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Ιζμα: Ανοιχτή Πρόςκληςη 

για την Επιλογή τελεχϊν Τποςτήριξησ 

του Εμπορικοφ υλλόγου Νάουςασ, υνδικαιοφχου τησ Πράξησ «ΠΛΑΚΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΓΚΑ ΣΗΝ 

ΕΝΚΧΤΗ ΚΑΚ ΣΟΝΩΗ ΣΗ ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΗ ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ Ε ΣΜΘΜΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΔΟΚΑΚΟΤ 

ΕΜΠΟΡΚΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΣΟ ΠΛΑΚΚΟ ΣΗ ΔΡΑΗ "ΑΝΟΚΚΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΜΠΟΡΚΟΤ"» 

ΜΕ ΚΩΔΚΚΟ ΟΠ 5037918» 

Ο Ρρόεδροσ του Εμπορικοφ Συλλόγου Νάουςασ 

Λαμβάνοντασ υπόψη: 

 Τον Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Αϋ147). 

 Το άρκρο 90 του Ρ.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ των διατάξεων για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά 

Πργανα (ΦΕΚ Α/98/2005), όπωσ ιςχφει. 

 Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ωσ ιςχφει.  

 Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23/12/2014) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

 Το άρκρο 235 παρ. 3 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι 

τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ». 

 Τθν υπ' αρικμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ, και Τουριςμοφ «Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ 

ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του Κρατικοφ 

Ρροχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 

2014 - 2020, ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Ν. 4314/2014», όπωσ ιςχφουν, 

 Τισ κατά περίπτωςθ διατάξεισ που διζπουν το Δικαιοφχο 

 Τθ με αρ. πρωτ. Α.Ρ.: 4266/1428/Α3 Απόφαςθ για τθν ζνταξθ τθσ Ρράξθσ «ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 

ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΑ ΕΜΡΟΙΟΥ», 

όπωσ ιςχφει 

 Το πρακτικό τθσ 12/10/2020 ςχετικισ Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Εμπορικοφ Συλλόγου 

Νάουςασ για τθν αποδοχι των όρων ζνταξθσ τθσ προαναφερκείςασ Ρράξθσ 

 τθν εξουςιοδότθςθ του Ρροζδρου κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΛΗ για τθν υπογραφι κάκε εγγράφου που κα αφορά 

ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ και τθν απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα του Υποζργο 4 Αμοιβζσ 

προςωπικοφ 
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 Τθν από 4-11-2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Εμπορικοφ Συλλόγου Νάουςασ για τθν 

ζγκριςθ τθσ παροφςασ Ανοιχτισ Ρρόςκλθςθσ για τθν Επιλογι Στελεχϊν Υποςτιριξθσ του Εμπορικοφ 

Συλλόγου Νάουςασ, Συνδικαιοφχου τθσ Ρράξθσ «ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΑ ΕΜΡΟΙΟΥ» με Κωδικό ΟΡΣ 5037918   

ΚΑΛΕΚ 

Τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ δφο κζςεων ζκτακτων 

ςτελεχϊν για τθν υποςτιριξθ του Εμπορικοφ Συλλόγου Νάουςασ ςτο πλαίςιο του Υποζργου 6 Αμοιβζσ 

προςωπικοφ τθσ Ρράξθσ «ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 

ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΑ ΕΜΡΟΙΟΥ» με κωδικό ΟΡΣ 5037918. 

Η πράξθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία,  του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και θ  ςυγχρθματοδότθςθ προζρχεται αποκλειςτικά από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  και τθν Ελλάδα».  

Οι υποψήφιοι θα πρζπει:  

 Να μθν ζχουν καταδικαςκεί για κακοφργθμα και με οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι 

και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, 

απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ` υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ 

και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ 

τθσ γενετιςιασ ηωισ.  

 Να μθν ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα του 

προθγοφμενου εδαφίου, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί. Να μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω 

καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα.  

 Να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι 

ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ. 

Α. ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ – ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΤΜΒΑΗ  

Α.1. ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ   

Ο Διμοσ Νάουςασ, υπζβαλε Αίτθμα Χρθματοδότθςθσ για τθν Ρράξθ με κωδικό ΟΡΣ 5037918, και τίτλο 

«ΡΛΑΙΣΙΟ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ 

ΤΟΥ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ 

ΚΕΝΤΑ ΕΜΡΟΙΟΥ», οποία αξιολογικθκε κετικά και Εντάχκθκε για χρθματοδότθςθ ςφμφωνα με τθν από 
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25/06/2019 (Α.Ρ.: 4121/1344/Α3) Απόφαςθ Ζνταξθσ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα 

Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020». 

