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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) 

στο πλαίσιο της Πράξης: «Promoting alternative tourism in the cross‐border area focused on 
wellness and wellbeing activities, along with the promotion of quality agricultural products and 

foodstuff, to create employment opportunities» με ακρωνύμιο «Netoural» 
 
 
Η Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:  
 
1. το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
2. το  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/07/06/2010)  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης 
του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών, 

3. το Καταστατικό της και τον Κανονισμό της περί ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, 
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. 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», 

8. το  υπ΄  αριθ.  61665/11‐06‐2019/ΕΥΘΥ  έγγραφο:  «Οδηγίες  για  τη  δήλωση  άμεσων  δαπανών 
προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014‐2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 
της ΥΠΑΣΥΔ.», 

9. τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/08/08/2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών”, όπως ισχύει, 

10. την  υπ’  αριθ.  293/21‐10‐2020  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (Δ.Σ.)  της  Αναπτυξιακής 
Κιλκίς Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α. «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για συμβάσεις προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών», 

11. την  υπ’  αριθ.  300488/ΥΔ1244/06‐04‐2016  (Β’  1099)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Σύστημα 
διαχείρισης  και  ελέγχου  των  προγραμμάτων  συνεργασίας  του  στόχου  «Ευρωπαϊκή  Εδαφική 
Συνεργασία», όπως ισχύει,  

12. τον  Οδηγό  του  Προγράμματος  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής  Συνεργασίας  INTERREG  Ελλάδα  – 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014‐2020, 

13. την  εξειδίκευση Οδηγιών  για  τις  διαδικασίες υλοποίησης  των  έργων  και  την  επιλεξιμότητα  των 
δαπανών  των  Προγραμμάτων  ΕΤΠΑ  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής  Συνεργασίας»  που  έχει 
δημοσιεύσει  η  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Προγραμμάτων  του  Στόχου  «Ευρωπαϊκή  Εδαφική 
Συνεργασία», 

14. την Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των Δικαιούχων του έργου «Promoting alternative 
tourism  in  the  cross‐border  area  focused  on  wellness  and  wellbeing  activities,  along  with  the 
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promotion of quality agricultural products and foodstuff, to create employment opportunities» με 
ακρωνύμιο “Netoural”, η οποία έχει  ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας  INTERREG Ελλάδα – 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014‐2020, 

15. την Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) της Πράξης: «Promoting alternative tourism in 
the cross‐border area  focused on wellness and wellbeing activities, along with  the promotion of 
quality  agricultural  products  and  foodstuff,  to  create employment opportunities» με ακρωνύμιο 
“Netoural”, 

16. την  υπ’  αριθ.  42649/20/04/2022  απόφαση  του  Υφυπουργού  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  περί 
ένταξης της Πράξης «Promoting alternative tourism in the cross‐border area focused on wellness 
and wellbeing activities, along with the promotion of quality agricultural products and foodstuff, to 
create  employment  opportunities»  με  ακρωνύμιο  «Netoural»  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων 
Επενδύσεων 2022, στη ΣΑΕΠ 408/6, με κωδικό έργου 2022ΕΠ40860003 και MIS 5066796, 

17. το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (Αpplication Form) του έργου που αφορά στο παραδοτέο με τίτλο: 
Financial Manager (D1.1.3) που εμπίπτει στο Πακέτο Εργασίας 1 (WP 1) «Staff costs», 

18. την  ανάγκη  της  εταιρείας  για  την  παροχή  υπηρεσιών,  όπως  αποτυπώνεται  στο  πρωτογενές 
αίτημα με υπ’ αριθ. πρωτ. 159/19‐11‐2022,  

19. την  υπ’  αριθ.  301/07‐12‐2022  έγκριση  του  αιτήματος  και  της  σχετικής  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος από το Δ.Σ. της ΑΝΚΙ,  

 

ανακοινώνει 

ότι  προτίθεται  να  συνάψει  Σύμβαση Μίσθωσης  Έργου  (Σ.Μ.Ε.)  με  έναν Οικονομολόγο  (ΠΕ)  –  Κωδ. 
θέσης 1. 

