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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  
 

για ηη ζύναυη ζύμβαζης μίζθφζης έργοσ  
 
 

Η ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Δ. (Δ.Α.Π. Α.Δ.) – Αναπηςξιακή Α.Δ. ΟΣΑ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 
 

 
1. Σν ππ΄ αξηζκ.: 218/08.12.2010 πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Α.Π. Α.Δ., ζέκα 2Ο. 

2.  Σηο απφ 18.02.2010 & 06.10.2010 απνδνρέο ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ απφ ην ΑΔΠ  

3. Σελ ππ' αξηζκ. 5951/85911/10.06.2010 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαζψο 

θαη γηα ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα) 

 

 
ανακοινώνει  

 

φηη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο LEADER ηνπ Άμνλα 4 «Δθαξκνγή 
ηεο πξνζέγγηζεο LEADER» ηνπ  Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2007-2013 
(ΠΑΑ) πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί, κε ζρέζε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, κε θπζηθά πξφζσπα, 
σο εμήο:  
 
  

 ένα (1) άηομο Πανεπιζηημιακήρ Εκπαίδεςζηρ με ειδικόηηηα Πολιηικού Μησανικού 
(Κωδ. Θέζηρ 1)  

 

 ένα (1) άηομο Πανεπιζηημιακήρ Εκπαίδεςζηρ με ειδικόηηηα Μησανικού Πεπιβάλλονηορ 
και αποδεδειγμένη εμπειπία ζηην παπακολούθηζη ππογπαμμάηων αγποηικήρ 
ανάπηςξηρ  (Κωδ. Θέζηρ 2) 

 
 

  ένα (1) άηομο Τεσνολογικήρ Εκπαίδεςζηρ με ειδικόηηηα Λογιζηή-Φοποηεσνικού  και 
αποδεδειγμένη εμπειπία ζηην παπακολούθηζη ππογπαμμάηων αγποηικήρ ανάπηςξηρ  
(Κωδ. Θέζηρ 3)  

 

 ένα (1) άηομο Πανεπιζηημιακήρ Εκπαίδεςζηρ με ειδικόηηηα Δικηγόπος και 
αποδεδειγμένη εμπειπία ζηην παπακολούθηζη ππογπαμμάηων αγποηικήρ ανάπηςξηρ 
(Κωδ. Θέζηρ4)  

 
 
ζύμθυνα με ηα παπακάηυ:  
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1.  

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό απαζσόληζηρ) 

Κυδικόρ 

απαζσόληζηρ 

Σίηλορ ζποςδών  
και  

λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα 

1 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ 
ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ, 
γ) Γλψζε ρεηξηζκνχ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, 
δ) Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, 
ε) Δκπεηξία Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ. 

2 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο 
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ 
ζπνπδψλ, 
γ) Γλψζε ρεηξηζκνχ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ 
θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, 
δ) Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, 
ε) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο, 
ζη) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζε ζέκαηα 
πεξηβάιινληνο , 
δ) Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα έμη (36) κελψλ ζε πινπνίεζε εζληθψλ & 
επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 

3 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Πηπρίν Λνγηζηηθήο ΣΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
Δπηινγήο  (Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο  
β) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ινγηζηή-θνξνηερληθνχ Α΄ ηάμεο 
γ) Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 
δ) Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα έμη (36) κελψλ ζε πινπνίεζε εζληθψλ & 
επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 

4 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
α) Πηπρίν ή δίπισκα Ννκηθήο ρνιήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 
β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, 
γ) Πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο (δηθεγφξνο παξ΄ εθέηαηο), 
δ) Απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αλαπηπμηαθψλ επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ , 
ε) Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα έμη (36) κελψλ ζε πινπνίεζε εζληθψλ & 
επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 

  

 
 
2.  
ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο έρνπλ θπζηθά 

πξφζσπα ηα νπνία :  
α) Γελ έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ.  

http://www.eapilio.gr/
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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.  

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) Απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο κε δήισζή ηνπο ζηελ αίηεζε 
ππνςεθηφηεηαο.  

