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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:
1. το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών,
2. τον Κανονισμό της περί ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
3. τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη
διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας,
4. 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,
5. 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,
6. την με αριθ. 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,
7. τα άρθρα 681 και επ του Αστικού Κώδικα,
8. την υπ΄ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’3521): Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς»,
9. την υπ΄ αριθ. 11508 (ΦΕΚ 4153/22-12-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υλοποίηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων των Μέτρων 6
και 19 του ΠΑΑ 2014-2020,
10. την υπ΄ αριθ. 2200/15-9-2016 υποβληθείσα και εγκριθείσα πρόταση προγράμματος
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.,
11. την με αριθ. πρωτ.: 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του
ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης,
σύμφωνα με την οποία η Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
(ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) / Δικαιούχο του τοπικού
προγράμματος που είναι συγχρηματοδοτούμενο ως προς την κάλυψη των αμοιβών του
προσωπικού της,
12. την παράγραφο 4.1.3 του Κεφαλαίου 4 και αντίστοιχα την παράγραφο 4.2.3 της
Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μ.19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της
προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό
λειτουργικών δαπανών υποστήριξης του τοπικού προγράμματος ανέρχεται σε ποσοστό
μέχρι 20% ή/και 25% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης,
13. την με αριθ. πρωτ.: 5975/6-11-2020 Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια
Μέσα των υποέργων 2 και 3 της πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση
δεξιοτήτων
επιχειρηματικότητας
στην
εγκεκριμένη
περιοχή
εφαρμογής
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Π.Ε. Κιλκίς» και κωδικό ΟΠΣ 5070896 της Ε.Υ.Δ. ΠΚΜ,
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14. την υπ΄ αριθ. 33/01-04-2022 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης προγράμματος
CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΙ Α.Ε περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της υπόψη Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

