
  

 

 

                                

 

Αριθ. πρωτ.: 192 / 29.05.2018 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 

Σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» της Πράξης 

«Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της 

αγροδιατροφής και της γαστρονομίας», η οποία υλοποιείται μέσω του 

Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού του Νοτίου Αιγαίου και 

χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου Κυκλάδων (ΕΤΑΠ), Αστική Εταιρεία Μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ανήκει κατά 100% στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, 

ανέλαβε την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Cluster για τα 

Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας», η 

οποία υλοποιείται μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού του 

Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ). 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 



  

Το Υποέργο 1 «Αυτεπιστασία» αφορά στη δημιουργία μιας συστάδας επιχειρήσεων 

(cluster) για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της 

γαστρονομίας, μέσα από μια σειρά από δράσεις ως ακολούθως: 

 εκπόνηση προπαρασκευαστικών μελετών, 

 δημιουργία ενός μηχανισμού διαρκούς στήριξης των επιχειρήσεων εμπορίας 

τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων προς την κατεύθυνση της ετοιμότητάς 

τους να εισέλθουν σε νέες αγορές, 

 ανάπτυξη ενός δικτύου πωλήσεων ειδικών συσκευασιών τυποποιημένων 

τοπικών προϊόντων στις κύριες πύλες εισόδου / εξόδου του Νομού Κυκλάδων, 

 δημιουργία ενός κέντρου τροφοδοσίας και διακίνησης τοπικών προϊόντων σε 

στρατηγικά επιλεγμένο σημείο, 

 δημιουργία σημείων πώλησης των τοπικών προϊόντων των Κυκλάδων σε 

επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας, 

 υλοποίηση και λειτουργία ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήματος 

πώλησης τοπικών προϊόντων, με μοντέλα Β2Β και B2C, 

 εκστρατεία προβολής και προώθησης του cluster και της κυκλαδικής 

γαστρονομίας. 

 

Η ΕΤΑΠ, στη βάση αυτή προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη σύμβασης με έναν/μια (1) 

εμπειρογνώμονα σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΚΩΔΙΚΟΣ: 4.1) στο πλαίσιο 

υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, ως ακολούθως: 

 Ένας/μια (1) εμπειρογνώμονας, ειδικός σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

ιδιαίτερα στους τομείς της αγροδιατροφής, της γαστρονομίας και της εστίασας 

(κωδικός θέσης: 4.1) 

 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  

Καθήκον του επιστημονικού συνεργάτη θα είναι ο καθορισμός και η εφαρμογή του 

εμπορικού μοντέλου του Cluster των Κυκλαδικών προϊόντων αγροδιατροφής και 

γαστρονομίας, η οργάνωση και ο συντονισμός του εμπορικού τμήματος του Cluster, η 

σύναψη συμφωνιών με προμηθευτές και πελάτες, η οργάνωση της διαχείρισης των 

εισερχομένων παραγγελιών από όλα τα κανάλια πώλησης του Cluster, η εξασφάλιση 

επαρκών ποσοτήτων προμηθειών στον επιθυμητό χώρο και χρόνο (logistics center, 

καταστήματα λιανικής, αυτόματοι πωλητές κ.λπ.), και η εξυπηρέτηση των πελατών 

του Cluster. 

 

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 



  

Οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να 

διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-

ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του 

εξωτερικού, οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή πολιτικών 

επιστημών.  

 Επαγγελματική - εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην 

υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών σε τομείς: διοίκησης επιχειρήσεων 

ή/και οργάνωσης πωλήσεων ή/και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας σε 

επιχειρήσεις / οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της 

αγροδιατροφής, της γαστρονομίας και της εστίασης.  

 Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.   

 Άριστη γνώση και εμπειρία στον χειρισμό εφαρμογών διαδικτύου (εφαρμογές 

web, e-mail, social media) και Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η 

ενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, η πρότασή του αποκλείεται από την 

μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. 

Επιθυμητές είναι οι πρόσθετες γνώσεις και η εμπειρία σε αντικείμενο 

συναφές με αυτό της Πράξης, όπως παρακάτω: 

 Άριστες οργανωτικές & διοικητικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας και 

ομαδικής εργασίας, ικανότητες αποτελεσματικής και αποδοτικής επικοινωνίας και 

συντονισμού εντός του οργανισμού και με το περιβάλλον αυτού 

 Άριστες ικανότητες δημιουργίας και διαχείρισης δικτύων πελατών & προμηθευτών 

 Άριστη ικανότητα χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου. 

 Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδος. 

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  

Τα Απαραίτητα Προσόντα (παρ.3) αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής 

στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).  

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις: 

Α’ Φάση – Έλεγχος πλήρωσης απαιτούμενων προσόντων (κριτήρια 

αποκλεισμού on/off) 

Όπως περιγράφονται ανωτέρω. 



  

Β’ Φάση – Βαθμολόγηση & Κατάταξη προτάσεων των ενδιαφερομένων: 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα της Α’ Φάσης, προωθούνται στη Φάση 

Β’, όπου βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Σχετική 

επαγγελματική - 

εργασιακή 

εμπειρία 

25 80 / 100 80: για εμπειρία έως και 

20% μεγαλύτερη από 

την οριζόμενη 

παράγραφο 3  

100: για εμπειρία πάνω 

από 20% μεγαλύτερη 

από την οριζόμενη 

παράγραφο 3 

2 Αξιολόγηση 

συνολικής 

εμπειρίας σε 

σχέση με τις 

απαιτήσεις του 

αντικειμένου 

εργασίας 

25 80 - 100 0–60: στοιχειώδης 

60–80: ικανοποιητική 

80–90: αρκετά 

ικανοποιητική 

90–100: εξαιρετική 

3 Οργανωτικές & 

διοικητικές 

ικανότητες, 

ικανότητες 

επικοινωνίας 

και ομαδικής 

εργασίας, 

ικανότητες 

αποτελεσματική

ς και 

αποδοτικής 

επικοινωνίας 

και 

συντονισμού 

εντός του 

οργανισμού και 

με το 

περιβάλλον 

αυτού 

25  0–60: στοιχειώδεις 

60–80: ικανοποιητικές 

80–90: αρκετά 

ικανοποιητικές 

90–100: εξαιρετικές 



  

4 Ικανότητες 

δημιουργίας και 

διαχείρισης 

δικτύων 

πελατών & 

προμηθευτών 

25 80-100 0–60: στοιχειώδης 

60–80: ικανοποιητική 

80–90: αρκετά 

ικανοποιητική 

90–100: εξαιρετική 

Η διαδικασία αξιολόγησης δύναται να περιλαμβάνει και συνέντευξη των 

επικρατέστερων ενδιαφερομένων που καλύπτουν τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα 

προσόντα. 

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων, θα κοινοποιηθούν στο σύνολο των 

ενδιαφερομένων που υπέβαλλαν πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Κατόπιν της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, οι 

ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την 

επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

Σημειώνεται ότι η ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων δε δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις 

προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 

κατόπιν αναγκαίας τεκμηρίωσης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης 

ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια της ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων την οποία 

ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου. 

Είδος συμβάσεων: σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και σύμβαση 

έργου. 

Εκτιμώμενη διάρκεια συμβάσεων: από ημερομηνία υπογραφής έως 31/12/2020, με 

δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του φυσικού αντικειμένου της πράξης.  

 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής προτάσεων (Οδηγίες για την υποβολή 

προτάσεων, Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: 

Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση 

για την απόδειξη της εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες 

στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (www.e-kyklades.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 

πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων (Υπόδειγμα Α: Έντυπο 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των 

http://www.e-kyklades.gr/


  

στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, αναλυτικό 

βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών – 

τεκμηρίων που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και 

επιθυμητών προσόντων. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα 

τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». 

Ο σφραγισμένος φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Πρόταση  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. 

πρωτ. 192/29-05-2018) για έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4.1)  

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα 

του τομέα της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας» 

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 15/06/2018 και ώρα 14:00 

στην παρακάτω διεύθυνση : 

Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων, Απόλλωνος & Λαδοπούλου, TΚ 

84100, Ερμούπολη, Σύρος, ισόγειο (Γραμματεία ΕΤΑΠ Κυκλάδων) 

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.  

Προτάσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του 

ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής 

της αίτησης. 

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. 

Δημακοπούλου Έλενα (e-mail: edimakop@cycladescc.gr). 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και της Εταιρείας Ανάπτυξης & Προόδου 

Κυκλάδων.  

