
 

 

  

 

ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης: 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές 
περιοχές 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία 

ΟΤΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) 

λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τις υπ’ αριθ.   10/2010, 38/2010, 42/2010 και  49/2010 αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ  

2. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 20121/15.7.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 33953/22-12-2010 έγγραφο του ΑΣΕΠ  

4. Την με αρ. πρωτ. 8251/19-11-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 

5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ 

Ανακοινώνει 

Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την 

κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην Οδό Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, Τ.Κ. 62100 

με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο για την 

υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» του προγράμματος 

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του 

έργου. Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με: 

 Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς (ΠΕ)  

 Ένας (1) Γεωπόνος (ΠΕ) 

 Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ) 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο που θα αναλάβουν οι εξωτερικοί συνεργάτες της  Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – 

Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. θα αφορά την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του 

έργου: «Υποστήριξη του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση των καθεστώτων 

ενίσχυσης του Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της 
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διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013» στο νομό Σερρών. Η επιλογή των ειδικοτήτων και των κύριων προσόντων επιλογής 

πραγματοποιήθηκε με βάση το φυσικό αντικείμενο του έργου που καλούνται οι ανάδοχοι να 

αναλάβουν.  Η διάρκεια των συμβάσεων των εξωτερικών συνεργατών θα είναι δώδεκα (12) μήνες 

και η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιείται με βάση την πορεία υλοποίησης του έργου με την 

προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών), σε συνάρτηση 

πάντα και με το συνολικό ποσό που διατίθεται για το σύνολο της περιόδου (2011-2015). Σε κάθε 

περίπτωση η διάρκεια των συμβάσεων μπορεί να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο.  

Συγκεκριμένα ανά ειδικότητα το αντικείμενο που θα αναλάβουν οι συνεργάτες της εταιρείας καθώς 

και το ενδεικτικό κόστος είναι : 

Α.  Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) ((Το Ενδεικτικό κόστος για το σύνολο του έργου έως το 2015 

είναι   60.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου όλων των νομίμων εξόδων και 

κρατήσεων καθώς και του κόστους των αναλογούντων  ασφαλιστικών εισφορών) 

Τα κύρια καθήκοντα που θα αναλάβει ο πρώτος Πολιτικός Μηχανικός είναι οι επιτόπιες 

επιθεωρήσεις στα εργοτάξια των έργων, θα παρακολουθεί την πρόοδο του φυσικού 

αντικειμένου, θα συντάσσει τις αντίστοιχες καταστάσεις και θα συμμετέχει στην επιτροπή 

αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας κλπ.  

Β. Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) (Το Ενδεικτικό κόστος για το σύνολο του έργου έως το 2015 

είναι   60.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου όλων των νομίμων εξόδων και 

κρατήσεων καθώς και του κόστους των αναλογούντων  ασφαλιστικών εισφορών) 

Ο δεύτερος Πολιτικός Μηχανικός θα αναλάβει συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στην 

υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, συγκεκριμένα το έργο που θα αναλάβει θα αφορά την 

παρακολούθηση και έλεγχο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων (σε επίπεδο νομού και 

περιφέρειας), την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την ωρίμανση των δημοσίων 

έργων κλπ.  

Γ.  Γεωπόνος (ΠΕ) (Το Ενδεικτικό κόστος για το σύνολο του έργου έως το 2015 είναι   

120.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου όλων των νομίμων εξόδων και κρατήσεων 

καθώς και του κόστους των αναλογούντων  ασφαλιστικών εισφορών) 

Ο  Γεωπόνος θα αναλάβει την εφαρμογή των κανονισμών των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και την τήρηση των κανόνων ποιότητας στα 

προϊόντα και υπηρεσίες βάσει των διεθνών προτύπων στα χρηματοδοτούμενα από το 

πρόγραμμα έργα και κυρίως θα συμμετέχει στις επιτόπιες επιθεωρήσεις των έργων για την 

αξιοποίηση της γεωργικής τοπικής παραγωγής, θα παρακολουθεί την πρόοδο του φυσικού 
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αντικειμένου, θα συντάσσει τις αντίστοιχες καταστάσεις και θα συμμετέχει στην επιτροπή 

αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας.  