ανακοινώνει
ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με:
- Έναν / μία Πολιτικό Μηχανικό / Αρχιτέκτονα Μηχανικό Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ)
– Κωδ. θέσης 1
1. Βασικοί όροι των συμβάσεων έργου
1α. Αντικείμενο
Το έργο που θα αναλάβει ο συνεργάτης της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. ως μέλους του υπηρεσιακού πυρήνα
(Ομάδας έργου) της Ομάδας Τοπικής Δράσης – Αναπτυξιακή Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. που είναι
υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του
ΠΑΑ 2014-2020 και του ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ στην Π.Ε. Κιλκίς, βάσει του σχετικού Κοινοτικού και
Εθνικού θεσμικού πλαισίου, θα αφορά την τεχνική υποστήριξή της στο πλαίσιο της
υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.
Η επιλογή των ειδικοτήτων και των κύριων/επικουρικών προσόντων επιλογής
πραγματοποιήθηκε με βάση, κατά κύριο λόγο: α) το φυσικό αντικείμενο του έργου που
καλούνται οι ανάδοχοι να αναλάβουν στη βάση των προβλεπομένων απαιτήσεων και αναγκών
στη σχετική προκήρυξη του προγράμματος και β) την υποβληθείσα και εγκριθείσα πρόταση
προγράμματος στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.
Το αντικείμενο του έργου της κάθε ανωτέρω ζητούμενης ειδικότητας περιγράφεται στη
συνέχεια, προσδιορίστηκε από τις πολύπλευρες ανάγκες και τις σύνθετες απαιτήσεις
υλοποίησης του προγράμματος LEADER/CLLD και του ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ:
Α. Πολιτικός Μηχανικός / Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΠΕ). Στις προσφερόμενες υπηρεσίες
του περιλαμβάνονται:
 η συμμετοχή στην Επιτροπή Πιστοποίησης και Παρακολούθησης ενταγμένων Πράξεων
των LEADER/CLLD και ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ καθώς και στον διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο
των αιτημάτων πληρωμής δαπανών των δικαιούχων, στον έλεγχο και την πιστοποίηση
των εργασιών και των δαπανών όλων των έργων καθώς και αυτών που
περιλαμβάνουν κατασκευαστικές εργασίες καθώς και στη σύνταξη των σχετικών
εντύπων των ελέγχων (επιτόπιες επιθεωρήσεις – αυτοψίες των έργων, έλεγχος
προμετρήσεων και επιμετρήσεων κτιριακών εργασιών, σύνταξη απολογιστικών
βεβαιώσεων υλοποίησης των επενδύσεων, έλεγχος σχεδίων και αδειοδοτήσεων,
ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού),
 η συμμετοχή στην πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους,
 η σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων / υποέργων,
 η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων, επιλογή των έργων που θα
ενισχυθούν στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος και ενημέρωση των υποψηφίων
δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους με πλήρη τεκμηρίωση των
λόγων απόρριψής τους,
 η συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης και παρακολούθησης μελετών και
εμπειρογνωμοσύνων,
 η εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων στο ΟΠΣΑΑ, στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ,
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 η παρακολούθηση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει τους
δικαιούχους για την εκτέλεση των πράξεων, στην επιβεβαίωση τήρησης των
χαρακτηριστικών των πράξεων, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμένου
κόστους, στην επεξεργασία και στην υπόδειξη λύσεων σε περίπτωση που οι δικαιούχοι
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τη σύνταξη των σχετικών εγγράφων,
 η παρακολούθηση των δικαιούχων σχετικά με την δέσμευση τήρησης των
υποχρεώσεών τους, της πορείας των πράξεων που εκτελούν, των υποχρεώσεων για
τη δημοσιότητα,
 η συμμετοχή στην παρακολούθηση των δικαιούχων σχετικά με την δέσμευση τήρησης
των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους, μετά την ολοκλήρωση των έργων,
 η τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο καθώς και πλήρους αρχείου με
όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος,
 η συμμετοχή στην
σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης του Τοπικού
Προγράμματος,
 η συμμετοχή στην τήρηση κατάλληλης βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των
αναλυτικών στοιχείων προόδου των έργων,
 η συμμετοχή στην παραλαβή ολοκληρωμένων έργων του Τοπικού Προγράμματος,
 η υποβολή σε κάθε αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
1β. Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του συνεργάτη θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της
και έως την 31/12/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του Τοπικού
Προγράμματος CLLD/LEADER σε περίπτωση παράτασης της ανωτέρω ημερομηνίας, μπορεί
δε, να είναι και μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου.
Η ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
σύμβασης και το τίμημά της. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε
περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη
σύμβαση συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, ως ισχύει.
1γ. Αμοιβή και τρόπος καταβολής της
Το συνολικό ύψος της αμοιβής της σύμβασης, δεν θα ξεπερνάει για το πρώτο και, ενδεχόμενα,
για κάθε επόμενο έτος σε περίπτωση παράτασης, τις 18.000€ πλέον Φ.Π.Α., αναλόγως των
προσόντων του συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και
εισφορών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Η συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβάλλεται κατόπιν συμφωνίας, έναντι και τμηματικά, ανάλογα
με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, μετά από πιστοποίηση
και εντολή του Συντονιστή της Ο.Τ.Δ. και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη πληρωμή, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο
έργο.
1δ. Τόπος εκτέλεσης του έργου
Ο συμβαλλόμενος θα εκτελεί το έργο του αυτοπροσώπως, στους χώρους και στις
εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α., καθώς και επιτόπου στα έργα και
δράσεις του τοπικού προγράμματος. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
Συντονιστή της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Κιλκίς και τα υπόλοιπα μέλη των Ομάδων Έργου και των
Επιτροπών στις οποίες θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη
γνώμη του Συντονιστή απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από τον
προϋπολογισμό της πράξης, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.
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1ε. Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου (παραδοτέα)
Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο συμβαλλόμενος, όπως αυτό περιγράφεται στο
αντικείμενο της σύμβασης, υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις παραχθέντος έργου
(αναφορά ενεργειών). Ο Συντονιστής της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Κιλκίς θα παρακολουθεί, ελέγχει
και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου
του, θα εγκρίνει και θα υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση του παραχθέντος έργου (αναφορά
ενεργειών) που έχει υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον Συντονιστή της έκθεσης
παραχθέντος έργου, επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του
έργου που εκτέλεσε ο συμβαλλόμενος.
2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
2α. Γενικά Προσόντα Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
2. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν
(για τους άνδρες υποψήφιους).
3. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
4. 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.
5. Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα
ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε.
6. Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.
7. Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία
εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
8. 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.
9. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει
δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ
δεδικασμένου.
10. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με
οποιοδήποτε μέσο.
11. Δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής
της πρότασης.
12. Έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
13. Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας
και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.
14. Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση
υποψηφιότητας.
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2β. Ουσιαστικά Προσόντα Υποψηφίων
2β1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ) – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ - ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος
σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Προτεραιότητα
θα δοθεί στους υποψήφιους με δίπλωμα που αφορά την ειδικότητα του Πολιτικού
Μηχανικού.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού σε
ισχύ.
3. Καλή, τουλάχιστον, γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ τουλάχιστον στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Ειδική εμπειρία, όπως εξειδικεύεται παρακάτω, τουλάχιστον ενός (1) έτους, στην
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο Κοινοτικών Πλαισίων
Στήριξης και ΕΣΠΑ.
6. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος νομού Κιλκίς) καθόσον το έργο συνδέεται άρρηκτα
με τον τόπο εκτέλεσης του τοπικού προγράμματος.
7. Εμπειρία στην χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) ή/και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΑΑ) ή/και του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).
8. Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου με δυνατότητα μετακινήσεων καθ΄ όλη τη
διάρκεια του έτους.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος
σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Προτεραιότητα
θα δοθεί στους υποψήφιους με δίπλωμα που αφορά την ειδικότητα του Πολιτικού
Μηχανικού.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού σε
ισχύ.
3. Καλή, τουλάχιστον, γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ, τουλάχιστον στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Εντοπιότητα καθόσον το έργο συνδέεται άρρηκτα με τον τόπο εκτέλεσης του
τοπικού προγράμματος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος
σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Προτεραιότητα
θα δοθεί στους υποψήφιους με δίπλωμα που αφορά την ειδικότητα του Πολιτικού
Μηχανικού.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ
σε ισχύ.
3. Καλή, τουλάχιστον, γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ, τουλάχιστον στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Με την έννοια της ειδικής εμπειρίας στην τεχνική υποστήριξη υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και ΕΣΠΑ, νοείται
η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η
άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος με τα παρακάτω καθήκοντα:
 η παροχή υπηρεσιών αυτόνομα ή με συμμετοχή σε ομάδα έργου ή Δομή για την
υλοποίηση των έργων,
 η έγκριση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων
(επιτόπιες επιθεωρήσεις, σύνταξη - έλεγχος επιμετρήσεων, σύνταξη
απολογιστικών βεβαιώσεων υλοποίησης των επενδύσεων, έλεγχος
αδειοδοτήσεων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού),
 η αξιολόγηση προτάσεων υποψήφιων δικαιούχων και η επιλογή προς ενίσχυση
και ένταξη των έργων,
 η παρακολούθηση, o έλεγχος και η παραλαβή των έργων,
 η σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων / υποέργων,
 η συμμετοχή στην πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει
δικαιούχου.
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:
α)
β)
γ)
δ)