Η Ρράξθ με τίτλο «ΠΛΑΚΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΓΚΑ ΣΗΝ ΕΝΚΧΤΗ ΚΑΚ ΣΟΝΩΗ ΣΗ ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ Ε ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΔΟΚΑΚΟΤ ΕΜΠΟΡΚΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΣΟ 

ΠΛΑΚΚΟ ΣΗ ΔΡΑΗ "ΑΝΟΚΚΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΜΠΟΡΚΟΤ"», υλοποιείται μζςω υποζργων και πλικοσ «Ομάδων 

Εργαςιϊν» 

Τα υποζργα του Συνδικαιοφχου / Εμπορικοφ Συλλόγου Ηρωικισ Ρόλθσ Νάουςασ αναφζρονται αναλυτικά 

ςτον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 

Τποέπγος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

4. Δαπάνερ για αμοιβέρ πποζωπικού για ηον ςνδικαιούσο   40.000,00€ 

8. 
Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ςλικών για ηην ανάδειξη ηαςηόηηηαρ 

ηηρ εμποπικήρ πεπιοσήρ  
195.465,00€ 

9. Πποβολή και πποώθηζη εμποπικήρ πεπιοσήρ    18.535,00€ 

10. 
Έκδοζη Αδειών μικπήρ κλίμακαρ για παπεμβάζειρ ζε 

ωθελούμενερ επισειπήζειρ 
  20.000,00€ 

  
ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΝΔΙΚΑΙΟΤΥΟΤ 274.000,00€ 

 

Ο Εμπορικόσ Σφλλογοσ Νάουςασ, με γνϊμονα αφενόσ μεν τθν επιτυχι υλοποίθςθ των Υποζργων 

αρμοδιότθτάσ του, αφετζρου δε τθν ςυνολικι επιτυχι και εμπρόκεςμθ υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ και τθσ Ρρόςκλθςθσ «Ανοικτά Κζντρα Εμπορίου» του Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» κα προβεί ςτθν πρόςλθψθ δφο 

(2) ςτελεχϊν αποκλειςτικά με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου με φυςικά πρόςωπα με τα παρακάτω προςόντα 

για τθν υποςτιριξθ υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ: 

- Στζλεχοσ 1: Ρτυχίο Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ελλθνικοφ πανεπιςτθμιακοφ ιδρφματοσ (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ι 

ιςότιμου αναγνωριςμζνου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου ςχολισ του εξωτερικοφ, με πενταετι (5 ζτθ) 

τουλάχιςτον εμπειρία ςε παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ διαχείριςθσ ι/και τθσ υλοποίθςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν ι/και διεκνϊν προγραμμάτων. 

- Στζλεχοσ 2: Ρτυχίο Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ελλθνικοφ πανεπιςτθμιακοφ ιδρφματοσ (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ι 
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ιςότιμου αναγνωριςμζνου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου ςχολισ του εξωτερικοφ, με τετραετι (4 ζτθ) 

τουλάχιςτον εμπειρία ςε παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ διαχείριςθσ ι/και τθσ υλοποίθςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν ι/και διεκνϊν προγραμμάτων. 

Η πρόςλθψθ προβλζπεται από τθν Ρρόςκλθςθ (Κατθγορία 8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΔΑΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ) 

και ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ ζχει προβλεφκεί και κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του Υποζργου 4: Υποζργο 4 

Αμοιβζσ προςωπικοφ, προχπολογιςμοφ  40.000,00 €. 

Η πρόςλθψθ κα γίνει ςφμφωνα με το νόμο Ν.4314/2014 (Α'265) Α) «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν 

εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει και ειδικότερα το άρκρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο ειςιχκθ εξαίρεςθ από το 

πεδίο εφαρμογισ του ν. 2527/1997 (εποπτεία του ΑΣΕΡ) και τθσ ΡΥΣ 33/2006 κακϊσ πρόκειται για 

ςυμβάςεισ που διαρκοφν όςο το χρθματοδοτοφμενο ζργο και για κάλυψθ αναγκϊν του ζργου κατά 

ςυνζπεια ζχουν ςυγκεκριμζνο και ςαφϊσ προςδιοριςμζνο χρονικά ζργο, μετά από ανοικτι διαδικαςία 

πρόςκλθςθσ προςωπικοφ με τθν ανάλογθ δθμοςιότθτα και τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ που απαιτεί θ ΥΡΑΣΥΔ 

και προφανϊσ τιρθςθ των αρχϊν διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ (κριτιρια). 

Τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα  είναι μεταξφ άλλων: 

 Η άρτια υλοποίθςθ του Ζργου ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τουσ ςτόχουσ, που ζχουν τεκεί. 

 Ο αποτελεςματικόσ ςυντονιςμόσ όλων των εμπλεκόμενων μερϊν ςτο Ζργο, θ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ 

των χρονοδιαγραμμάτων και θ ζγκαιρθ επίλυςθ ηθτθμάτων, που πικανόν να προκφψουν. 

 Η υποςτιριξθ κατά τθ διενζργεια των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, των υποζργων ευκφνθσ του 

Συνδικαιοφχου – Εμπορικόσ Σφλλογοσ Νάουςασ. 

 Η υποςτιριξθ κατά τθν οικονομικι διαχείριςθ και τθ διοικθτικι και διαχειριςτικι υποςτιριξθ των 

Υποζργων  ευκφνθσ του Συνδικαιοφχου – Εμπορικόσ Σφλλογοσ Νάουςασ 

 Η αποτίμθςθ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν 

Συγκεκριμζνα: 

Αντικείμενο Τποςτήριξησ τελζχουσ 1 Εργαςίεσ παρακολοφθηςησ/ διαχείριςησ/ οικονομικήσ 

παρακολοφθηςησ: 

 Ραρακολοφκθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου και ςυνεργαςία με τον Υπεφκυνο Οικονομικισ 

Διαχείριςθσ του φορζα για τθν παραγωγι των απαραίτθτων οικονομικϊν ςτοιχείων και αναφορϊν 

 Επίβλεψθ των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν ομαλι υλοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου του 

ζργου του Συνδικαιοφχου 
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 Σφνταξθ και υποβολι αναφορϊν προσ τον Υπεφκυνο τθσ Ρράξθσ για τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου 

του Συνδικαιοφχου, ωσ προσ το οικονομικό του αντικείμενο 

 Αναγνϊριςθ δυςλειτουργιϊν / κακυςτεριςεων / προβλθματικϊν καταςτάςεων που επθρεάηουν τθν 

υλοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου, διατφπωςθ προτάςεων αντιμετϊπιςθσ και 

ανάλθψθ ςχετικισ δράςθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ ορκισ, ζγκαιρθσ και επιτυχθμζνθσ ολοκλιρωςισ του  

 Σφνταξθ και υποβολι ςτον Φορζα Χρθματοδότθςθσ των Αιτθμάτων Χρθματοδότθςθσ 

 Συνεργαςία με τον Δικαιοφχο για τθν Σφνταξθ και υποβολι ςτθν αρμόδια Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ 

Δελτίων Ρροόδου Ρράξθσ (ΔΡΡ) Υποζργων αρμοδιότθτασ Συνδικαιοφχου 

 Συνεργαςία με τον Δικαιοφχο για τθν Σφνταξθ και υποβολι ςτθν αρμόδια Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ 

Τεχνικϊν Δελτίων Υποζργου (ΤΔΥ) Υποζργων αρμοδιότθτασ Συνδικαιοφχου 

 Συνεργαςία με τον Δικαιοφχο για τθ Σφνταξθ και υποβολι ςτθν αρμόδια Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ 

τθσ Ζκκεςθσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Ρράξθσ και όλων των ςυνοδευτικϊν αυτισ εγγράφων, όςον αφορά τα 

Υποζργα αρμοδιότθτασ Συνδικαιοφχου 

 Υποςτιριξθ διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν υποζργων αρμοδιότθτασ Συνδικαιοφχου 

- Σφνταξθ Τευχϊν Διακιρυξθσ διαγωνιςμοφ, 

- Δθμοςίευςθ του Τεφχουσ Διακιρυξθσ όπου προβλζπεται (π.χ. Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων, διαδικτυακι πφλθ του φορζα, ανάρτθςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.) 

- Υποδοχι, πρωτοκόλλθςθ, αρχειοκζτθςθ και υποςτιριξθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ςε όλα τα ςτάδια 

τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των φακζλων των υποψθφίων ζωσ και τθν κατακφρωςθ του ζργου 

- Υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των φακζλων των υποψθφίων ζωσ και τθν τελικι επιλογι 

των ςυνεργατϊν 

- Υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ ςυμβαςιοποίθςθσ 

- Δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων όπου προβλζπεται (π.χ. Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων, διαδικτυακι πφλθ του φορζα, ΕΣΗΔΗΣ, ανάρτθςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.) 

