ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για Αξιολογητές Επενδυτικών Σχεδίων κατά την υλοποίηση του προγράμματος CLLDLEADER και Συνεργάτες για τον Σχεδιασμό-Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
1. Γενικά
H Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ),
βάσει της έγκρισης του προγράμματος CLLD-LEADER / “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλίαΤοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων” Παρνασσού Οίτης (ΦΕΚ 4111/12-12-2016) και έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
2. Τον κανονισμό ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών της ΟΑΣΕ ΑΑΕ και Άρθρο 5
και 6 αυτού
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. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπ.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 ο
ΟΑΣΕ Α.Ε. αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) / Δικαιούχος του τοπικού προγράμματος
που είναι συγχρηματοδοτούμενο ως προς την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού της.
5. Τo ΦΕΚ 4268 Β / 06-12-2017.ΥΑ 13214/30-11-2017 «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του
Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις
εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»
6. Τo ΦΕΚ 4285 Β / 08-12-2017 «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής
των Τοπικών Προγραμμάτων».
7. Tην υπ. αρ. 7 απόφαση της ΕΔΠ της 11/05/2018
Ανακοινώνει
την αναζήτηση Συνεργατών Αξιολογητών και Δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν στα πλαίσια του
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προγράμματος CLLD-LEADER / “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλίαΤοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” ΠαρνασσούΟίτης. H Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΑΣΕ ΑΑΕ ΟΤΑ αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης του
προγράμματος CLLD-LEADER/ “Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλίαΤοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” ΠαρνασσούΟίτης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή
ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία του ΟΑΣΕ στην Λαμία, οδός Μιαούλη 8, μέχρι τη
31/07/2018, και ώρα 14:00. Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ανεξάρτητων αξιολογητών για το
τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες: κα Αργυροπούλου Αικατερίνη, οδός Μιαούλη 8, τηλ. 22310-66553. Το υλικό της
Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΕ (www .oase.com. gr) απ’ όπου μπορούν
να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η επιλογή αξιολογητών για ανάθεση της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται με
απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του προγράμματος CLLD-LEADER.

Λαμία, 12/07/2018

H Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος
CLLD-Leader περιοχής Παρνασσού-Οίτης
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2.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Υποχρεωτικά προσόντα
1.

Πτυχίο

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

Ελληνικού

Ιδρύματος ή ισότιμο τίτλο Τµήµατος

Πανεπιστηµιακής Σχολής του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο
αρμόδιο όργανο.
2.

Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε, στην αξιολόγηση
των Προγραμμάτων-Επενδυτικών Σχεδίων σε :


Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ),
Ο.Π.Α.Α.Χ., LEADER, Επενδύσεις Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013.



Aξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ,

Η εμπειρία αφορά στα πεδία

3.



Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων



Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή Επενδυτικών Σχεδίων



Δανειοδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων



Υλοποίηση – Διαχείριση επενδυτικών έργων, κοινοτικών προγραμμάτων κλπ.



Σύνταξη Τεχνικών, Οικονομοτεχνικών, κ.λπ. Μελετών, επιχορηγούμενων επενδύσεων



Παρακολούθηση έλεγχος επιχορηγούμενων επενδύσεων.
Πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι οι αξιολογήσεις γίνονται
ηλεκτρονικά.

4.

Γνώση του κανονιστικού πλαισίου της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

Επιθυμητά προσόντα:
- Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Δίπλωμα.
- Εγγραφή Υποψηφίου σε άλλον κατάλογο αξιολογητών.
- Εμπειρία σε ηλεκτρονικό Σύστημα Αξιολογήσεων Κρατικών Ενισχύσεων.
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3.

Έργο των αξιολογητών

Έργο των αξιολογητών, στο πλαίσιο Επιτροπών Αξιολόγησης που θα συσταθούν, εφόσον κριθεί
αναγκαίο με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD-LEADER /
Παρνασσού Οίτης, είναι ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης του προγράμματος και η
αξιολόγηση αυτών με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Η αξιολόγηση διενεργείται στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (Ο.Π.Σ.Α.Α.).
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Εξασφαλίζεται ότι για τα άτομα που μετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων
στήριξης δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, μέσω υποβολής κατάλληλης δήλωσης στην
ΟΤΔ. Στον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 809/2014, περιλαμβάνεται η
επαλήθευση των παρακάτω σημείων:
1.

της εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στήριξης,

2.

της επιλεξιμότητας του δικαιούχου,

3.

των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων που
συνδέονται με την ενέργεια για την οποία ζητείται στήριξη,

4.

της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής,

5.

του εύλογου χαρακτήρα των υποβληθεισών δαπανών του άρθρου 67
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, εξαιρουμένων των
συνεισφορών σε είδος και του κόστους απόσβεσης.

Αξιολογούνται και βαθμολογούνται τα κριτήρια επιλογής των αιτήσεων στήριξης και
προσδιορίζεται ο συνολικός εγκρινόμενος προϋπολογισμός και το ισχύον ποσοστό στήριξης,
λαμβάνοντας υπόψη και το «εύλογο κόστος» των προτεινόμενων δαπανών.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν όλα τα φυσικά
πρόσωπα που καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παρ.2. και επιπλέον:
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 Ενωσης ή ομογενείς.
ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν
ενδιαφέρον.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αξιολογητών

Σελίδα 4

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)Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην αίτηση
υποψηφιότητας.
ιβ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας και
εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.
Ο ΟΑΣΕ ΑΑΕ 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
συμμετοχής.