η) Έρνπλ ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, καδί κε ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη 
εληφο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο.  
 
 

2.2. Η Δ.Α.Π. Α.Δ. 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. Πηζαλή κε απνδνρή ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ απφ ζπκκεηέρνληα, απνηειεί 

ιφγν απφξξηςεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.  
 
3.  
ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ  

Τπεχζπλνο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο: θα Κνληνγεσξγίνπ 
Καηεξίλα, νδφο Λαξίζεο 191, Βφινο, Σ.Κ. 38334, ηει. 2410 78391-5. 
4.  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν πκκεηνρήο (ηδηνρείξσο ή 
ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ζηα γξαθεία ηεο ηεο Δ.Α.Π. Α.Δ επί ηεο νδνχ Λαξίζεο 191 

ζην Βφιν, Σ.Κ. 34334, ζην Πξσηφθνιιν, μέσπι ηιρ 27-12-2010 και ώπα 14:00.  
Οι ενδιαθεπόμενοι για ηην ειδικόηηηα ηος Λογιζηή-Φοποηεσνικού και μόνο 
μποπούν να ςποβάλλοςν ζθπαγιζμένο θάκελο ςμμεηοσήρ μέσπι ηην 30-12-2010 

και ώπα 14.00. 
 
Οη Φάθεινη πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα ζπλεξγαζία ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο LEADER 
ηνπ Άμνλα 4 «Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο LEADER» ηνπ  Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε 
ηεο Διιάδαο 2007-2013 (ΠΑΑ)» θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα 

εκεξνκελία θαη ψξα. Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη 
ψξα, ζα απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.  
Κάθε ςποτήθιορ μποπεί να εκδηλώζει ενδιαθέπον μόνο για 1 θέζη.  
 
5.  
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Ο Φάθεινο πκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα θαη κε 
πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ:  

http://www.eapilio.gr/
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1.  

Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, 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 ηαπηφηεηάο ηνπ.  
 
4.  

Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3).  

 
5.  

Φσηναληίγξαθν ην βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη άιισλ ηίηισλ, αλ ππάξρνπλ π.ρ. 
κεηαπηπρηαθφ (ζε πεξίπησζε πνπ απνηειεί θχξην πξνζφλ).  
 
6.  
Αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο πηπρίνπ ρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ.  
 
7.  
Φυηοανηίγπαθο πηςσίος Αγγλικήρ γλώζζαρ ή βεβαίυζη με ηην οποία θα αποδεικνύεηαι η 
καλή γνώζη ηηρ Αγγλικήρ.  
 
 

Η θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή πηπρίνπ First Certificate in 
English ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Michigan Certificate of Competency in 
English ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan ή πηπρίνπ Certificate in English Level 2 ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Central Lancashire ή πηπρίν Certificate in Upper Intermediate 
Communication ηνπ Edexcel International London Examinations ή Test of English for 
International Communication (TOEIC) κε βαζκνινγία πάλσ απφ 505 ή κε Κξαηηθφ 
Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ή κε άιιν ηζφηηκν ηίηιν. 
 
Φυηοανηίγπαθο πηςσίος Γαλλικήρ γλώζζαρ ή βεβαίυζη με ηην οποία θα αποδεικνύεηαι η 
πολύ καλή γνώζη ηηρ Γαλλικήρ. 
 
 

Η πνιχ θαιή γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή πηπρίνπ DIPLOME D’ 
‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996) ή DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET 
A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή (DALF C1) ή κε 
πηπρίν Certificat V.B.L.T. Niveau opérationell ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο ή κε Κξαηηθφ 
Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 
παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003. 
 
8.  

Πηζηνπνηεηηθφ γηα ηηο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ.  

 
 
Η γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ απνδεηθλχεηαη σο εμήο :  
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Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη 
νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 
(Ο.Δ.Δ.Κ.).  
 

  
Με ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 
εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ.  
 

  
Με ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή / θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή / θαη 
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη 
ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ 
επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ. Καζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα 
κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε 
Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) είηε Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε 
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  
 

  
Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο 
ρεηξηζκνχ Η/Τ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο 
ηνπ Α.Δ.Ι.  
 