- Στθν περίπτωςθ απευκείασ ανακζςεων, υποςτιριξθ κατά τθ διενζργεια ζρευνασ αγοράσ, ςφνταξθσ 

προδιαγραφϊν, κλπ. και ζωσ τθν ςυμβαςιοποίθςθ. 

• Ραραδοτζα : Διμηνιαίεσ Εκθζςεισ Εργαςιϊν  

Αντικείμενο Τποςτήριξησ τελζχουσ 2 Εργαςίεσ παρακολοφθηςησ φυςικοφ αντικειμένου: 

 Διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και επίβλεψθ του φυςικοφ αντικειμζνου ςτισ Κατθγορίεσ Ενεργειϊν 2 

(Ανάδειξθ Ταυτότθτασ εμπορικισ περιοχισ) και 5 (Ρροβολι και προϊκθςθ τθσ εμπορικισ περιοχισ) του 

ζργου του Συνδικαιοφχου, ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά τθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ και τθσ 

ποιότθτασ των παραδοτζων των επιμζρουσ εργαςιϊν 

 Σφνταξθ και υποβολι αναφορϊν προσ τον Υπεφκυνο τθσ Ρράξθσ για τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου 

του Συνδικαιοφχου, ωσ προσ το φυςικό του αντικείμενο 
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 Αναγνϊριςθ δυςλειτουργιϊν / κακυςτεριςεων / προβλθματικϊν καταςτάςεων που επθρεάηουν τθν 

υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου του Συνδικαιοφχου, διατφπωςθ προτάςεων 

αντιμετϊπιςθσ και ανάλθψθ ςχετικισ δράςθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ ορκισ, ζγκαιρθσ και επιτυχθμζνθσ 

ολοκλιρωςισ του 

 Ραρακολοφκθςθ φυςικοφ αντικειμζνου ςυμβάςεων με αναδόχουσ 

 Ραρακολοφκθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου ςυμβάςεων με αναδόχουσ 

 Υποςτιριξθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του ζργου ςτθν παραλαβι των 

παραδοτζων των αναδόχων, μεταξφ άλλων με ςφνταξθ αναφορϊν και ειςθγιςεων προσ αυτιν 

αναφορικά με τθν παραλαβι του ζργου και τθν πλθρωμι των αναδόχων 

 Ραραδοτζα : Διμηνιαίεσ Εκθζςεισ Εργαςιϊν  

Α.2. ΑΜΟΚΒΗ – ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΤΜΒΑΗ - ΣΡΟΠΟ ΑΜΟΚΒΗ 

Τα ςτελζχθ πρόκειται να απαςχολθκοφν με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, αποκλειςτικά για τθν παροφςα 

πράξθ και δεν καλφπτει πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ. Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ξεκινά με τθν  υπογραφι τθσ 

και ολοκλθρϊνεται με τθν λιξθ του υποζργου, ιτοι τισ 28/02/2022 τουλάχιςτον ι ζωσ τθ λιξθ τθσ Ρράξθσ 

(εφόςον αποτελζςει μεταγενζςτερθ θμερομθνία κατόπιν τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ).  

Επιςθμαίνεται ότι θ Ρράξθ δφναται να παρατακεί μετά από ςχετικό αίτθμα του Φορζα και ζγκριςθ τθσ ΕΥΔ 

και ςτθν περίπτωςθ αυτι το ζργο δφναται να παρατακεί μετά από ςυμφωνία και των δφο ςυμβαλλόμενων 

μερϊν χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου πλζον των προβλεπόμενων ςτθν παροφςα. 

Η πλθρωμι τθσ αμοιβισ των ςτελεχϊν κα γίνεται τμθματικά με βάςθ τον πραγματικό χρόνο απαςχόλθςθσ, 

όπωσ κα προκφπτει από τισ εκκζςεισ πεπραγμζνων. 

Α.3. ΣΟΠΟ ΕΡΓΑΚΑ 

Τόποσ απαςχόλθςθσ κα είναι θ ζδρα του φορζα ςτθν Νάουςα, ι όπου αλλοφ υποδειχκεί από τον Εμπορικό 

Σφλλογο, ανάλογα με τθσ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ.  

Α.4. ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΑΣΕΙΕΝΣΟ ΕΡΓΟΤ 

Τα Ραραδοτζα κα ελζγχονται και κα πιςτοποιοφνται, από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και Ριςτοποίθςθσ του 

Υποζργου, και κα ςυνοδεφονται από Ζκκεςθ του Υπεφκυνου Ρράξθσ. 