 
1. Βασικοί όροι της σύμβασης έργου 
 
1α. Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών    
 

Το  αντικείμενο  που  θα  αναλάβει  ο  οικονομολόγος  (λογιστής  –  φοροτεχνικός  Α΄)  ως  μέλος  του 
υπηρεσιακού  πυρήνα  (Ομάδας  έργου)  της  εταιρείας  “Αναπτυξιακή  Κιλκίς  Α.  Α.Ε.  Ο.Τ.Α.”  που  είναι 
συντονιστής του ενταγμένου στο Interreg – IPA CPC Greece – Republic of North Macedonia έργου με 
τίτλο:  «Promoting  alternative  tourism  in  the  cross‐border  area  focused  on  wellness  and  wellbeing 
activities,  along  with  the  promotion  of  quality  agricultural  products  and  foodstuff,  to  create 
employment  opportunities»  (Netoural)  αφορά  αποκλειστικά  τις  ανάγκες  που  απορρέουν  από  τη 
συγχρηματοδοτούμενη  Πράξη  και  περιλαμβάνει  την  παροχή  ενός  πλέγματος  υπηρεσιών  που 
αφορούν την οικονομική διαχείριση της Πράξης σε θέματα λογιστικά, φοροτεχνικά και εργατικά που 
το αφορούν και συγκεκριμένα:  

 στον έλεγχο των παραστατικών των δαπανών του έργου και την καταχώρηση αυτών,  

 την προετοιμασία εκθέσεων της οικονομικής προόδου του έργου, 

 την τήρηση πλήρους αρχείου ανά δαπάνη καθώς και πλήρους αρχείου με όλα τα έγγραφα τα 
οποία αφορούν στην υλοποίηση του έργου, 

 την επικοινωνία και συνεργασία με τα στελέχη της Joint Secretariat & Managing Authority, 

 την ενημέρωση του τραπεζικού λογαριασμού του προγράμματος, 

 τις διατραπεζικές συναλλαγές με τους εταίρους του έργου, 

 την  επίβλεψη  τήρησης  βιβλίων  και  στοιχείων  ‐  η  σύνταξη  των  ετήσιων  οικονομικών 
καταστάσεων σε άμεση συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη και τη διοίκηση της εταιρείας, 

 την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων στο ΟΠΣ, 

 την παρακολούθηση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει το έργο, 

 την  συνεργασία  με  το  τμήμα  οικονομικών  της  εταιρείας  για  την  ενημέρωση  του  μητρώου 
παγίων στοιχείων, τη σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, την υποβολή Α.Π.Δ., την υποβολή 
δήλωσης Φ.Μ.Υ., τον υπολογισμό και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 
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1β. Διάρκεια     

Η  χρονική  διάρκεια  της  σύμβασης  του  οικονομολόγου  συνεργάτη  θα  είναι  από  την  ημερομηνία 
υπογραφής της και έως την 25/07/2023 (ενδεικτικά, η συνολική απασχόληση στο διάστημα αυτό θα 
ανέρχεται  στις  186  ώρες).  Ενδεχόμενη  χρονική  παράταση  του  έργου  θα  επεκτείνει  αναλογικά  τη 
διάρκεια  της  σύμβασης  και  την  απασχόληση  του  οικονομολόγου  συνεργάτη,  χωρίς  επιπρόσθετη 
αμοιβή έως τη λήξη του έργου. 
 

1γ. Αμοιβή και τρόπος καταβολής  

Η  αμοιβή  του  οικονομολόγου  συνεργάτη  ανέρχεται  στις  3.720€  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 
24% και 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  Γενικού  Διευθυντή  και  Υπευθύνου  του  έργου  «Netoural»  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.  Επίσης,  θα  έχει  την  υποχρέωση  να  συνεργάζεται  με  τον  Γενικό 
Διευθυντή και τα υπόλοιπα στελέχη της εταιρείας.  
 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ) – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ‐ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

1. Πτυχίο  Οικονομολόγου  Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης  (ΠΕ)  ή  ισότιμος  τίτλος  σπουδών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος. 
3. Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’  τάξης. 
4. Ειδική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 

στο πλαίσιο Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης / Προγραμμάτων Interreg, LEADER κ.ά. 
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

1. Εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος νομού Κιλκίς) καθόσον το έργο συνδέεται άρρηκτα με τον 
τόπο εκτέλεσης του τοπικού προγράμματος. 