ε)
στ)
ζ)
η)
θ)
ι)
ια)
ιβ)
ιγ)

Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για
τους άνδρες υποψήφιους).
Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
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.
Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.
Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία
εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
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.
Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει
δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ
δεδικασμένου.
Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με
οποιοδήποτε μέσο.
Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην αίτηση
υποψηφιότητας.
Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας και
εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.
Δεν έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης.
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3.2.
Η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. 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.
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πρόταση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1).
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Αποδεικτικά γενικής και ειδικής εμπειρίας.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.
Βεβαιώσεις απόδειξης εμπειρίας χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ή/και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΑΑ)
ή/και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).
7. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας (πρόσφατης
έκδοσης).
8. Αντίγραφα μεταπτυχιακών / διδακτορικών τίτλων, πιστοποιητικών, διπλωμάτων (εάν
υπάρχουν).
9. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.
10. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).
11. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά
στους άνδρες).
12. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Ι.Χ. β’ κατηγορίας.
13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 2).
14. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 3).
Διευκρινήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών
(1) Έντυπο πρότασης υποψηφιότητας διατίθεται από την ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. στο Παράρτημα 1.
(2) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία
των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
(3) Φωτοτυπία τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιόλογο χαρακτηρισμό πρέπει να
υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Εάν ο τίτλος
έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα (που να έχει εκδοθεί μέχρι
την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την ισοτιμία, αντιστοιχία
του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα
των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της ανακοίνωσης τίτλοι
σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του
«Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8
οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση
1

