ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τη δημιουργία Μητρώου Επιστημόνων-συνεργατών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ – ΑΝΟΛ ΑΕ,
ανακοινώνει
ότι προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Επιστημόνων-συνεργατών, το οποίο θα
αξιοποιηθεί για την εκπόνηση μελετών, εργασιών ή/και Προγραμμάτων που υλοποιεί και θα
υλοποιήσει η εταιρεία κατά το επόμενο διάστημα.
Με τα άτομα αυτά η εταιρία θα συνεργαστεί κατά περίπτωση με σύμβαση παροχής
Ανεξάρτητων Υπηρεσιών
Η ΑΝΟΛ ΑΕ θα επιλέγει τους Συνεργάτες από τον Μητρώο ανάλογα με το είδος και
τον όγκο των εργασιών, τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του υποψηφίου συνεργάτη, τη
διαθεσιμότητα του και/ή την οικονομική προσφορά του.
Σημειώνεται ότι η Υποβολή Αίτησης δεν εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση απέναντι
στην ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΠΕ της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής αναγνωρισμένων επίσημα από τις Ελληνικές Αρχές σχετικών με το αναφερόμενο
αντικείμενο και ιδίως μηχανικοί, οικονομολόγοι, γεωτεχνικοί, επιστήμονες πληροφορικής,
ειδικοί σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, χωροταξίας, ιστορίας-αρχαιολογίας, τουρισμού
κλπ.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι τα γραφεία της εταιρείας στην Κρέστενα.
Η διάρκεια συνεργασίας εξαρτάται από τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου ή
Προγράμματος κατά περίπτωση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής
(ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα,
μέχρι την 30-3-2018 και ώρα 14:00. NEA
παράταση
προθεσμίας έως
30-04-2018
και και
ώρα
14:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
έως
16-04-2018
14:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
έως
16-04-2018
καιώρα
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14:00
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

για

συμμετοχή

στο

Μητρώο

Επιστημόνων-συνεργατών»

πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
1
14/3/2018ΝΘ

και

να

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα
αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. κ. Φάμελος Βασίλειος και Μαυροειδής Ιωάννης, στα Γραφεία
της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα Ηλείας τηλ. 2625024990-24289.
Η Προκήρυξη θα υπάρχει επίσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.anol.gr

Κρέστενα, 13-3-2018

Για την Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
- ΑΝΟΛ ΑΕ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ

2
14/3/2018ΝΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την κατάρτιση Μητρώου Επιστημόνων-Συνεργατών



Ειδικότητες:

(ΠΕ) διαφόρων ειδικοτήτων σχετικών με το αντικείμενο ιδίως

μηχανικοί/αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι, γεωτεχνικοί, επιστήμονες πληροφορικής,
ειδικοί σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, χωροταξίας, ιστορίας-αρχαιολογίας,
τουρισμού κλπ.

Κρέστενα

13-3-2018

ΑΝΟΛ ΑΕ
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ΑΝΟΛ ΑΕ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ – ΑΝΟΛ ΑΕ,
ανακοινώνει
ότι προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Επιστημόνων-συνεργατών, το οποίο θα αξιοποιηθεί για
την εκπόνηση μελετών, εργασιών ή/και Προγραμμάτων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει η
εταιρεία κατά το επόμενο διάστημα,
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1.1.

Ειδικότητες: κάτοχοι πτυχίων ΠΕ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων

επίσημα από τις Ελληνικές Αρχές σχετικών με το αντικείμενο και ιδίως μηχανικοί,
οικονομολόγοι, γεωτεχνικοί, επιστήμονες πληροφορικής, ειδικοί σε θέματα περιβάλλοντος,
πολιτισμού, χωροταξίας, ιστορίας-αρχαιολογίας, τουρισμού κλπ.