2. Κατοχή  άδειας  οδήγησης  αυτοκινήτου  και  δυνατότητα  διάθεσης  αυτοκινήτου  για 
μετακινήσεις. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
 
Ειδική  εμπειρία  στην  τεχνική  υποστήριξη  υλοποίησης  συγχρηματοδοτούμενων  έργων  στο  πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Προγραμμάτων  (Interreg,  LEADER κ.ά.)  νοείται η απασχόληση 
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον  ιδιωτικό  τομέα ή η άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος  με  παροχή  υπηρεσιών,  ομοειδών  με  το  αντικείμενο  του  έργου,  αυτόνομα  ή  με 
συμμετοχή σε Ομάδα Έργου ή Δομή για την υλοποίηση των έργων αυτών.   
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3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 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  τυπικά  προσόντα  που  αντιστοιχούν  στη  θέση  εργασίας  για  την  οποία  εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον. 
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)  Έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 

της ειδικότητας που επιλέγουν.  
Ιβ)   Αποδέχονται  τους  όρους  της  παρούσας  Προκήρυξης  με  δήλωσή  τους  στην  αίτηση 

υποψηφιότητας. 
ιγ)  Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας και εντός 

της καταληκτικής ημερομηνίας. 
 
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, παρ. 4  του Ν. 1599/1986. Πιθανή μη αποδοχή 
του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του. 
 
 
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ1 
 

1. Πρόταση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1). 
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.  
4. Αποδεικτικά γενικής και ειδικής εμπειρίας. 
5. Άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος. 
6. Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’  τάξης. 
7. Πιστοποιητικό  δημοτικότητας  και  μόνιμης  κατοικίας  του  οικείου  Δήμου  ή  Κοινότητας 

(πρόσφατης έκδοσης). 
8. Αντίγραφα  μεταπτυχιακών  /  διδακτορικών  τίτλων,  πιστοποιητικών,  διπλωμάτων  (εάν 

υπάρχουν). 
9. Απολυτήριο  στρατού  ή  έγγραφο  νόμιμης  απαλλαγής  από  τη  στρατιωτική  θητεία  (αφορά 

στους άνδρες). 

                                                 
1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής από το 2 έως το 10 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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10. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. 
11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 2). 
12. 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 
κρίσιμων  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 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) 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  (Interreg,  LEADER 
κ.ά.). Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την 
απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται στη συνέχεια: 

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 
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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  ή/και  βεβαίωση  επιχείρησης  ‐ 
εργοδότη, που καλύπτουν (ενδεικτικώς) τη διάρκεια και το είδος της ειδικής 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.    

(5) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.  

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. 

 
 
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, 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.   
 
 
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 5/1/2023 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 έργο «Netoural» 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 

 

Για  τη  διενέργεια  (και)  της  παρούσας  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  όπως  προβλέπεται 
στον ισχύοντα Κανονισμό της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε., συγκροτήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. Επιτροπή Αξιολόγησης. 
Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης επιλογής θα 
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γίνει  από  το  Δ.Σ.  της  ΑΝ.ΚΙ  Α.Ε.,  ύστερα  από  εισήγηση  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Αξιολόγησης.  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 άσκησης οικονομικού επαγγέλματος. 
8. Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’  τάξης. 
9. Απολυτήριο  στρατού  ή  έγγραφο  νόμιμης  απαλλαγής  από  τη  στρατιωτική  θητεία  (αφορά 

στους άνδρες). 
10. Αποδεικτικά στοιχεία εντοπιότητας. 
11.  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.  

 
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 
«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  το  Δ.Σ.  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 το Δ.Σ. 

ζ) Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το Δ.Σ. της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. 

η) Ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης του Δ.Σ. της ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. 

θ) Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης. 
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7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ 
 
Η  αξιολόγηση  των  υποψηφίων  που  πληρούν  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  συμμετοχής  στο 
διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Τίτλοι σπουδών 
2. Γενική επαγγελματική εμπειρία 
3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία 
4. 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 των 
κριτηρίων 7.1 και 7.4. 