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής από το 2 έως το 12 θα πρέπει να υποβληθούν σε απλά αντίγραφα στα Ελληνικά μαζί με την
έντυπη αίτηση. Πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα υποβάλλονται κατά τη διαδικασία συνομολόγησης της σύμβασης. Αδυναμία
υποβολής γνήσιων αντιγράφων σημαίνει την άμεση απόρριψη του υποψηφίου.
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από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή
πιστοποιητικού / διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
προσκομίζουν φωτοτυπία, καθώς και βεβαίωση από το φορέα έκδοσης για το γνωστικό
αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα.
Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό
τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
(4) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.
Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή με κατοχή πτυχίου First Certificate in English του
Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Michigan Certificate of Competency in English
του Πανεπιστημίου του Michigan ή με άλλο ισότιμο τίτλο.
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.
(5) Εμπειρία. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος με καθήκοντα ή
έργα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο Κοινοτικών Πλαισίων
Στήριξης και ΕΣΠΑ. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται στη συνέχεια:
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου
ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα
από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
- Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν,
εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα
του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
- Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της ειδικής εμπειρίας και
μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται ειδική εμπειρία είτε όχι.
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης.
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας
του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
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Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει και το είδος της
εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της
εμπειρίας και
• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να
προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της παροχής
της. Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
(6) Εμπειρία χρήσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΑΑ), του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται εμπειρία στην εισαγωγή δεδομένων στο ΟΠΣΑΑ, στο ΠΣΚΕ
και στο ΟΠΣ, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή/και βεβαίωση
Φορέα - Τελικού Δικαιούχου στην οποία θα τεκμηριώνεται η γνώση τους στην εισαγωγή και
διαχείριση δεδομένων και εν γένει χρήση των ανωτέρω Πληροφοριακών Συστημάτων.
(7) Γνώση χειρισμού Η/Υ.
Η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) αποδεικνύεται με:
•

Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι
οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ.

•

Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

•

Υπεύθυνη Δήλωση προηγούμενου εργοδότη σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια
της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ και, τουλάχιστον, προγράμματα
επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων στη σχετική θέση
εργασίας ή έργου.

δευτεροβάθμιας

(8) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Ι.Χ. β’ κατηγορίας.
Προσκομίζεται εν ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Σημείωση: Για τα αποδεικτικά των ανωτέρω παραγράφων είναι δυνατόν να ζητηθεί
από την ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο κριθεί σκόπιμο.
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4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Υπεύθυνος για τη διανομή της Προκήρυξης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, είναι ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης (Γενικός Διευθυντής / Συντονιστής
ΟΤΔ), στα γραφεία της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε., οδός Σόλωνος 13 στο Κιλκίς, τηλ. 23410-25305.
Η περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στα γραφεία της
εταιρείας ενώ η αναλυτική πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.
(www.anki.gr) απ’ όπου μπορούν να τη προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. Η πρόσκληση
δημοσιοποιείται και μέσω του ηλεκτρονικού Τύπου.
5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του Παραρτήματος 1 και να την
υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής με την
επισήμανση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία», είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά,
είτε με ταχυμεταφορά, στα γραφεία της ΑΝ. ΚΙ. Α.Ε. μέχρι τις 29/04/2022 και ώρα 14.00, στην
ακόλουθη διεύθυνση: Σόλωνος 13, 611 00 Κιλκίς.
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
(Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020» και να
πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς θα πρέπει η αίτηση να περιέλθει
ομοίως στο πρωτόκολλο της εταιρείας, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα, με
αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής
απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 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 αυτοί στην
αίτηση υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά την συνοδεύουν.
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.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν
π.χ. μεταπτυχιακό.
6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (όπου απαιτείται).
7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
8. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).
9. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας.
10. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά
στους άνδρες).
11. Αποδεικτικά στοιχεία μόνιμης κατοικίας.
12. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
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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) Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή, πραγματοποιείται
ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά προσόντα.
2. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια και επικουρικά, γίνεται
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια
(όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν) με βάση τα δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλλει οι υποψήφιοι.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει: α)
περισσότερες μονάδες στο κριτήριο «Ειδική επαγγελματική εμπειρία», β) περισσότερες
μονάδες στο κριτήριο «Γνώση χειρισμού ΟΠΣΑΑ, ΠΣΚΕ και ΟΠΣ», γ) περισσότερες μονάδες
στο κριτήριο «Τίτλος σπουδών».
δ) Διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.
ε) Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά
βαθμολογίας, παίρνοντας υπόψη και την βαθμολόγηση της προσωπικής συνέντευξης.
στ) Υποβολή εισήγησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης προς την Επιτροπή Διαχείρισης
Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε., με πίνακα φθίνουσας σειράς βαθμολόγησης
και πλήρη τεκμηρίωση του συνόλου της διαδικασίας, από την έναρξη της αξιολόγησης μέχρι
και την τελική εισήγηση προς την Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος CLLD/LEADER.
ζ) Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από την Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος
CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.
η) Ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης της Επιτροπής
Διαχείρισης προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.
θ) Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο
διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1.
2.
3.
4.
5.

Τίτλοι σπουδών.
Γενική επαγγελματική εμπειρία.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία.
Γνώση χειρισμού ΟΠΣΑΑ, ΠΣΚΕ και OΠΣ.
Προσωπικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά.

Τα κριτήρια αυτά αναλύονται, όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με αντίστοιχη
βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων δεν είναι σωρευτική
εκτός του κριτηρίου 7.1.
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7.1. Τίτλοι σπουδών
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 5<β<=6
Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6<β<=7
Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=8
Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 8<β<=9
Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 9<β<=10
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δεύτερος τίτλος σπουδών
Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο
Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο
Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο
Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο

Βαθμοί
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

7.2. Γενική επαγγελματική εμπειρία
Για τον υπολογισμό της Γενικής Επαγγελματικής Εμπειρίας (Γ.Ε.Ε.) λαμβάνονται υπ’ όψη
οι αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του
κριτηρίου, ως ακολούθως:
ΕΤΗ

Βαθμοί

1 < Γ.Ε.Ε. ≤ 3

1

3< Γ.Ε.Ε. ≤ 5

2

5 < Γ.Ε.Ε. ≤ 7

3

7< Γ.Ε.Ε. ≤ 9

4

9 < Γ.Ε.Ε. ≤ 10

5

10 < Γ.Ε.Ε. ≤ 12

6

12 < Γ.Ε.Ε. ≤ 14

7

14 < Γ.Ε.Ε. ≤ 16

8

16< Γ.Ε.Ε. ≤ 18

9

Άνω των 18

10

7.3. Ειδική εμπειρία
Για τον υπολογισμό της Ειδικής Εμπειρίας (Ε.Ε.) λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι
μήνες εργασίας για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου, ως ακολούθως:

ΕΤΗ

Βαθμοί

1 < E.Ε. ≤ 2

1

2 < E.Ε. ≤ 3

2

3 < E.Ε. ≤ 4

3

4 < E.Ε. ≤ 5

4

5 < E.Ε. ≤ 6

5
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6 < E.Ε. ≤ 7

6

7 < E.Ε. ≤ 8

7

8 < E.Ε. ≤ 9

8

9 < E.Ε. ≤ 10

9

Άνω των 10

10

7.4. Γνώση χειρισμού ΟΠΣΑΑ, ΠΣΚΕ και OΠΣ.
Βαθμολογείται η γνώση χειρισμού των Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΣΑΑ, ΠΣΚΕ και
ΟΠΣ.