  

Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ 
Ο.Δ.Δ.Κ., θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ 
Υεηξηζκνχ Η/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκφο.  
 

  
Με ππεχζπλε δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζηνλ θνξέα ρεηξηδφηαλ Η/Τ γηα ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα.  
 
9.  

Απνιπηήξην ζηξαηνχ ή έγγξαθν λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία (αθνξά 
ζηνπο άλδξεο).  
 
10.  

Πίλαθα ηεθκεξίσζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ππνςήθηνπ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4), ζπλνδεπφκελν απφ ηηο 
αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο.  
 

Ο πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  
 


Σίηινο έξγνπ / πξνγξάκκαηνο / κειέηεο  
 


Θέση / υπευθυνότητα  
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Φνξέαο αλάζεζεο  
 


Ηκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο  
 


Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο (παξαιαβή)  
 


Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ / πξνγξάκκαηνο / κειέηεο  
 


Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο  
 


Πνζφ ζπκκεηνρήο  
 
6.  
ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ  

6.1. Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (εθεμήο 

Δπηηξνπή), ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 218/08.12.2010 πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Α.Π. Α.Δ., 

ζέκα 2Ο. 

 

6.2. Η ιήςε ηειηθήο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ην Γ.. ηεο 

Δ.Α.Π. Α.Δ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο.  
 
7.  
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ  
Η διαδικαζία αξιολόγηζηρ και επιλογήρ πεπιλαμβάνει ηιρ παπακάηυ θάζειρ:  

α) Έιεγρνο 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 πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηελ Πξφζθιεζε.  

εκεησηένλ φηη, ε Δπηηξνπή κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο θαη 
ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ιείπνπλ, ρσξίο λα αληηζηξαηεχεηαη ηελ αξρή ηεο ίζεο 
κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ.  

γ) Καηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ 
Πξφζθιεζε θαη θαηά ζπλέπεηα γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο, θαηά εηδηθφηεηα 
θαη θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο.  

δ) Τπνβνιή εηζήγεζεο, απφ ηελ Δπηηξνπή πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο, κε 
πίλαθα θζίλνπζαο ζεηξάο βαζκνιφγεζεο θαη πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο, 
απφ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο κέρξη θαη ηελ ηειηθή εηζήγεζε.  

ε) Γξαπηή ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο απφθαζεο.  
ζη) Τπνγξαθή ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ.  
(Η Δηαηξία ζα πξνβεί ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο φηαλ 
πξνθχςεη αλάγθε αλάζεζεο ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ). 
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8.  
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΧΝ  
Η αξιολόγηζη ηυν ςποτηθίυν πος πληπούν ηιρ απαπαίηηηερ πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 
ηοςρ ζηο διαγυνιζμό γίνεηαι με ηο ζύζηημα ηυν ακολούθυν ηεζζάπυν (4) κπιηηπίυν ζε 
ζςνδςαζμό με ηα απαιηούμενα ηςπικά πποζόνηα κάθε ειδικόηηηαρ:  
 
1.  
Τίηλοι ζποςδών  
 
2.  
Γνώζη σειπιζμού Η/Υ  
 
3.  
Γενική επαγγελμαηική εμπειπία  
 
4.  
Διδική επαγγελμαηική εμπειπία  
 
 
8.1. Σίηλοι ζποσδών  

 
Α/Α  ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ  Βαθμοί  

1  Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 5<β<=5,5 3 

2  Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 5,5<β<=7  4  

3  Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 7<β<=9 5 

4 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 9<β<=10  6 

5  Γεύηεπορ ηίηλορ ζποςδών ή Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζε 
άλλο γνυζηικό ανηικείμενο  

7  

6  Γιδακηοπικό δίπλυμα ζε άλλο γνυζηικό ανηικείμενο  8  

7  Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζηο γνυζηικό ανηικείμενο  9  

8  Γιδακηοπικό δίπλυμα ζηο γνυζηικό ανηικείμενο  10  

 

