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Καβάλα, 16/07/2018 

 

Αριθμός Πρόσκλησης 2/2018 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για υποβολή αιτήσεων για την θέση Διευθυντού/τριας του Τμήματος 

Προγραμματισμού της Αναπτυξιακής Καβάλας - Αναπτυξιακής Ανώνυμης 

Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την θέση Διευθυντού/τριας του Τμήματος Προγραμματισμού της Αναπτυξιακής 
Καβάλας - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της. 

2. Την περίπτωση ια του Άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α' 234/28-12-2009) «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 

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 υπ’ αριθμ. 328/16.07.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

5. Την ανάγκη πλήρωσης, λόγω αυξημένων αναγκών, της θέσης Διευθυντού/τριας του 
Τμήματος Προγραμματισμού της Αναπτυξιακής Καβάλας - Αναπτυξιακής Ανώνυμης 
Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντού/τριας Προγραμματισμού της Αναπτυξιακής 
Καβάλας - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βάσει των δικαιολογητικών που 
θα προσκομιστούν και της ικανότητας των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τη σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα, μαζί με αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών που αναφέρονται στην 
παρούσα μέχρι την Παρασκευή 17/08/2018 και ώρα 14.30’  και να πρωτοκολληθούν 
μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα. 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο με την προκηρυσσόμενη 
θέση, τα προγράμματα και την αποστολή της εταιρείας εν γένει. 

 Εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην διαχείριση ή/και υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  



 

3 
 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10_Τ.Κ. 65302, Καβάλα _ Τηλ: 2510.620459 Fax: 2510.620429 

Ηλ. ταχυδρ.: anka@ankavala.gr _ Ηλ. δ/νση: www.ankavala.gr 

 

 Ειδική εμπειρία: α) στην παρακολούθηση ή υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, β) στο συντονισμό/υλοποίηση έργων 
διατοπικής/διακρατικής συνεργασίας (π.χ. έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία», διατοπικών/διακρατικών σχεδίων συνεργασίας LEADER) και γ)  στην 
εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, επιχειρησιακών σχεδίων, κλπ. 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) 
υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με την προκηρυσσόμενη θέση, τα 
προγράμματα και την αποστολή της εταιρείας εν γένει. 

 Ερευνητική ή διδακτική εμπειρία (αφορά κυρίως στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση). 

 Σεμινάρια, επιμορφώσεις σε συναφή αντικείμενα με την προκηρυσσόμενη θέση, τα 
προγράμματα και την αποστολή της εταιρείας εν γένει. 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ σε πρόσθετα αντικείμενα (π.χ. παρουσιάσεις, εξειδικευμένα 
προγράμματα, κλπ.).  

 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ευελιξία και δυνατότητα μετακινήσεων. 

 Ικανότητα επικοινωνίας. 

 Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα. 

 Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη. 

 Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά. 

 Εντοπιότητα. 

 

Καθήκοντα: 

Τα καθήκοντα του/της Διευθυντού/τριας Προγραμματισμού της Αναπτυξιακής Καβάλας - 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. είναι ενδεικτικά τα κάτωθι: 

 (α) Αναπτυξιακός Προγραμματισμός  

 Συλλογή και παρακολούθηση στοιχείων και δεδομένων αναγκαίων για τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό 

 Εκπόνηση μελετών και ερευνών αναπτυξιακού χαρακτήρα. 

 Σύνταξη, παρακολούθηση, εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων τοπικού ή κλαδικού 
χαρακτήρα. 

 Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα αναπτυξιακού προγραμματισμού προς 
άλλους φορείς (π.χ. ΟΤΑ, λοιποί φορείς, οργανώσεις κλπ.). 
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 Έρευνα για τον εντοπισμό των κατευθύνσεων της δράσης της Εταιρίας σε σχέση με τις 
ανάγκες των φορέων της περιοχής που θα μπορούσε να ικανοποιήσει η Εταιρία στο 
πλαίσιο των στόχων της. 

 Διεύρυνση και προώθηση της ζήτησης των υπηρεσιών της Εταιρίας για την εξυπηρέτηση 
των προσδιοριζόμενων αναγκών των φορέων της περιοχής.  