Δ. Οικονομολόγος (ΠΕ) (Το Ενδεικτικό κόστος για το σύνολο του έργου έως το 2015 είναι   

100.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου όλων των νομίμων εξόδων και κρατήσεων 

καθώς και του κόστους των αναλογούντων  ασφαλιστικών εισφορών) 

Ο Οικονομολόγος θα συμμετέχει στην επιτροπή αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας 

αναλαμβάνοντας την αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων των επενδυτικών προτάσεων 

(π.χ. της μελέτης βιωσιμότητας) καθώς και την παρακολούθηση και έλεγχο των 

παραστατικών δαπανών που θα προσκομίζονται από τους επενδυτές που θα 

χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση του έργου τους από το πρόγραμμα του Άξονα 3 και να 

τηρούνται όλα όσα προβλέπονται από το Κ.Β.Σ.   

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

2α. Γενικά Προσόντα Υποψηφίων 

Οι υποψήφιοι πρέπει : 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες 

Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει 

παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως (Ν. 2431/1996). 

Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για 

την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), Δ’ επιπέδου που χορηγείται από το 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (τηλ.: (2310) 459101/5 και (210) 9213112). 

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από 

σχετική εξέταση του υποψηφίου. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν 

την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση 

της, εφόσον μέχρι την απόκτηση της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει 

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΗ :  

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους. 

 

2β. Ουσιαστικά Προσόντα Υποψηφίων 

Α. Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) 

Απαραίτητα (Κύρια) Προσόντα: 

1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού (με 10ετή εμπειρία) 

3. Ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  

4. Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων (Integrated Programs) 

5. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα διάθεσης αυτοκινήτου για 

συχνές μετακινήσεις 

Επιθυμητά (Επικουρικά) Προσόντα:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα)  

1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού  

3. Ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  

4. Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων (Integrated Programs) 

Β. Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ) 

Απαραίτητα (Κύρια) Προσόντα: 

1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού (με 8ετή εμπειρία) 

3. Ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  

4. Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων (Integrated Programs) 
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5. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα διάθεσης αυτοκινήτου για 

συχνές μετακινήσεις 

Επιθυμητά (Επικουρικά) Προσόντα:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα)  

1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού  

3. Ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  

4. Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων (Integrated Programs) 

Γ. Γεωπόνος (ΠΕ) 

Απαραίτητα (Κύρια) Προσόντα: 

1. Πτυχίο Γεωπονίας ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου 

3. Ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Εμπειρία στην εισαγωγή 

δεδομένων στο Ελληνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  

4. Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων (Integrated Programs) 

5. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα διάθεσης αυτοκινήτου για 

συχνές μετακινήσεις 

Επιθυμητά (Επικουρικά) Προσόντα:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα)  

1. Πτυχίο Γεωπονίας ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου 

3. Ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  

4. Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων (Integrated Programs) 

Ε. Οικονομολόγος (ΠΕ) 

Απαραίτητα (Κύρια) Προσόντα: 
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1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος οικονομικού επαγγέλματος 

2. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

3. Ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Εμπειρία στην εισαγωγή 

δεδομένων στο Ελληνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  

4. Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων (Integrated Programs) 

5. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα διάθεσης αυτοκινήτου για 

συχνές μετακινήσεις 

Επιθυμητά (Επικουρικά) Προσόντα:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα)  

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος οικονομικού επαγγέλματος 

2. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

3. Ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  

4. Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων (Integrated Programs) 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ1 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών  

4. Αποδεικτικά προηγούμενης εμπειρίας 

5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (όπου απαιτείται) 

6. Τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις αποδείξεις χειρισμού Η/Υ και εμπειρίας 

εισαγωγής δεδομένων στο Ο.Π.Σ. (όπου απαιτείται) 

7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας (στην περίπτωση που ο υποψήφιος επικαλείται τη 

γνώση ξένης γλώσσας) 

8. Πιστοποιητικό δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας 

(πρόσφατης έκδοσης) 

9. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται) 

10. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 3 σελίδες) 

                                                 
1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής από το 2 έως το 9 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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11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει 

υπεύθυνα ότι : 

 Όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην αίτηση μου είναι αληθή και ακριβή 

και αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσηκούσα προσκόμιση τους 

(εφόσον επιλεγώ) σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα  

 Είμαι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας ………. του νομού ……………  και 

μόνιμος κάτοικος ………..……. του Δήμου ή της Κοινότητας ………. του νομού 

……………   

 Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν2  

 Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

 Δεν  έχω καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δωροδοκίας 

 Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου, όπως 

για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος 

 Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσηκούσα προσκόμιση ποινικού 

μητρώου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού μου ζητηθεί από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

Α.Ε. κατά τη διαδικασία συνομολόγησης της σύμβασης     

 Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται την 

πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της διαδικασίας και των όρων της παρούσας 

 

Διευκρινήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών  

(1) Έντυπο αίτησης διατίθεται από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στο τέλος του παρόντος τεύχους  

(2) Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των 

κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία 

ταυτότητας του κατόχου).  