Α/Α

Γνώση χειρισμού των Πληροφοριακών
Συστημάτων ΟΠΣΑΑ, ΠΣΚΕ και ΟΠΣ

Βαθμοί

1

Όχι

0

2

Ναι

10

7.5. Προσωπικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά
Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης διάφορα προσωπικά και επαγγελματικά
χαρακτηριστικά των υποψηφίων, ως ακολούθως.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γνώση θεμάτων τοπικής ανάπτυξης, των ιδιαιτεροτήτων της
περιοχής παρέμβασης και του τοπικού προγράμματος.
Γνώση διαδικασιών υλοποίησης του LEADER / CLLD
(Μέτρο 19) και άλλων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ).
Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, ομαδικότητα.
Κατανόηση του ρόλου και των καθηκόντων / ευθυνών της
θέσης.
Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας και επάρκεια
τεκμηρίωσης απόψεων και θέσεων.
Προσωπικότητα (αυτοαντίληψη, αυτογνωσία, παρουσία,
συμπεριφορά, έκφραση).
Αυτενέργεια, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και
διαχείρισης προβλημάτων και κρίσεων.
ΣΥΝΟΛΟ

Ανώτατο
όριο βαθμών
0-1
0-2
0-1
0-1
0-2
0-2
0-1
10

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών
στάθμισης επί των πέντε (5) προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται στο
ακόλουθο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου:
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1

Τίτλοι σπουδών

10%

2

Γενική επαγγελματική εμπειρία

25%

3

Ειδική επαγγελματική εμπειρία

45%

4

Γνώση χειρισμού ΟΠΣΑΑ, ΠΣΚΕ και
OΠΣ.

10%

5

Προσωπικά – επαγγελματικά
χαρακτηριστικά (συνέντευξη)

10%

ΜΕΡΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα ενημερωθούν δεόντως
(ηλεκτρονική ή επιστολική επικοινωνία), εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την
αποδεδειγμένη επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο. Υπογραμμίζεται ότι:
Α) Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν
είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής
πρότασης και όχι «πρόσληψης».
Β) Η παρούσα πρόσκληση υποβολής πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
μπορεί να ακυρωθεί ή να ματαιωθεί μερικά ή ολικά με απόφαση της ΑΝ.ΚΙ.Α.Ε. και για τον
λόγο αυτό η Υποβολή Πρότασης από έκαστο ενδιαφερόμενο δεν εγείρει οποιαδήποτε
απαίτηση απέναντι στην ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.
Γ) Η ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη, ή μη, συμβάσεων,
καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Εφόσον, σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης ή ακόμη και μετά
την τυχόν υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), 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 καταγγελία της πιθανά υπογραφείσας
σύμβασης.
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10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε οριστικά επιλεγείς υποψήφιος καλείται εγγράφως από την ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε., να υπογράψει τη
Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), εντός προθεσμίας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών.
Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία αποβεί αναιτιολόγητα άκαρπη τότε, καλείται ο
επόμενος υποψήφιος σύμφωνα µε τη σειρά κατάταξης.
Όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν στη συνεργασία του συμβασιούχου µε την ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.
θα προσδιορίζονται στη σύμβαση.

Για την ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.

Γεώργιος Βουλγαράκης
Πρόεδρος Δ.Σ. και Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Προς την ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή
πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα
LEADER/CLLD & ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ του ΠΑΑ 2014-2020 ατόμου με Κωδικό Θέσης ……:
Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της παρούσας
Προκήρυξης. 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 :
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 :

Εκπληρωμένη :

Άγαμος
Έγγαμος
Διαζευγμένος
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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):

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ.:
Αριθ.:

Οδός:

ΤΚ:

Δ/νση ηλεκτρ. Ταχυδρομείου:

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 / 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 διαγ ωγή, 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) Δεν έχω συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας μου κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
ιβ) Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
ειδικότητας μου.
ιγ) Έχω υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της
καταληκτικής ημερομηνίας.
ιδ) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
Ημερομηνία: ……………2022
Ο Δηλών

(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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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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

Τίτλος πτυχίου
ή διπλώματος

Ημερομηνία Βαθμολογία
χορήγησης

από ……….
έως ………
(μήνας & έτος)

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή)
Γλώσσα

Καλή γνώση

Πολύ καλή γνώση

ΑΓΓΛΙΚΗ
ΑΛΛΗ
….
…..
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Άριστη γνώση

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

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).
Όπου :
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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Α/Α

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΟΠΣΑΑ / ΠΣΚΕ / ΟΠΣ

1.
2.
3.
4.
5.

Α/Α

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1.
2.
3.
4.
5.

Α/Α

ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Ο
ΣΥΣΤΗΝΩΝ

1.
2.
3.

Ο/Η Δηλών/ούσα

…………………..…….
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