 

Για την ΕΤΑΠ Κυκλάδων 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 
 

mailto:edimakop@cycladescc.gr


  

Ιωάννης Ρούσσος 



  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α: ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

                                

 «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της 
αγροδιατροφής και της γαστρονομίας» 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ (1) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ σε θέματα 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α : Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

 
Προς: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

 

Ημερομηνία ../06/2018 
 

Με το παρόν εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 192/29-05-2018) για την υποβολή 

προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης με έναν (1) εμπειρογνώμονα σε θέματα 

εφοδιαστικής αλυσίδας (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 4.1), στο πλαίσιο υλοποίησης 

του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» της Πράξης «Δημιουργία Cluster για 

τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της 

γαστρονομίας», η οποία υλοποιείται μέσω του Αναπτυξιακού 

Προγράμματος Ειδικού Σκοπού του Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται 

από εθνικούς πόρους. 

(Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

 

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 



  

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
* 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα πατρός  

Α. Δ. Ταυτότητας  

Ημερομηνία γέννησης  

ΑΜΚΑ  

Αριθμός μητρώου ΙΚΑ 

(αν υφίσταται) 
 

ΑΦΜ  

ΔΟΥ  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
*
 

Οδός, αριθμός   

Ταχ. Κώδικας  

Δήμος μόνιμης 

κατοικίας 
 

Νομός  

Περιφέρεια  

Σταθερό τηλέφωνο  

Κινητό τηλέφωνο  

e-mail  

 
(*) Τα παραπάνω πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά 

 

 

 

 

 



  

 

 

    

Ημερομηνία: _ _ / _ _ /2018 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ                                                                                             

(Υπογραφή) 

 

 

 

 

«Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  γίνεται από 

την ΕΤΑΠ Κυκλάδων με αποκλειστικό σκοπό την επιλογή υποψηφίων για ένταξη στη πράξη.  Αποδέκτες 

της επεξεργασίας είναι τα αρμόδια στελέχη της ΕΤΑΠ Κυκλάδων τα οποία έχουν ενημερωθεί δεόντως για 

τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία.» 

 

 



  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ*  
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης
(1)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρον. 
Ταχυδρομείου 
(e- mail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

(2)
 που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1.  Τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων (στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης με αριθ. πρωτ.: 192/29-05-2018 της Εταιρίας Ανάπτυξης και Προόδου 

Κυκλάδων και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία επισυνάπτω σε σχετικό 

έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντός μου, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων 

που έχω στην κατοχή μου. 

2. Θα προσκομίσω, το συντομότερο δυνατόν, τα γνήσια αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των 

ζητούμενων προσόντων, σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης των προτάσεων. 

3.  Γνωρίζω ότι, εάν έπειτα από οποιονδήποτε έλεγχο - της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης 

των υποψηφίων - επί των γνησίων αντιγράφων των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων 

προσόντων, προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα αρχικώς προσκόμισα, τότε αποκλείομαι 

από τη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ.: 

192/29-05-2018 της Εταιρίας Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων και θα έχω τις 

προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις. 

 

 

 

Ημερομηνία: ............................................ 

 

Ο/Η Δηλ......... 

 

 

 

Υπογραφή 



  

(1) Αναγράφεται ολογράφως. 

(2) «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». 



  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ: Υπεύθυνη Δήλωση για την Απόδειξη της Εμπειρίας  

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ*  
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης
(1)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρον. 
Ταχυδρομείου 
(e- mail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

(2)
 που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

............................................................................................................................................................................

............... 

............................................................................................................................................................................

............... 

1. Τα στοιχεία που συμπληρώνω στον πίνακα για την απόδειξη της εμπειρίας είναι ακριβή.  

2.  Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των 

αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη 

δήλωση, τότε αποκλείομαι από τη διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης με αριθ. πρωτ.: 192/29-05-2018 της Εταιρίας Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων και θα 

έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις. 

 

 

 

 



  

(1) Αναγράφεται ολογράφως. 

(2) «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». 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (1)  

(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η εμπειρία που επικαλείται στο πλαίσιο της 
υποψηφιότητάς του.) 

α/α Από Έως 

Μ
ή

ν
ε
ς
 α

π
α

σ
χ

ό
λ

η
σ

η
ς

 
Φορέας απασχόλησης – 

Εργοδότης 
Αντικείμενο απασχόλησης 

      

      

      

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

 
(1) Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης. 

 

 

όπισθεν 

 

Ημερομηνία: ............................................ 

 

Ο/Η Δηλ......... 

 

 

 

Υπογραφή 