(3) Φωτοτυπία τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε 

περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιόλογο χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και 

βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα (που να έχει εκδοθεί μέχρι την 

τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την ισοτιμία, αντιστοιχία του 

τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 

ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 

                                                 
2 Δηλώνεται μόνο από τους άνδρες υποψηφίους που η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική στη χώρα 
υπηκοότητας τους και υποβάλλεται κατά τη διαδικασία συνομολόγησης της σύμβασης  
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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 η μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν  

φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το 

Πανεπιστήμιο για το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους 

προσκομιζόμενους τίτλους. 

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου 

από το ΔΙΚΑΤΣΑ που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο 

βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 

(4) Εμπειρία  

Η εμπειρία αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

(integrated Programs) δηλαδή σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και 

άλλους οργανισμούς προγράμματα τα οποία εφαρμοζόμενα σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο 

(συνήθως μεγέθους νομού ή και μικρότερο) και βασιζόμενα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

ενισχύουν και χρηματοδοτούν ένα δομημένο σύνολο δημόσιων και ιδιωτικών παρεμβάσεων με 

άμεσο κύριο στόχο την προαγωγή της τοπικής ανάπτυξης. (Ενδεικτικά αναφέρονται LEADER, 

ΟΠΑΑΧ, Αστικά Ολοκληρωμένα, Πρόγραμμα Πίνδος κλπ. Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω 

ορισμό δεν συμπεριλαμβάνονται θεματικά προγράμματα όπως προγράμματα καταπολέμησης 

της ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού κλπ).  

1. Σε περίπτωση σχέσης εξαρτημένης εργασίας. 

Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν τον εργοδότη, το 
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είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, προσκομίζοντας παράλληλα 

βεβαίωση του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας.   

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από 

εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των 

πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Σε περίπτωση Ελευθέριου Επαγγέλματος  

Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία 

πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι εξετέλεσαν 

συγκεκριμένες δραστηριότητες, εργασίες, μελέτες και σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και 

να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών, 

και σχετικές βεβαιώσεις κλπ από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει επακριβώς το είδος και η 

χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών). Για την απόδειξη του είδους της 

παρασχεθείσας εργασίας με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η 

υποβολή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή και σχετικών συμβάσεων. Όταν οι εν’ λόγω υπηρεσίες 

παρέχονται προς φυσικά πρόσωπα από τα ως άνω προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία θα 

πρέπει να αποκρύπτονται επιμελώς τα προσωπικά τους δεδομένα.  

(5) Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και Εμπειρία εισαγωγής δεδομένων στο Ο.Π.Σ.  

α) Η ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αποδεικνύεται με τη προσκόμιση τίτλων 

σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, με πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού καθώς και με 

βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς για αντίστοιχη ενασχόληση των υποψηφίων  

β) Οι υποψήφιοι που επικαλούνται εμπειρία στην εισαγωγή δεδομένων στο Ελληνικό 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση 

Τελικού Δικαιούχου στην οποία θα τεκμηριώνεται η γνώση του υποψηφίου στην εισαγωγή 

δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι 

υποψήφιοι πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο 

αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή 

από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1 Φεβρ. 1914 άμισθο διερμηνέα για 

τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί διερμηνέας, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής 

για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης. 

Σημείωση : Για τα αποδεικτικά των ανωτέρω παραγράφων είναι δυνατόν να ζητηθεί από την 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο κριθεί σκόπιμο 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Για τη διενέργεια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συγκροτήθηκε με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου α) επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης – 

κατάταξης υποψηφίων β) επιτροπή ενστάσεων. Το σύστημα αξιολόγησης που περιγράφεται 

κατωτέρω λόγω της φύσης του έργου που καλείται να αναλάβουν με σύμβαση έργου οι υποψήφιοι 

που θα επιλεγούν κατατάσσει του υποψηφίους σε κύριο και επικουρικό πίνακα κατάταξης 

λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη σύναψη της συγκεκριμένης συνεργασίας η κατοχή μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού τίτλου σπουδών καθώς επίσης και η απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (πλην 

του Κοινωνικού επιστήμονα) αποτελούν επιθυμητά όχι όμως προαπαιτούμενα προσόντα για την 

συνεργασία με την εταιρεία.  