 Διεύρυνση των πιθανών πηγών χρηματοδότησης των προγραμμάτων δράσης της 
Εταιρίας. 

 Εισήγηση προς την Διεύθυνση της Εταιρίας των κατευθύνσεων δράσης της Εταιρίας μέσα 
σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα (κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών, προτεραιότητες, 
πρόγνωση ζήτησης υπηρεσιών, πηγές χρηματοδότησης, τιμολογιακή πολιτική κλπ.). 

(β) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Ενημέρωση της Διεύθυνσης για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Εταιρία. Διερεύνηση δυνατοτήτων συμμετοχής σε αυτά. 

 Διασύνδεση και επικοινωνία με τους εθνικούς συντονιστές και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. 

 Αναζήτηση Διακρατικών Εταίρων στο πλαίσιο των προγραμμάτων. 

 Ενημέρωση για τις Ευρωπαϊκές Εξελίξεις που αφορούν την Αυτοδιοίκηση. 

 Παροχή πληροφόρησης σε φορείς ή ιδιώτες για προγράμματα της Ε.Ε. 

 Σύνταξη ή συμμετοχή στη σύνταξη προτάσεων για συμμετοχή της Εταιρίας σε 
προγράμματα της Ε.Ε.  

 Παροχή τεχνικής βοήθειας προς τρίτους (φορείς ή ιδιώτες) για την υποβολή προτάσεων σε 
Προγράμματα της Ε.Ε., παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων. 

(γ) Παροχή υπηρεσιών στην υλοποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER 
και LEADER αλιείας της Εταιρείας, που υλοποιεί η εταιρεία. 

 Ειδικότερα ένταξη και παρακολούθηση έργων σχετικών με το περιβάλλον, τον τουρισμό 
υπαίθρου κλπ. 

 Σύνταξη σχεδίων διατοπικής - διακρατικής συνεργασίας και υποβολή τους στις αρμόδιες 
Διαχειριστικές Αρχές προς έγκριση. 

 Συμμετοχή στην υλοποίηση σχεδίων διατοπικής - διακρατικής συνεργασίας. 

 Συμμετοχή στη σύνταξη προσκλήσεων προς τους επενδυτές, δημιουργία ενημερωτικού 
υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης.  

 Συμμετοχή στην ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων. Ανάδειξη 
της περιβαλλοντικής διάστασης. 

 Συμμετοχή στις Επιτροπές Αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων με έμφαση στην 
αξιολόγηση προτάσεων για τον τουρισμό υπαίθρου και το περιβάλλον - Σύνταξη πρακτικών 
αξιολόγησης και πινάκων κατάταξης. 

 Συμμετοχή στην υλοποίηση ενεργειών αυτό-αξιολόγησης και σύνταξη εκθέσεων προόδου 
και ολοκλήρωσης του Τοπικού Προγράμματος. 
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 Επικοινωνία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές. 

 Παρακολούθηση των στόχων και των δεικτών των Τοπικών Προγραμμάτων.  

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

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) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση 
υποψηφιότητας. 

ιβ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και 
εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  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. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με  
ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 
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1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (βλ. Παράρτημα Ι). 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω 
Κεφαλαίου «Προϋποθέσεις συμμετοχής» (βλ. Παράρτημα ΙΙ). 

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Φωτοαντίγραφα του βασικού τίτλου σπουδών και όσων άλλων τίτλων σπουδών 
διαθέτει ο/η υποψήφιος/α (διδακτορικό, μεταπτυχιακό κ.λ.π.). Ειδικότερα: 

 Αν ο βασικός τίτλος σπουδών (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) έχει 
αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το 
Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, 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.  

 Αν ο μεταπτυχιακός / διδακτορικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται 
μόνο Πράξη Αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό 
Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας.  

6. Αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας (έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και αντίγραφα 
σχετικών συμβάσεων ή/και βεβαιώσεις εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής που αποδεικνύουν την 
ειδική επαγγελματική του/της εμπειρία). 

7. Τεκμηρίωση άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η άριστη  γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας αποδεικνύεται με τους παρακάτω τρόπους: 

 Με σχετικά πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου (π.χ. Proficiency in English). 

 Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής. 

 Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. 

 Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι 
ετών στην αλλοδαπή.  

8. 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 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον 
τον ΟΕΕΚ. 

 Με Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή προηγούμενου εργοδότη 
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σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στον φορέα 
χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 Με βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ (ΠΕ, ΤΕ) με τις οποίες πιστοποιείται ότι οι υποψήφιοι 
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) 
εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του οικείου Τμήματος εμπίπτουν 
στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 

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

10. Αποδεικτικό εντοπιότητας. 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα αποδεικτικά 
συνεκτιμώμενων προσόντων καθώς και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να 
ενισχύσει τη συμμετοχή του (π.χ. συστατικές επιστολές, προαιρετικά). 

 

Διαδικασία αιτήσεων - Επιλογή 

1. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες 
ποινικές κυρώσεις. Στην αίτηση, πρέπει να επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος, σε απλά 
αντίγραφα, όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη ή συνεκτιμώμενα πιστοποιητικά 
ή/και τίτλους, τα οποία τοποθετεί εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προς 
Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση 
Διευθυντή/τριας Προγραμματισμού». 

2. Αν δεν προσκομισθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται εκτός 
διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή 
υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

3. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται αυτοπροσώπως επί αποδείξει ή με 
συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α., Ύδρας 10, 653 02 Καβάλα μέχρι την Παρασκευή 17/08/2018 και ώρα 
14.30’  και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα. 

4. Η Εταιρεία, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να 
προεπιλέξει ορισμένους υποψηφίους και να τους καλέσει σε συνέντευξη, προκειμένου 
να διαμορφώσει άποψη για την τελική επιλογή. 

5. Αποκλειστικά αρμόδιο για την επιλογή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αναπτυξιακής Καβάλας - Αναπτυξιακής Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., κατ’ απόλυτη και 
ανέλεγκτη κρίση του, το οποίο δικαιούται να προβεί ή όχι σ’ αυτήν. Η πρόσληψη θα γίνει 
με απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί μόνο με την σύνταξη και υπογραφή σχετικής 
σύμβασης εργασίας με εκείνον/η εκ των υποψηφίων που θα επιλεγεί. 

Διανομή της προκήρυξης - παροχή πληροφοριών 

Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες: κ.κ.  Δημήτριο Νικηφορίδη και Παύλο Γεωργόπουλο. Διευκρινίσεις και πρόσθετες 
πληροφορίες παρέχονται από  τους ανωτέρω στην  Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Ύδρας 10, 653 02 Καβάλα, τηλέφωνο: 2510 620459, fax: 2510 
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620429, e-mail: anka@ankavala.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος 
επικοινωνίας: Γενικός Διευθυντής, κος Μιχάλης Σκορδάς. οδός Ύδρας 10, 65302, 4ος 
όροφος, τηλέφωνο 250620459, fax 2510620429 και  e-mail:  anka@ankavala.gr 

 

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 

 

Φίλιππος Αναστασιάδης 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

mailto:anka@ankavala.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:  Προς την Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 

Για την θέση Διευθυντικού Στελέχους στο Τμήμα Προγραμματισμού της Αναπτυξιακής 
Καβάλας - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της παρούσας 
προκήρυξης. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει αποδοχή αυτής. 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο: 

Όνομα: 

Όνομα πατρός: 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Οδός και αριθμός: 

Πόλη:  

Ταχυδρομικός κώδικας:  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας:  

Κινητό τηλέφωνο:  

Αριθμός τηλεφώνου εργασίας:  

Αριθμός fax:  

Ε-mail:  

Όνομα / αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας μου:  

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

4. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:  

5. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 

Απαλλαγή  

Εκπληρωμένη  

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

Άγαμος  

Έγγαμος  

Αριθμός τέκνων: 
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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 Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλ. 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) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων. 

β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους). 

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 / 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 με την δήλωσή μου στην πρόταση υποψηφιότητας. 

ιβ) Έχω υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής 
ημερομηνίας. 

Ημερομηνία:  

 

Ο/Η Δηλών/Δηλούσα 

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. 