5.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες: κα Αργυροπούλου Αικατερίνη, οδός Μιαούλη 8 Λαμία, τηλ. 22310-66553.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΕ ( www .oase.com. gr) απ’
όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

6.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή
ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία του ΟΑΣΕ στην Λαμία, οδός Μιαούλη 8,
Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι τη 31/07/2018 και ώρα 14:00.
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την επιλογή αξιολογητών» και να

πρωτοκολληθούν μέχρι την

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από
τη διαδικασία επιλογής για το Μητρώο της ΟΤΔ.
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7.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Φάκελος Συμμετοχής του 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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω Κεφαλαίου 4
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
3. Βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ.
μεταπτυχιακό.
6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται η γνώση
της ξένης γλώσσας. 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.
8. Αποδεικτικά στοιχεία Επαγγελματικής Εμπειρίας (Φωτοαντίγραφα ΔΠΥ, Βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης

άλλων

έργων

αξιολόγησης,

Βεβαιώσεις

Φορέων

για

συμμετοχή

του

Ενδιαφερόμενου σε Μητρώο Αξιολογητών κ.λπ.)
9. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).
Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω :
 Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι
οποίοι

πιστοποιούνται

Επαγγελματικού

από

τον

Προσανατολισμού

Εθνικό

Οργανισμό

(ΕΟΠΠΕΠ)

πρώην

Πιστοποίησης

Προσόντων

Οργανισμός

και

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ.
 Με Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή προηγούμενου εργοδότη σύμφωνα με την
οποία, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
10. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά
στους άνδρες).
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8.

ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή που προβλέπεται στον
ισχύοντα Κανονισμό του ΟΑΣΕ, ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών της
ΟΑΣΕ ΑΑΕ, Άρθρο 5 και 6 αυτού.

9.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Η μεθοδολογία, οι φάσεις και τα έντυπα για την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης,
επιλογής και ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
και περιγράφονται στα συνημμένα παραρτήματα.

10.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Εφόσον, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι
ανακριβή

ή

δεν επιβεβαιώνονται

από αντίστοιχα

δικαιολογητικά,

η πρόκριση

του

ενδιαφερόμενου θεωρείται άκυρη και η αίτηση απορρίπτεται.

11.

AΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάθε οριστικά επιλεγείς αξιολογητής εντάσσεται στο Μητρώο Αξιολογητών του ΟΑΣΕ. Εφόσον
κριθεί αναγκαίο από την ΕΔΠ η ανάθεση αξιολόγησης επενδυτικού ή επενδυτικών σχεδίων
καλείται εγγράφως από την ΟΤΔ για ανάληψη των σχετικών καθηκόντων και υπογράφει
Σύμβαση Έργου (Σ.Ε.), εντός προθεσμίας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Η
αμοιβή για το έργο καθορίζεται κατ΄ αποκοπήν και με απόφαση της ΕΔΠ.
Όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν στη συνεργασία του συμβασιούχου με τον ΟΑΣΕ θα
προσδιορίζονται στη σύμβαση.

12.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι τα Γραφεία του ΟΑΣΕ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αξιολογητών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΟΤΔ ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Αξιολογητών και συμμετοχή στο Μητρώο
Ανεξαρτήτων Αξιολογητών για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 ατόμου με
ειδικότητα Οικονομολόγου, Μηχανικού, Περιβαλλοντολόγου, Γεωπόνου κ.λπ.
Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της παρούσας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. 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:

Αριθμός τηλεφώνου εργασίας:
Αριθμός τέλεφαξ:
Ε-mail:
Όνομα & αριθμός τηλεφώνου προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας :

3.

Ημερομηνία γέννησης:

4.

Υπηκοότητα:

5.

Στρατιωτική θητεία: Απαλλαγή:

6.

Οικογενειακή κατάσταση:

Εκπληρωμένη:
Άγαμος
Έγγαμος

Αρ. τέκνων

Διαζευγμένος

Αρ. τέκνων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αξιολογητών
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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) :
Ο – Η Ονομα:

Επώνυμο:

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

1.1.1.1.1.1.1.1.1.
Τηλ:
1.1.1.1.1.1.1.1.2.
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

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)
β)
γ)
δ)

Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων.
Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία / Εχω νόμιμα απαλλαγεί από τη στρατιωτική θητεία.
Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
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: ……………20...
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
Ταυτότητας

Δελτίου

Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Ε-mail
Τίτλος σπουδών
Άδεια
επαγγέλματος

άσκησης

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

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή)
Χώρα

Καλή Γνώση

Πολύ Καλή Γνώση

Άριστη Γνώση

ΑΓΓΛΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΚΗ
ΑΛΛΗ ……. (σημειώσατε
ποια)

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

Φορέας
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Απασχόλησης

Απασχόλησης Εργοδότης

Φορέα (1)

(θέση –
υπευθυνότητα/καθήκοντα)

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.

ΣΥΝΟΛΟ
2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.

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

ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα παρακάτω στοιχεία προσκομίζονται
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων εφόσον
υπάρχουν.
3. Φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωσης με την οποία
αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας.
5. Παραστατικά τεκμηρίωσης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
6. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική
θητεία (αφορά στους άνδρες).
7. Tεκμηρίωση της δηλωθείσας επαγγελματικής εμπειρίας συνοδευόμενη από

τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Ο/Η Δηλών/ούσα
…………………
α.

Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και των
προσόντων–Αξιολόγηση υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με
ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

Α/Α

Δικαιολογητικά

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, εφόσον απαιτείται.

7.

Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωση με την οποία να
αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας.

8.

Αποδεικτικά στοιχεία της Επαγγελματικής εμπειρίας

9.

Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).

10.

Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική
θητεία (αφορά στους άνδρες).

11.

Αποδεικτικά στοιχεία εντοπιότητας.
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