1.1.1. Απαραίτητα προσόντα
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολών ή Τμημάτων των αναφερόμενων ειδικοτήτων
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
γ) Γνώση χρήσης Η/Υ και μηχανογραφημένων υπηρεσιών

1.1.2. Επιθυμητά προσόντα
α) Εμπειρία ή ειδική γνώση,:
o

σε εκπόνηση μελετών, εργασιών-εμπειρογνωμοσυνών,

o

σε διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς ή
Εθνικούς πόρους,
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o

σε θέματα τοπικής ανάπτυξης/τοπικής αυτοδιοίκησης,

o

σε

θέματα

ανάδειξης

τουριστικών

ή

πολιτιστικών

πόρων,

έργων

πληροφορικής κλπ
β) Μεταπτυχιακός/οί τίτλος/οι σπουδών σε συναφές με την Πρόσκληση
αντικείμενο.
γ) Γνώση ξένης/ων γλώσσας/ων κατά προτίμηση της Αγγλικής γλώσσας
ε) Ικανότητα επικοινωνίας και εργασίας στα πλαίσια ομάδας έργου.
στ) Δυνατότητα εργασίας σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια

1.1.3. Κύρια καθήκοντα - αρμοδιότητες
 Εκπόνηση μελετών-εργασιών κυρίως για λογαριασμό φορέων της τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων στα πλαίσια Ομάδων Εργασίας
 Προετοιμασία/σχεδιασμός και διαχείριση Προγραμμάτων
χρηματοδοτούμενων από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους
 Παρακολούθηση-συντονισμός έργων/μελετών/δράσεων/προμηθειών που
χρηματοδοτεί ή υλοποιεί ή αναλαμβάνει η εταιρεία για άλλους φορείς στα
πλαίσια Εθνικών ή/και Κοινοτικών Προγραμμάτων
1.1.4.Αμοιβή
Η αμοιβή για την εκπλήρωση των παραπάνω καθηκόντων- αρμοδιοτήτων
θα καθορίζεται κάθε φορά μετά από συμφωνία με τον συνεργάτη με βάση
το έργο που θα αναλαμβάνει και θα αποδίδεται με την πρόοδο εκτέλεσης
των υπηρεσιών με την προσκόμιση αντίστοιχων Παραστατικών Δαπανών

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα
φυσικά πρόσωπα τα οποία :

ΑΝΟΛ ΑΕ
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α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων και δεν είναι δημόσιοι
υπάλληλοι.
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) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση για την οποία
εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
στ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην
αίτηση υποψηφιότητας.
ζ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση
υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

2.3. Η ΑΝΟΛ ΑΕ 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.
3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες: κ. κ. Φαμελος Βασίλειος και Μαυροειδής Ιωάννης, στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην
Κρέστενα Ηλείας τηλ. 2625024990-24289.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΟΛ ΑΕ
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως
ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα, μέχρι την 30η
Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

για

συμμετοχή

στο

Μητρώο

Επιστημόνων-συνεργατών»

και

να

πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα
αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα, 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 2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
3. Φωτοτυπία της ταυτότητάς του.
4. Βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
5. Φωτοαντίγραφο το βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, αν υπάρχουν π.χ.
μεταπτυχιακό, δεύτερος τίτλος σπουδών, διδακτορικό.
6. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωση με την οποία θα αποδεικνύεται
η γνώση της ξένης γλώσσας.
7. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
8. Πίνακα τεκμηρίωσης της εμπειρίας του υποψήφιου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).
9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής που περιγράφονται στην
παρούσα. Σημειώνεται ότι η Υποβολή Αίτησης δεν εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση
απέναντι στην ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.
10. Οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο ο υποψήφιος π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

ΑΝΟΛ ΑΕ
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6. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6.1. Η εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή που
προβλέπεται στον ισχύοντα Κανονισμό της ΑΝΟΛ ΑΕ
6.2. Η λήψη τελικής απόφασης θα γίνει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΑΝΟΛ ΑΕ,
ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:
α) Έλεγχος 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.
β) Αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των ενδιαφερόμενων που
δεν εξασφαλίζουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την Προκήρυξη.
Σημειώνεται ότι, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει
γραπτές διευκρινήσεις και συμπλήρωση δικαιολογητικών που λείπουν, χωρίς να
αντιστρατεύεται την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.
γ) Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων που πληρούν τους όρους συμμετοχής
στην Προκήρυξη και κατά συνέπεια γίνονται αποδεκτοί στην διαδικασία επιλογής,
κατά ειδικότητα.
ε) Υποβολή εισήγησης, από την Επιτροπή Αξιολόγησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
της Εταιρείας, με πίνακα και πλήρη τεκμηρίωση του συνόλου της διαδικασίας.
στ) Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, ύστερα
από εισήγηση της Επιτροπής.
ζ) Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης του
Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας.
θ) Υπογραφή συμφωνητικού