Β. ΠΡΟΟΝΣΑ 

- Στζλεχοσ 1: Ρτυχίο Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ελλθνικοφ πανεπιςτθμιακοφ ιδρφματοσ (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ι 
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ιςότιμου αναγνωριςμζνου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου ςχολισ του εξωτερικοφ, με πενταετι (5 ζτθ) 

τουλάχιςτον εμπειρία ςε παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ διαχείριςθσ ι/και τθσ υλοποίθςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν ι/και διεκνϊν προγραμμάτων. 

- Στζλεχοσ 2: Ρτυχίο Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ελλθνικοφ πανεπιςτθμιακοφ ιδρφματοσ (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ι 

ιςότιμου αναγνωριςμζνου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου ςχολισ του εξωτερικοφ, με τετραετι (4 ζτθ) 

τουλάχιςτον εμπειρία ςε παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ διαχείριςθσ ι/και τθσ υλοποίθςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν ι/και διεκνϊν προγραμμάτων. 

Τα ςτελζχθ κα επιλεγοφν από το Μθτρϊο ςτελεχϊν υποςτιριξθσ των Συνδικαιοφχων Εμπορικϊν Συλλόγων 

ςτθν υλοποίθςθ των ζργων «Ανοικτά Κζντρα Εμπορίου» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

«Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία, ΕΣΡΑ 2014-2020» που τθρεί θ Ελλθνικι 

Συνομοςπονδία Εμπορίου & Επιχειρθματικότθτασ (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στθ ςυνζχεια οι υποψιφιοι κα κλθκοφν ςε 

ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τθν παραπάνω ςυνεργαςία με τον Εμπορικό Σφλλογο Νάουςασ καλοφνται να 

επιςκεφκοφν τθν παρακάτω ιςτοςελίδα τθσ Ε.Σ.Ε.Ε. και να υποβάλλουν αίτθςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν αναλυτικι Ρρόςκλθςθ, που επίςθσ παρατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Συνομοςπονδίασ 

Εμπορίου και Επιχειρθματικότθτασ (Ε.Σ.Ε.Ε.) ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://esee.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF

%82-%CE%B1/ 

Στο Μθτρϊο Στελεχϊν μποροφν να ενταχκοφν όλα ανεξαιρζτωσ τα φυςικά πρόςωπα που διακζτουν τα 

απαραίτθτα κριτιρια και  δεν εμπίπτουν ςτισ απαγορευτικζσ διατάξεισ τθσ πρόςκλθςθσ. 

ημείωςη: Τα προαναφερόμενα αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ και ςτθν περίπτωςθ που 

ο /θ  υποψιφιοσ/α δεν τα πλθροί, αποκλείεται από τθ μετζπειτα διαδικαςία αξιολόγθςθσ και δεν λαμβάνει 

βακμολογία.  

 

Γ. ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφιοτιτων που υποβάλλονται εμπρόκεςμα κα γίνει από τθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ που ζχει ςυςτακεί με το πρακτικό τθσ 11/12/2019 ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ. 

Μοριοδότηςη επιθυμητϊν προςόντων υποψηφίων (πζραν των υποχρεωτικϊν τυπικϊν προςόντων 

ζνταξθσ ςτο μθτρϊο ςτελεχϊν ΕΣΕΕ) 

Η κατάταξθ των υποψθφίων κα προκφψει ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα κριτθρίων:  

Α/Α ΚΡΚΣΗΡΚΑ 
ΜΕΓΚΣΗ 

ΒΑΙΜΟΛΟΓΗΗ 

https://esee.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
https://esee.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
https://esee.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
https://esee.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
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Α/Α ΚΡΚΣΗΡΚΑ 
ΜΕΓΚΣΗ 

ΒΑΙΜΟΛΟΓΗΗ 

1 Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν  20 

2 Επαγγελματικι εμπειρία 4 βακμοί για κάκε ζτοσ εμπειρίασ 40 

3 Γνϊςθ Αγγλικϊν 2 βακμοί Β2 / 3 C1 / 5 C2 5 

4 

Για το Στζλεχοσ 1: Γνϊςθ και εξοικείωςθ 
χριςθσ Η/Υ (Office, Internet, Ρλατφόρμεσ 

Υποβολισ) 

Αποδεικτικό ECDL ι άλλο 
παρεμφερζσ 

15 

Για το Στζλεχοσ 2: Γνϊςθ και εξοικείωςθ 
χριςθσ ςχεδιαςτικϊν προγραμμάτων 

Δίπλωμα Autocad ι άλλο 
παρεμφερζσ 

15 

5 Συνζντευξθ  20 

  ΣΥΝΟΛΟ 100 

Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ κάλυψθσ τθσ ελάχιςτθσ απαιτοφμενθσ και τθσ πρόςκετθσ βακμολογοφμενθσ 