 

8.2. Γνώζη ξένυν γλυζζών 

Α/Α ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ Βαθμοί 

1 Γλψζε ή θαιή γλψζε Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιψζζαο 5 

2 Πνιχ θαιή  γλψζε Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιψζζαο  6 

3 Άξηζηε γλψζε Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιψζζαο 7 

4 
Γλψζε ή θαιή γλψζε Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιψζζαο θαη  

γλψζε 2εο μέλεο γιψζζαο πέξαλ ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο 
8 

5 
Πνιχ  θαιή γλψζε Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιψζζαο  θαη 

γλψζε 2εο μέλεο γιψζζαο πέξαλ ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο 
9 

6 
Άξηζηε γλψζε Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο γιψζζαο  θαη γλψζε 

2εο μέλεο γιψζζαο πέξαλ ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο 
10 

 

http://www.eapilio.gr/


          Δ.Α.Π. Α.Δ.: Λαπίζηρ 191, Βόλορ-Τηλ.: 2421078391-5, FAX: 2421078215 
EN ISO 9001:2000   e-mail:info@eapilio.gr   Internet: www.eapilio.gr 

No 0108060          

 

 

10 

 

 
8.3 Γνώζη σειπιζμού Η/Τ 

 

 
Α/Α  ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ  Βαθμοί  

1  Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) ή Υπολογιζηικά θύλλα 
(Excel) ή Υπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και 

ειδικό λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη  

5  

2  Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) και Υπηπεζίερ 
Γιαδικηύος (Internet) ή Υπολογιζηικά θύλλα (Excel) 
και Υπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και ειδικό 

λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη  

8  

3 Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) και Υπηπεζίερ 
Γιαδικηύος (Internet) ή Υπολογιζηικά θύλλα (Excel) 
και Υπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και ειδικό 

λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη 

10 

 

 

Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ γνώζηρ σειπιζμού Η/Τ  

Η γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ απνδεηθλχεηαη σο εμήο :  
  

Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη 
νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 
(Ο.Δ.Δ.Κ.).  

  

Με ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 
εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ.  

  

Με ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή / θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή / θαη 
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη 
ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ 
επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ. Καζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα 
κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε 
Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) είηε Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε 
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  

  
Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο 
ρεηξηζκνχ Η/Τ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο 
ηνπ Α.Δ.Ι.  
 

  
Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ 
Ο.Δ.Δ.Κ., θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ 
Υεηξηζκνχ Η/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκφο.  
 

  

Με ππεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
απαζρφιεζεο ηνπ ζηνλ θνξέα ρεηξηδφηαλ Η/Τ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 
αληαπνθξηλφκελνο ζηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο.  
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8.4. Γενική επαγγελμαηική εμπειπία  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Γεληθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα 

απνδεδεηγκέλα έηε εξγαζίαο, σο εμήο :  
 
Α. Για ηις Διδικόηηηες: Πολιηικός Μητανικός ΠΔ, Μητανικός Περιβάλλονηος ΠΔ, 
Λογιζηής-Φοροηετνικός ΣΔ & δικηγόρος ΠΔ(Κφδ. Θέζης 1,2 3 & 4 ανηίζηοιτα)  

 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

ΔΣΗ  Βαθμοί  

3 < Γ.Δ.Δ. ≤ 4  2  

4 < Γ.Δ.Δ. ≤ 5  4  

5 < Γ.Δ.Δ. ≤ 6  6  

6 < Γ.Δ.Δ. ≤ 7  8  

άνυ ηυν 7  10  

Γ.Δ.Δ. : έηη Γενικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δμπειπίαρ  
 
Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ εμπειπίαρ  
Γηα κηζζσηνχο  
 

  
Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε.  
 

  
Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κηζζσηνχ γηα ην 
δηάζηεκα ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο.  
 
Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο  

  
Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε.  

  
πκβάζεηο αλάιεςεο έξγνπ.  

  
Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΑΠΤ) ελδεηθηηθά. 
 
