ΤΣΑΔΙ 
ΘΔΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤ 

ΑΠΑΥΟΛΔΙΣΑΙ  Ο 

ΤΣΗΝΧΝ 

1.     

2.     

3.     

 

ΗΜΔΙΧΗ : Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζα πξνζθνκηζζνχλ κεηά ηελ πηζαλή επηινγή 

κνπ, πξνθεηκέλνπ απηή λα νινθιεξσζεί. 

1. Φσηναληίγξαθν ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη άιισλ ηίηισλ 

εθφζνλ ππάξρνπλ. 

2. Φσηναληίγξαθν ηεο αλαγλψξηζεο ηζνηηκίαο πηπρίνπ ρνιήο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

3. Απνιπηήξην ζηξαηνχ ή έγγξαθν λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηε 

ζηξαηησηηθή ζεηεία (αθνξά ζηνπο άλδξεο). 

4. Σεθκεξίσζε ηεο δεισζείζαο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

ζπλνδεπφκελε απφ ηηο αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο. 

 

 Ο/Η Γειώλ/νύζα 

 

 

 ……………………..……. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : Μεζνδνινγία αμηνιόγεζεο 
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Μεζνδνινγία  αμηνιφγεζεο 

 

 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο: 

α) Έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ 

απηνί ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνρξεσηηθά ηελ 

ζπλνδεχνπλ. 

β) Απνθιεηζκφο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ 

δελ εμαζθαιίδνπλ ηα ειάρηζηα απαξαίηεηα πξνζόληα, ζχκθσλα κε ηελ 

Πξνθήξπμε. 

 Η Δπηηξνπή κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δεηήζεη γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο ή/θαη 

πξνζθφκηζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ρσξίο λα αληηζηξαηεχεηαη ε αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

γ) Αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη βαζκνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ θαη επηζπκεηψλ 

πξνζφλησλ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη ππνςήθηνη. 

δ) Καηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο 

ζηελ Πξνθήξπμε θαη θαηά ζπλέπεηα γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο, 

θαηά εηδηθφηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο. 

ε) Δπηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ, ζε αξηζκφ ηεηξαπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ 

Πξνθήξπμε αξηζκνχ θαηά εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο δει. ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 

ζη) Γηαδηθαζία πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. 

δ) Καηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαηά εηδηθφηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά 

βαζκνινγίαο, παίξλνληαο ππφςε θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο πξνζσπηθήο 

ζπλέληεπμεο. 

ε) Δπηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ    θαηά εηδηθφηεηα. 

ζ) Τπνβνιή εηζήγεζεο, απφ ηελ Δπηηξνπή πξνο ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο, κε πίλαθα 

θζίλνπζαο ζεηξάο βαζκνιφγεζεο θαη πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

δηαδηθαζίαο, απφ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο κέρξη θαη ηελ ηειηθή εηζήγεζε πξνο 

ην Γ.. 

η) Λήςε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο απφ ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο      

ηα) Γξαπηή ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο απφθαζεο ηνπ 

Γ.. ηεο Δηαηξείαο. 

ηβ) Τπνγξαθή ζχκβαζεο. 