Εργαςιακισ εμπειρίασ (βλζπε παρακάτω) κα πρζπει να υποβλθκεί βιογραφικό ςθμείωμα με λεπτομερι 

ςτοιχεία ςε τίτλουσ ςπουδϊν, γενικά και ειδικά προςόντα και ςτισ μζχρι ςιμερα δραςτθριότθτζσ τουσ, τα 

οποία να τεκμθριϊνονται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ ενότθτασ 4.3. τθσ παροφςθσ. 

Δ .ΔΚΑΔΚΚΑΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΕΩΝ 

Σα προαναφερόμενα αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτήςεισ ςυμμετοχήσ και ςτην περίπτωςη που ο/η 

υποψήφιοσ/α δεν τα διαθζτει, αποκλείεται από την μετζπειτα διαδικαςία αξιολόγηςησ και δεν 

βαθμολογείται. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει ζωσ τισ  14/05/2021  και ϊρα 14:00, να κατακζςουν φάκελο αυτοπροςϊπωσ 

ςτον  κ.Κάλλθ Άγγελο ςτθ διεφκυνςθ  Σολωμοφ 11, Νάουςα, 59200, ΗΜΑΘΙΑΣ  ι να τον αποςτείλουν μζςω 

ΕΛΤΑ ι εταιρείασ ταχυμεταφοράσ (courier) ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ: 

Αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθν απαςχόλθςθ ζκτακτου 

προςωπικοφ για τθ κζςθ του ………………………………………………… 

ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ ««ΠΛΑΚΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΓΚΑ ΣΗΝ ΕΝΚΧΤΗ ΚΑΚ ΣΟΝΩΗ ΣΗ ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ Ε ΣΜΘΜΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΔΟΚΑΚΟΤ ΕΜΠΟΡΚΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΣΟ 

ΠΛΑΚΚΟ ΣΗ ΔΡΑΗ "ΑΝΟΚΚΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΜΠΟΡΚΟΤ"»  

ςτθ διεφκυνςθ:  Κάλλθσ Άγγελοσ, Σολωμοφ 11, Νάουςα, 59200, ΗΜΑΘΙΑΣ. 

Ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 
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1. Εκτυπωμζνθ και υπογεγραμμζνθ αίτθςθ 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα 

3. Τα αποδεικτικά δικαιολογθτικά όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο ΣΤ 

Οι αιτιςεισ που δεν ςυνοδεφονται από οποιοδιποτε από τα ανωτζρω απαραίτθτα δικαιολογθτικά 

απορρίπτονται και δεν αξιολογοφνται. 

Σε περίπτωςθ που θ αποςτολι του φακζλου πραγματοποιθκεί μζςω ΕΛΤΑ ι εταιρείασ ταχυμεταφοράσ, 

επιςθμαίνεται ότι θ ευκφνθ για τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςι του ζωσ τθν ανωτζρω αναφερόμενθ 

θμερομθνία και ϊρα ςτο πρωτόκολλο του Εμπορικοφ Συλλόγου Νάουςασ, ανικει ςτον υποψιφιο. Δεν 

λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου για το εμπρόκεςμο τθσ προςφοράσ.   

Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Επιμελθτθρίου Ημακίασ, υποβάλλεται ςε 

ζντυπθ μορφι και επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Η υποβολι υποψθφιότθτασ ςυνεπάγεται αυτόματα 

και τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι από τον υποψιφιο όλων των όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ. Κάκε 

υποψιφιοσ ζχει δικαίωμα υποβολισ μίασ και μοναδικισ αίτθςθσ.  

Δεν λαμβάνονται υπόψθ υποψθφιότθτεσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα και δεν τθροφν τισ προχποκζςεισ 

που ορίηονται ωσ υποχρεωτικζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να ηθτιςουν πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ μζχρι και πζντε (5) θμερολογιακζσ μζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ, είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου υποβάλλοντασ ερωτιςεισ ςτο kallisan@otenet.gr είτε 

τθλεφωνικά ςτα τθλ. 6932907957 και ϊρεσ 09:00-15:00.  