8.5. Διδική επαγγελμαηική εμπειπία  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Δηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα 
απνδεδεηγκέλα έηε εξγαζίαο θαη γηα ηηο 3 Δηδηθφηεηεο, σο εμήο:  

 
ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

ΔΣΗ  Βαθμοί  

3 < Δ.Δ.Δ. ≤ 4  1  

4 < Δ.Δ.Δ. ≤ 5  3  

5 < Δ.Δ.Δ. ≤ 6  5 

6 < Δ.Δ.Δ. ≤ 7  7 

 άνυ ηυν 7 10 

 
Δ.Δ.Δ. : έηε Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο 
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Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ εμπειπίαρ  
 

Γηα κηζζσηνχο:  
 



Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε.  
 

  
Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κηζζσηνχ γηα ην 
δηάζηεκα ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο.  
 

 

Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο:  
 



Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε.  
 

  
πκβάζεηο αλάιεςεο έξγνπ.  

 
  

Απνδείμεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΑΠΤ) ελδεηθηηθά. 

 
Η ηελική βαθμολογία ηυν ςποτηθίυν πποκύπηει ύζηεπα από εθαπμογή 

ζςνηελεζηών ζηάθμιζηρ επί ηυν ηεζζάπυν (4) πποαναθεπομένυν κπιηηπίυν και 
ηα πποζόνηα ηυν ςποτηθίυν και αποηςπώνεηαι ζηο ακόλοςθο Ένηςπο 
Αξιολόγηζηρ Τποτηθίος: 
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ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ  
 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  

 
 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  

ΘΔΗ  

 
 
 
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Σίηινη ζπνπδψλ  

2 Γλψζε μέλσλ γισζζψλ  

3 Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ  

4 Γεληθή επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία 

 

5 Δηδηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία  

 ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 
 

ΗΜ/ΝΙΑ : 

ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

1. 2. 3. 

 

 

 

http://www.eapilio.gr/


          Δ.Α.Π. Α.Δ.: Λαπίζηρ 191, Βόλορ-Τηλ.: 2421078391-5, FAX: 2421078215 
EN ISO 9001:2000   e-mail:info@eapilio.gr   Internet: www.eapilio.gr 

No 0108060          

 

 

14 

 
9. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ  

Δάλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ή αθφκα θαη κεηά ηελ ηπρφλ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ 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 ηελ 
θαηαγγειία ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο.  
 
10.  
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

10.1. Κάζε νξηζηηθά επηιεγείο ππνςήθηνο θαιείηαη απφ ηελ Δηαηξία λα ππνγξάςεη ζχκβαζε, 
φηαλ πξνθχςεη ε αλάγθε αλάζεζεο ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα.  

10.2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηιεγείο ππνςήθηνο θιεζεί απφ ηελ εηαηξία γηα ηελ ππνγξαθή 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη δειψζεη θψιπκα, θαιείηαη ν ακέζσο επφκελνο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά 
θαηάηαμεο.    
 
11.  
ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

Σφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο είλαη ηα γξαθεία ηεο Δ.Α.Π. Α.Δ επί ηεο νδνχ 
Λαξίζεο 191 ζην Βφιν, ελψ ε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα είλαη 1 έηνο απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο LEADER  (Άμνλαο 4 –Δθαξκνγή ηεο Πξνζέγγηζεο 
LEADER ηνπ ΠΑΑ 2007-2013).  

 
 

Βόλος , 16-12-2010  
 

Για ηην Δ.Α.Π. Α.Δ. 
 

  Βακούλαρ ηαμάηιορ 
    Ππόεδπορ Γ.. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ  

 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ :  Ππορ ηην  ΔΑΠ Α.Δ. 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
γηα ηελ επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε εηδηθφηεηα : 

………………………………………………….. 

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

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. 

1. Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 Δπψλπκν : 
…………………………………………………………………….……………………………………… 

Όλνκα : 
………………………………………………………………….……………………………………………. 