ΑΝΟΛ ΑΕ
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8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε οριστικά επιλεγείς υποψήφιος καλείται από την Εταιρεία να υπογράψει τη
σύμβαση συνεργασίας

9. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι τα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ.

Για την Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
– ΑΝΟΛ ΑΕ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΝΟΛ ΑΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΟΛ ΑΕ

Σελ. 10/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΟΛ ΑΕ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού με ειδικότητα :
Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.
1.

Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο

:

…………………………………………………………………….……………………………………
…
Όνομα

:

………………………………………………………………….…………………………………
………….
Όνομα

πατρός

:

………………………………………………..……………………………………………………
2.

Στοιχεία αλληλογραφίας
Οδός

και

αριθμός

:

……………………..…………………………………………………………………………
Πόλη

:

……………………………………….……….……………………………………………………
……………
Ταχυδρομικός

κώδικας

:

……………………………………….……….………………………………………
Αριθμός

τηλεφώνου

οικίας

:

….…….……….…………………

Κινητό

:

..………..……………………
Αριθμός

τηλεφώνου

εργασίας

:

………………………….……………………………………………………
Αριθμός

φαξ

:

……………………………………….……….……………………….………………………
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Ε-mail

:

……………………………………….……….……………………………………………………
…………
Όνομα και αριθμός τηλεφώνου προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας
μου

:

…………..…………………………….……….…………………………………………………
………………
3.

Ημερομηνία

γέννησης

:

………………………………………………………………………………………….
4.

Υπηκοότητα

:

……………………….……………………………………………………………………………
….
5.

Στρατιωτική θητεία : Απαλλαγή :

6.

Οικογενειακή κατάσταση :

Εκπληρωμένη :

Άγαμος
Έγγαμος

Αρ. τέκνων

Διαζευγμένος

Αρ. τέκνων

ΑΝΟΛ ΑΕ
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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 Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:

(i)

Ταυτότητας:
Τόπος

Οδός:

Αριθ:
(ii)

ΤΚ:

Κατοικίας:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεομοιοτύπου

(Εmail):

(Fax):

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 και δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος.
β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν.
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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.
στ) Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση για την οποία εκδηλώνω
ενδιαφέρον.
ζ) 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.
η) 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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Ο – Η Δηλ…………..

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Α.Δ.Τ.
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Τίτλος σπουδών
Άδεια

άσκησης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, έτος απόκτησης

επαγγέλματος

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Α/Α

Εκπαιδευτικό

Διάρκεια

Τίτλος

Ίδρυμα

σπουδών από

πτυχίου ή

(ονομασία, πόλη,

……….

διπλώματος

χώρα)

έως ………

Ημερομηνία Βαθμολογία
χορήγησης

(μήνας & έτος)

ΑΝΟΛ ΑΕ
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ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αν δεν
επαρκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο )

Α/Α

Από

Έως

Φορέας

Μήνες

Απασχόλησης -

Απασχόλησης

Εργοδότης

Κατηγορία
Φορέα (1)

Αντικείμενο
Απασχόλησης
(θέση – υπευθυνότητα)

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.
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10.
ΣΥΝΟΛΟ

(1)

Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με (Ι) ή (Δ) ή (Ε).
Οπου :
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.

Ο/Η
Δηλών/ούσα

……………………..…….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΟΛ ΑΕ

ΘΕΣΗ -

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σελίδα 19

(σε χιλ. €)

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(%)

(σε χιλ. €)

ΑΝΟΛ ΑΕ

Σελίδα 20

ΑΝΟΛ ΑΕ

Σελίδα 21