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α ή 

β').  

 Α' βαθμό εντοπιότητας έχουν οι κάτοικοι των Δήμων & Κοινοτήτων του νομού Σερρών, 

οι οποίοι είναι ταυτόχρονα δημότες και μόνιμοι κάτοικοι  

 Β' βαθμό εντοπιότητας έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας  

Ανάμεσα σ' αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και 

ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά.  

Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των εξωτερικών συνεργατών από τους έχοντες τα κύρια ή επικουρικά 

προσόντα του α’ βαθμού εντοπιότητας επιλέγονται υποψήφιοι που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα 

του β’ βαθμού εντοπιότητας.  

Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση 

τις μονάδες που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (όπως αυτά αποτυπώνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί). 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει α) Περισσότερες 

μονάδες στο κριτήριο εμπειρία, β) Περισσότερες μονάδες στο κριτήριο τίτλος σπουδών. 

Α/Α Κριτήρια Κατάταξης Μονάδες 

 Τίτλοι Σπουδών  

1. Βαθμός βασικού τίτλου3 (βάση 5 άριστα 10) Βαθμός x 110 

                                                 
3 Ο βαθμός υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιασμένος με 100 
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Α/Α Κριτήρια Κατάταξης Μονάδες 

2. 
Δεύτερος τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης 

150 

 Μεταπτυχιακοί – Διδακτορικοί Τίτλοι  

3. Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο  400 

4. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο4 60 

5. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης  200 

6. 
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο συναφές 
γνωστικό αντικείμενο 

30 

 Εμπειρία5 

7. Εμπειρία μέχρι 10 έτη 7 ανά μήνα 

 Γνώση Ξένης Γλώσσας6  

8. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Επιπέδου Proficiency)  70 

9. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (Επιπέδου Advanced) 50 

10. Καλή γνώση ξένης γλώσσας (Επιπέδου Lower) 30 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10 Ιανουαρίου  2010, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε 

αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά) στα γραφεία της 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., στις Σέρρες, οδός Βασ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 62122, στο Πρωτόκολλο.   

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για Συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος του Αξονα 3, του ΠΑΑ 2007-2013» και 

να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση υποβολής με 

συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά θα πρέπει ο  φάκελος συμμετοχής να περιέλθει ομοίως στο 

πρωτόκολλο της εταιρείας μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των 

ενδιαφερομένων. Ισχύουσες είναι μόνο οι αιτήσεις / φάκελοι συμμετοχής οι οποίοι θα παραληφθούν 

από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων. 

                                                 
4 Για τον υποψήφιο που κατέχει δύο τίτλους μεταπτυχιακών – διδακτορικών σπουδών, η βαθμολογία είναι 
αθροιστική 
5 Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και 
αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων (integrated Programs)  
6 Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική. Επίσης για 
την γνώση της Αγγλικής η κατοχή άλλων τίτλων όπως TOEIC, TOEFEL, GMAT κλπ, συνεπάγεται βαθμολογία 
ίση με αυτή του Lower 
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Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από 

τη διαδικασία της αξιολόγησης.  

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής η συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με νέα 

αίτηση η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη, με την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» ή 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» αντιστοίχως.  

 

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα ενημερωθούν εγγράφως με 

συστημένη επιστολή, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την αποδεδειγμένη σε συγκεκριμένη 

ημερομηνία παραλαβή της επιστολής από τον ενδιαφερόμενο. 

Κατά του αποτελέσματος της αξιολόγησης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της αποδεδειγμένης 

παραλαβής της επιστολής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η άσκηση της 

ενστάσεως γίνεται με κατάθεση ή με αποστολή συστημένης επιστολής στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. 

Α.Ε. 

 

Υπεύθυνος για τη διανομή του αναλυτικού τεύχους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για 

την  παροχή πληροφοριών και την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κα Ελένη Τριανταφύλλου. 

 

 

 Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ  
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 