 

Σ. ΑΠΟΔΕΚΚΣΚΚΑ ΔΚΚΑΚΟΛΟΓΗΣΚΚΑ 

Τα αποδεικτικά δικαιολογθτικά που απαραίτθτα κα ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ είναι τα 

κατωτζρω: 

4 1. Βεβαίωςη Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ / Πτυχίο ΑΕΚ-ΑΣΕΚ / Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ πουδϊν / 

Διδακτορικόσ Σίτλοσ πουδϊν.  

Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν, ςτον οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ και το ζτοσ κτιςθσ αυτοφ. Σε περίπτωςθ 

που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται και θ προςκόμιςθ αντιγράφου τθσ πράξθσ 

αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το Ι.Τ.Ε. ι του πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. για τθν 

ιςοτιμία του τίτλου και τθ βακμολογικι αντιςτοιχία αυτοφ.  
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4 2. Απόδειξη γνϊςησ αγγλική γλϊςςασ  

Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται με βάςθ το 

άρκρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε 

κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Αϋ), ςε ςυνδυαςμό με το 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001» 

(Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Αϋ)»  

4. 3. Απόδειξη Ζητοφμενησ Επαγγελματικήσ Εμπειρίασ  

Για τθν απόδειξθ τθσ ηθτοφμενθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ (ελάχιςτθσ και πρόςκετθσ βακμολογοφμενθσ)  

απαιτοφνται:  

 Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, από το οποίο να προκφπτει ςαφϊσ θ εργαςιακι εμπειρία (ςε 

ανκρωπομινεσ). 

 Αντίγραφα βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ επιχείρθςθσ (‐εων) ι επιςτθμονικϊν φορζων ι επιχειρθματικϊν 

φορζων ι/και ςχετικϊν ςυμβάςεων ι/και βεβαιϊςεων του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ι/και 

Φορολογικϊν ςτοιχείων , από τα οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ ηθτοφμενθσ 

επαγγελματικισ εμπειρίασ του υποψθφίου.  

 Ρίνακασ ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ του ςχετικοφ ζργου ςφμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουκεί: 

Α/Α Αποδζκτθσ Ζργο Θζςθ / Ρεριγραφι 

Διάρκεια Εκτζλεςθσ 

Ζργου (από μμ/εε 

ζωσ μμ/εε) 

Ρροχπολογιςμόσ 

Ζργου 

Ρροςκομιςκζν 

Αποδεικτικό Στοιχείο 

(είδοσ και θμ/νια 

ζκδοςθσ) 

1.        

Εάν ο Ρελάτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ 

που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι. Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ 

υποβάλλεται βεβαίωςθ του Εργοδότθ. 

4. 4. Απόδειξη γνϊςησ χειριςμοφ Η/Τ  

Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ αποδεικνφεται ωσ εξισ:  

1) Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι 

πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ 

Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) πρϊθν Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ.) ι 
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ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ 

εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ από τθν Ρρόςκλθςθ ενότθτεσ  α)επεξεργαςίασ κειμζνων, β) Υπολογιςτικϊν 

φφλλων, γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου αλλά το ςχετικό πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί, μπορεί να γίνει 

αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου βεβαίωςθ του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθμζνου φορζα ζκδοςθσ αυτοφ. 

Γίνονται επίςθσ δεκτά, εφόςον περιλαμβάνουν τισ ανωτζρω ενότθτεσ, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων Χειριςμοφ 

Η/Υ που ζχουν εκδοκεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε εξετάςεισ 

πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Υ φυςικϊν προςϊπων που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ.  

2) Με τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ 

Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ.  

3) Με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι /και μεταπτυχιακοφσ, Ρανεπιςτθμιακισ ι/και Τεχνολογικισ 

εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν 

παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ’ επιλογι, Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ 

χειριςμοφ Η/Υ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ 

απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε), είτε Τεχνολογικισ (ΤΕ) Εκπαίδευςθσ είτε 

μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται ακροιςτικά.  

4.5 Αποδεικτικό ταυτοπροςωπίασ 

Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 

4.6 Τπεφθυνη δήλωςη  

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει  ειςφορζσ και με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι:  

α) ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχεται πλιρωσ , οι εργαςίεσ 

κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν παροφςα. 

β) τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται είναι γνιςια αντίγραφα των πρωτοτφπων  

γ) για τουσ άνδρεσ ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ ι ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτζσ,  

δ) ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και δεν ζχουν λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ 

δικαιϊματα, ζςτω και αν ζχει λιξει ο χρόνοσ που ορίςτθκε για τθ ςτζρθςθ,  
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ε) ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για κλοπι, υπεξαίρεςθ απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία, δωροδοκία 

ι δωρολθψία, καταπίεςθ, παράβαςθ κακικοντοσ, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ ι εγκλιματα κατά των θκϊν ι 

το νόμιςμα,  

ςτ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για 

πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε 

η) ότι δεν υπάρχει κϊλυμα από απαγόρευςθ ι δικαςτικι αντίλθψθ. 