Όλνκα παηξφο : 
………………………………………………..…………………………………………………… 

2. ηνηρεία αιιεινγξαθίαο  

Οδφο θαη αξηζκφο  : 
……………………..………………………………………………………………………… 

Πφιε : 
……………………………………….……….………………………………………………………………
… 

Σαρπδξνκηθφο θψδηθαο  : 
……………………………………….……….……………………………………… 

Αξηζκφο ηειεθψλνπ νηθίαο : ….…….……….………………… Κηλεηφ : 
..………..…………………… 

Αξηζκφο ηειεθψλνπ εξγαζίαο : 
………………………….…………………………………………………… 

Αξηζκφο ηέιεθαμ : 
……………………………………….……….……………………….……………………… 

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

Όλνκα θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ πξνζψπνπ πξνο εηδνπνίεζε, ζε πεξίπησζε 
απνπζίαο κνπ : 
…………..…………………………….……….………………………………………………………………
… 

3. Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 

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

……………………….………………………………………………………………………………. 

5. ηξαηησηηθή ζεηεία : Απαιιαγή :   Δθπιεξσκέλε 

: 

 

     

6. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Άγακνο     
     

  Έγγακνο   Αξ. ηέθλσλ  
     

  Γηαδεπγκέλνο   Αξ. ηέθλσλ  

http://www.eapilio.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  

 
 

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

(άπθπο 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: 1.1.3.1.1.1.1.1.1.  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο: 1.1.3.1.1.1.1.1.2.  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 ή έρσ λφκηκα απαιιαγεί απ’ απηήλ. 

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 / Οκνγελήο. 

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

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) Απνδέρνκαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 
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 Ηκεξνκελία: ……………20... 

Ο Γειψλ 

 

(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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η Γει………….. 
 

 
 

(Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

Όλνκα  

Δπψλπκν  

Παηξψλπκν  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο  

Α.Γ.Σ.  

Γηεχζπλζε  

Σειέθσλν  

Σίηινο ζπνπδψλ  

Άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο 

ΝΑΙ ΟΥΙ Αν ΝΑΙ, έηορ απόκηηζηρ 

    

ΠΟΤΓΔ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 

Α/Α Δκπαιδεςηικό 
Ίδπςμα 

(ονομαζία, 
πόλη, σώπα) 

Γιάπκεια 
ζποςδών 

από ……….                   
έυρ ………                    

(μήναρ & 
έηορ) 

Σίηλορ 
πηςσίος ή 

διπλώμαηορ 

Ημεπομηνία 
σοπήγηζηρ 

Βαθμολογία 

      

      

      

      

      

ΓΝΧΔΙ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ (Ομιλία / Γπαθή) 

 Άπιζηη Πολύ καλή Καλή 

ΑΓΓΛΙΚΗ    

ΓΑΛΛΙΚΗ    
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ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ    

ΙΣΑΛΙΚΗ    

ΑΛΛΗ ……. 

(ζεκεηψζαηε 
πνηα) 

   

 

ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη αλ δελ 

επαξθεί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεχηεξν έληππν – Δπηζπλάςηε απνδεηθηηθά πξνυπεξεζίαο) 

Α/Α Από Έυρ 
Μήνερ 

Απαζσόληζηρ 

Φοπέαρ 

Απαζσόληζηρ 
– Δπγοδόηηρ 

Καηηγοπία 
Φοπέα (1) 

Ανηικείμενο 

Απαζσόληζηρ             
(θέζη – 

ςπεςθςνόηηηα) 

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.       
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8.       

9.       

10.       

ΤΝΟΛΟ     

 

(1)  πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε κε (Ι) ή (Γ) ή (Δ).  
Οπνπ : 
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 ΓΝΧΗ Η/Τ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
 
 

          Ο/Η 
 Γηλών/ούζα 
 

 
 ……………………..…….

http://www.eapilio.gr/


 1 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ  

 

Α/Α ΣΙΣΛΟ 
ΘΔΗ - 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ 
ΦΟΡΔΑ 

ΑΝΑΘΔΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ            

(ζε σιλ. €) 

ΠΟΟΣΟ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

(%) 

ΠΟΟ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

(ζε σιλ. €) ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 