 
 
7.1.  Τίτλοι σπουδών 
 

Α/Α  ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  Βαθμοί 

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ   

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

2  Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6<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 

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ   

6  Δεύτερος τίτλος σπουδών  1 

7  Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο  2 

8  Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο  3 

9  Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο  4 

10  Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο  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. ≤ 2  1 

2< Γ.Ε.Ε. ≤ 4  2 

4 < Γ.Ε.Ε. ≤ 6  3 

6< Γ.Ε.Ε. ≤ 8  4 

8 < 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 
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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 

5 < E.Ε. ≤ 6  1 

6 < E.Ε. ≤ 7  2 

7 < E.Ε. ≤ 8  3 

8 < E.Ε. ≤ 9  4 

9 < E.Ε. ≤ 10  5 

10 < E.Ε. ≤ 11  6 

11 < E.Ε. ≤ 12  7 

12 < E.Ε. ≤ 13  8 

13 < E.Ε. ≤ 14  9 

  Άνω των 14  10 

 
 
7.4.  Προσωπικά ‐ επαγγελματικά χαρακτηριστικά  

Αξιολογείται  κατόπιν  διαδικασίας  συνέντευξης  διάφορα  προσωπικά  και  επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά των υποψηφίων, ως ακολούθως. 

 

Α/Α  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ανώτατο όριο 

βαθμών 

1 
Γνώση θεμάτων τοπικής ανάπτυξης, των ιδιαιτεροτήτων της 
περιοχής και της ΑΝΚΙ.  

0‐1 

2 
Γνώση διαδικασιών υλοποίησης του Interreg και άλλων 
προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, LEADER).  

0‐2 

3  Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, ομαδικότητα.  0‐1 

4 
Κατανόηση του ρόλου και των καθηκόντων / ευθυνών της 
θέσης. 

0‐1 

5 
Αποτελεσματικότητα επικοινωνίας και επάρκεια τεκμηρίωσης 
απόψεων και θέσεων. 

0‐2 

6 
Προσωπικότητα (αυτοαντίληψη, αυτογνωσία, παρουσία, 
συμπεριφορά, έκφραση). 

0‐2 

7 
Αυτενέργεια, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και 
διαχείρισης προβλημάτων και κρίσεων. 

0‐1 

ΣΥΝΟΛΟ  10 

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών στάθμισης 
επί  των  τεσσάρων  (4)  προαναφερόμενων  κριτηρίων,  όπως  αποτυπώνονται  στο  Έντυπο 
Αξιολόγησης Υποψηφίου: 
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 ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ   

 
 

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1  Τίτλοι σπουδών    10%   

2  Γενική επαγγελματική εμπειρία    30%   

3  Ειδική επαγγελματική εμπειρία    35%   

4  Προσωπικά – επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά (συνέντευξη) 

 
25%   

  ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1ο μέλος  2ο μέλος  3ο μέλος 

     

  

 
8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

Οι  ενδιαφερόμενοι  με  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  αξιολόγησης  θα  ενημερωθούν 
εξατομικευμένα με ηλεκτρονική αλληλογραφία.  

Υπογραμμίζεται ότι: 

Α)  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. 

Β)  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. 
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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.  
 
 
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. 
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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 μιας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με οικονομολόγο (ΠΕ)  
για το έργο «Netoural» 

 
 

1. Προσωπικά στοιχεία 

  Επώνυμο :  

Όνομα :  

Όνομα πατρός :  

2. Στοιχεία αλληλογραφίας  

Οδός και αριθμός  :  

Πόλη :  

Ταχυδρομικός κώδικας  :  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας :    

Κινητό :  

Ε‐mail :  

3. Ημερομηνία γέννησης :  

4. Υπηκοότητα :  

5.  Στρατιωτική θητεία :            Απαλλαγή :          Εκπληρωμένη :   

         

6.  Οικογενειακή κατάσταση :  Άγαμος         

         

    Έγγαμος      Αρ. τέκνων   

         

    Διαζευγμένος         

 
 
 

Ημερομηνία: 
Υπογραφή:
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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:  Τηλ.:   

Τόπος 
Κατοικίας: 

Οδός:    Αριθ.
: 

  ΤΚ:   

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   
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  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 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 από 

……….              
έως ………           

(μήνας & έτος) 

Τίτλος πτυχίου ή 
διπλώματος 

Ημερομηνία 
χορήγησης 

Βαθμολογία 

           

           

 
 
 

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 

             

             

ΣΥΝΟΛΟ         

2.   ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 



 
 

Σελίδα 16 από 16 

1.             

2.             

3.             

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. 

 

 

Α/Α  ΓΝΩΣΗ Η/Υ ‐ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 
 

Α/Α  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 
 

  