θ) τα δθλωκζντα ςτοιχεία /εμπειρία που αναφζρονται ςτο βιογραφικό μου ςθμείωμα είναι ακριβι και 

αλθκι, 

Ζ. ΔΚΑΔΚΚΑΚΑ ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ, ΒΑΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΚ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ. 

Με τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ αποδζχονται πλιρωσ και 

ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και ότι θ 

διαδικαςία δφναται με απόφαςθ του ΔΣ του Εμπορικοφ Συλλόγου Νάουςασ να διακοπεί, αναβλθκεί ι 

επαναλθφκεί με το ίδιο ι και άλλο περιεχόμενο. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ ςυνιςτά αμάχθτο 

τεκμιριο ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ κακϊσ και τθσ 

εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ ςυνιςτά, επίςθσ, αμάχθτο τεκμιριο ότι ο 

ενδιαφερόμενοσ ζχει αποδεχκεί πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ τθ νομιμότθτα του ςυνόλου των όρων τθσ 

παροφςασ Ρρόςκλθςθσ κακϊσ και τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ για τθν εξζταςθ τθσ κάλυψθσ  των ελάχιςτων απαιτιςεων  ςυμμετοχισ, και των 

βακμολογοφμενων κριτθρίων. 

Μετά τθν αρχικι αξιολόγθςθ των αιτιςεων οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ 

αλλθλογραφίασ ςτθν διεφκυνςθ που ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ για τθ θμερομθνία και τον τόπο 

πραγματοποίθςθσ τθσ ςυνζντευξθσ (ςε περίπτωςθ αδυναμίασ φυςικισ παρουςίασ θ ςυνζντευξθ μπορεί να 

γίνει και μζςω skype).  

Η ςυλλογι και τιρθςθ των προςωπικϊν δεδομζνων κα είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ του Ευρωπαϊκοφ 

Κανονιςμοφ 2016/679 (Βλ. Ραράρτθμα Ι).  

Αποτελζςματα αξιολόγηςησ – κατάταξησ: Μετά τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων και τθ διεξαγωγι τθσ 

ςυνζντευξθσ, οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτθν διεφκυνςθ που ζχουν 

δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ, για τα προςωρινά αποτελζςματα κατάταξθσ (τα οποία αναρτϊνται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Εμπορικοφ Συλλόγου Νάουςασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα ςτον GDPR – ΓΚΡΔ (ΕΕ 

2016/679). Οι υποψιφιοι, ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλλουν γραπτι ζνςταςθ επί των προςωρινϊν 
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αποτελεςμάτων, εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν ενθμζρωςι τουσ. Μετά τθν αξιολόγθςθ τυχϊν 

ενςτάςεων οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτθν διεφκυνςθ που ζχουν 

δθλϊςει ςτθν αίτθςι τουσ, για τα οριςτικά αποτελζςματα κατάταξθσ (τα οποία αναρτϊνται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Εμπορικοφ Συλλόγου Νάουςασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα ςτον GDPR – ΓΚΡΔ (ΕΕ 

2016/679). 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ προκρίνεται το άτομο που ςυγκζντρωςε μεγαλφτερο βακμό 

ςτο ςφνολο των βακμολογοφμενων κριτθρίων αξιολόγθςθσ πλθν τθσ ςυνζντευξθσ ενϊ ςτθν περίπτωςθ που 

υπάρχει και πάλι ιςοβακμία  κα γίνεται κλιρωςθ μεταξφ των ιςοβακμοφντων. 

Σήρηςη γενικϊν αρχϊν: Η επιλογι γίνεται τθρϊντασ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ γενικζσ αρχζσ τθσ 

ςυνκικθσ τθσ ΕΚ. Οι όροι τθσ πρόςκλθςθσ για επιλογι ζκτακτου προςωπικοφ ςε καμία περίπτωςθ δεν 

πρζπει να κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, τθσ μθ διάκριςθσ, τθσ ιςότθτασ των φφλων και τθσ 

διαφάνειασ. 

Εμπιςτευτικότητα: Πλα τα ςτοιχεία του φακζλου υποψθφιότθτασ κεωροφνται εμπιςτευτικά, και 

χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν αξιολόγθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ. 
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Παράρτημα Κ  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τθσ 27θσ Απριλίου 

2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 

95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων):  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL  

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL

