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ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ (Α..): 

«ΤΝΕΡΓΩ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ» 

  

 

 

  Αρ. Πρωτ. : 5618 

ζρρεσ, 28.05.2014 

 

 
 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ 

 

με ζναν (1) Πτυχιοφχο Πανεπιςτημιακήσ Εκπαίδευςησ (ΠΕ) Πολιτικό Μηχανικό για τθν 

παροχι υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ εντεταγμζνθσ Πράξθσ, με τίτλο: «Τοπικό 

Σχζδιο για τθν Απαςχόλθςθ ςτο Διμο Σερρϊν», και κωδ. MIS380426 ςτο Επιχειρθςιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», ςυνολικισ διάρκειασ ζωσ τθ λιξθ τθσ 

εγκεκριμζνθσ Πράξθσ και ςε κάκε περίπτωςθ αυτι να μθν υπερβαίνει των 12 μθνϊν. 

Ειδικότερα: 

ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ (Ε.Β.Ε..) 

ωσ εταίροσ τησ Αναπτυξιακήσ φμπραξησ «υνεργϊ ςτην Απαςχόληςη», ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ «Σοπικό χζδιο για την Απαςχόληςη ςτο Δήμο ερρϊν», θ οποία 

ζχει ενταχκεί και χρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 7 «Τοπικά ςχζδια για τθν 

απαςχόλθςθ, προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ των τοπικϊν αγορϊν εργαςίασ» τθσ κατθγορίασ 

Παρζμβαςθσ 1 «Ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ του Θεματικοφ Άξονα Προτεραιότθτασ 

3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ» του Επιχειρηςιακοφ προγράμματοσ 

«Ανάπτυξη Ανθρϊπινου δυναμικοφ 2007-2013» του ΕΠΑ, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται 

από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),  
 

ΕΣΑΙΡΟ Α.. «υνεργϊ ςτην Απαςχόληςη»:  

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ  

Ταχ. Δ/ςθ:   Π. Κωςτοποφλου 2,  
Τ.Κ.– Πόλθ: 62 122 Σζρρεσ  
Πλθροφορίεσ:   κα Θωμαι Μπόηιου 
Τθλ:  23210 99732 
Fax: 23210 99740 
Email:      eves@otenet.gr 
Internet: www.eves.gr 

mailto:eves@otenet.gr
http://www.eves.gr/
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ζχοντασ δε υπόψη: 

1. Τθν υπ’ αρικμ. 0742/28.09.2012 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «Τοπικό ςχζδιο για τθν 

απαςχόλθςθ ςτο Διμο Σερρϊν», με κωδ. MIS380426 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» 

2. Τθν υπ’ αρικμόν 3/6-4-2013 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου του Ε.Β.Ε.Σ., 

αποδοχισ τθσ πρόταςθσ ζνταξθσ του Επιμελθτθρίου Σερρϊν ωσ ςυμπράττοντα φορζα 

ςτθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ με τίτλο «Τοπικό ςχζδιο για τθν απαςχόλθςθ ςτον Διμο 

Σερρϊν» 

3. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 12014/06.08.2013 Βεβαίωςθ Αποδοχισ από τον ΑΣΕΠ του υπ’ αρικμ. 

10690/08.08.2013 υποβαλλόμενου από το Επιμελθτιριο Σερρϊν αιτιματοσ για τθ 

ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου, θ οποία δεν υποκρφπτει ςχζςθ εξαρτθμζνθσ 

εργαςίασ και δεν καλφπτει πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ 

4. Τθν υπ’ αρικμ. 3426/ 18.03.2014 Εγκριτικι Απόφαςθ τθσ Τετραμελοφσ Επιτροπισ τθσ 

παρ. 1 του αρκρ. 2 τθσ ΠΥΣ: 33/2006 (Αναςτολι διοριςμϊν & προςλιψεων ςτο 

Δθμόςιο Τομζα, ΦΕΚ 280/Α/28.12.2006) 

5. Το από 23.04.2012 καταςτατικό τθσ Αςτικισ Μθ Κερδοςκοπικισ Εταιρείασ με τθν 

επωνυμία «Αναπτυξιακι Σφμπραξθ Συνεργϊ ςτθν Απαςχόλθςθ»  

6. Το ΦΕΚ115/τ.Αϋ/09-06-1997 «Περί Εγκρίςεωσ του Οργανιςμοφ του Επιμελθτθρίου 

Σερρϊν» κακϊσ και το Οργανόγραμμα Επιμελθτθρίου Σερρϊν 

7. Το ΦΕΚ378/τ.Βϋ/20-02-2012 «Περί αυτοδίκαιθσ κατάργθςθσ κενϊν οργανικϊν κζςεων 

πολιτικοφ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου του Επιμελθτθρίου 

Σερρϊν κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1α, του άρκρ. 33, του Ν.4024/2011» 

8. Τον Ν. 4024/2011 περί οργανικϊν κζςεων κατά κατθγορία και κλάδο μετά τθν 

κατάργθςθ οργανικϊν κζςεων  

9. Τθν υπ’ αρικμ. 4726/29.04.2014 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για υποβολι 

Προτάςεων  

10. Το υπ’ αρικμ. 5350/15.05.2014 Πρακτικό Συνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ 

διαγωνιςμοφ, αξιολόγθςθσ και επιλογισ 

11. Τθν υπ’ αρικμ. 23/19.05.2014 απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ για τθ διενζργεια 

επαναλθπτικισ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ προσ υποβολι προτάςεων και 

τθ μερικι τροποποίθςθσ των απαιτοφμενων κφριων προςόντων, ειδικότερα ωσ προσ 

τθν απαιτοφμενθ εξειδικευμζνθ εμπειρία 

12. Τισ υπ’ αρικμ. 5351-5354/ 15.05.2014 ζγγραφεσ ανακοινϊςεισ αποτελεςμάτων 

13. Το υπ’ αρικμ 5548/26.05.2014 Πρακτικό Συνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων  
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΑΛΕΙ 

τουσ ενδιαφερόμενουσ (φυςικά πρόςωπα- ελεφκερουσ επαγγελματίεσ) για υποβολι 

πρόταςθσ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

του Επιμελθτθρίου Σερρϊν, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 

ενταγμζνθσ  Πράξθσ «Σοπικό χζδιο για την Απαςχόληςη ςτο Δήμο ερρϊν» ςφμφωνα με 

όςα περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.   

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΕΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΕΡΓΟΤ 

Το ζργο που κα αναλάβει ο εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ του Επιμελθτθρίου Σερρϊν αφορά ςτθν 

τεχνικι υποςτιριξθ ενόσ Τοπικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν απαςχόλθςθ ςτθν περιοχι του 

Διμου Σερρϊν.  

Ειδικότερα, οι ενζργειεσ που κα εκτελεςτοφν από τον εξωτερικό ςυνεργάτθ, ειδικότθτασ ΠΕ 

Πολιτικό Μθχανικό, είναι:  

 Προετοιμαςία βάςησ δεδομζνων επιχειρήςεων μεντόρων  

Η ενζργεια αποτελεί το βαςικότερο τμιμα τθσ ενζργειασ «Επιλογι επιχειριςεων 

μεντόρων» που υλοποιεί το Επιμελθτιριο, ςτο πλαίςιο τθσ ενταγμζνθσ Πράξθσ. Η 

ενζργεια ςτοχεφει ςτθν ενεργι ςυμμετοχι επιτυχθμζνων τοπικϊν επιχειρθματιϊν 

οι οποίοι κα κακοδθγοφν οριςμζνουσ ωφελοφμενουσ τθσ πράξθσ ςτο ςτιςιμο μιασ 

επιχείρθςθσ. Η βάςθ δεδομζνων κα δθμιουργθκεί μετά από ςτοχευόμενθ 

προςζγγιςθ ςυγκεκριμζνων επιχειρθματιϊν μιασ ευρφτερθσ βάςθσ που κα 

προετοιμαςτεί από ςτζλεχοσ αορίςτου χρόνου του Επιμελθτθρίου.  

 Επεξεργαςία - ανάλυςη - δημιουργία βάςεων δεδομζνων πιθανϊν επιχειρήςεων 

για πρόςληψη επιχειρήςεων - Κατάταξη ςε κατηγορίεσ 

Αφορά ςτθν υλοποίθςθ τθσ ενζργειασ «Διερεφνθςθ αναγκϊν πικανϊν υποψθφίων 

επιχειριςεων για πρόςλθψθ προςωπικοφ και κατάταξθ ςε κατθγορίεσ» που ζχει 

αναλάβει το Επιμελθτιριο. Η ενζργεια ςτοχεφει ςτθ διερεφνθςθ των αναγκϊν των 

επιχειριςεων ςε ανκρϊπινο δυναμικό ςε βραχυπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ 

περίοδο, με ςκοπό τθ δθμιουργία βάςθσ ηθτοφμενου προςωπικοφ. Η βάςθ 

δεδομζνων κα δθμιουργθκεί μζςα από ςτοχευόμενθ προςζγγιςθ επιχειριςεων 

μιασ ευρφτερθσ βάςθσ επιχειριςεων – μελϊν του Επιμελθτθρίου, θ οποία γι’ αυτό 

το ςκοπό κα αξιολογθκεί, κα φιλτραριςτεί και κα επανακαταρτιςτεί.   

τόχοσ γενικότερα του Σοπικοφ χεδίου Δράςησ για την Απαςχόληςη είναι θ 

καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ και θ ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ μζςα από τθν προϊκθςθ 

ςτθν τοπικι αγορά εργαςίασ κυρίωσ νζων με υψθλά προςόντα, ευελιξία και 

προςαρμοςτικότθτα ςτισ ευμετάβλθτεσ ςθμερινζσ ςυνκικεσ, αγρότεσ με νζεσ ιδζεσ και 
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ικανότθτεσ εφαρμογισ καινοτομικϊν δράςεων και πρακτικϊν και μακροχρόνια ανζργων με 

προοπτικι επαγγελματικοφ αναπροςανατολιςμοφ και ικανότθτασ ειςόδου ςτθν αγορά 

εργαςίασ. 

Η επιλογή των κφριων προςόντων επιλογήσ πραγματοποιικθκε με βάςθ αφ’ ενόσ το 

φυςικό αντικείμενο του ζργου, όπωσ αυτό καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν, κι 

αφ’ ετζρου τθν εγκεκριμζνθ προτεινόμενθ ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ ζργου, προκειμζνου να 

μθν αλλοιωκεί θ αξιολόγθςθ του Τοπικοφ Σχεδίου που εγκρίκθκε από τθν Ενδιάμεςθ 

Διαχειριςτικι Αρχι του ΠΕΠ. 

Η διάρκεια τησ φμβαςησ Μίςθωςησ Ζργου δεν μπορεί να ζχει ιςχφ πζραν τθσ 

θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ τθσ ςυνολικισ Πράξθσ «Τοπικό Σχζδιο για τθν απαςχόλθςθ ςτο 

Διμο Σερρϊν» και ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει των 12 μθνϊν .  

Συνοπτικά, το φυςικό αντικείμενο ζργου που κα αναλάβει ο εξωτερικόσ Συνεργάτθσ του 

Επιμελθτθρίου κακϊσ και το ενδεικτικό κόςτοσ είναι : 

Α. Πολιτικόσ Μηχανικόσ (ΠΕ) (με προεκτιμϊμενο κόςτοσ 9.974,00€ ιτοι ςφμβαςθ ζωσ 

9.974,00€, πλζον ΦΠΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νομίμων εξόδων και 

κρατιςεων κακϊσ και του κόςτουσ των αναλογοφντων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν), ο 

οποίοσ κα αναλάβει τα εξισ κακικοντα: 

 Προετοιμαςία βάςθσ δεδομζνων επιχειριςεων μεντόρων  

 Επεξεργαςία – ανάλυςθ - δθμιουργία βάςεων δεδομζνων πικανϊν επιχειριςεων 

για πρόςλθψθ επιχειριςεων - Κατάταξθ ςε κατθγορίεσ 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Δικαίωμα υποβολισ ζχουν όλα τα φυςικά πρόςωπα που διακζτουν τα παρακάτω 

προςόντα: 

2α. Γενικά Προςόντα  

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει : 

1. Να είναι Ζλληνεσ πολίτεσ 

Για όςουσ ζχουν αποκτιςει τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ κα πρζπει να 

ζχει παρζλκει ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ από τθν απόκτθςθ τθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ. 

Εξαίρεςη: Δικαιοφνται να ςυμμετζχουν και πολίτεσ των κρατών τησ Ευρωπαϊκήσ 

Ενώςεωσ (Ν. 2431/1996). 

Για τουσ πολίτεσ αυτοφσ απαιτείται η γνώςη τησ Ελληνικήσ γλώςςασ ςε βαθμό επαρκή 

για την άςκηςη των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνφεται με 
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πιςτοποιητικό Ελληνομάθειασ (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), Δ’ επιπζδου που 

χορηγείται από το Κζντρο Ελληνικήσ Γλώςςασ (τηλ.: (2310) 459101/5 και (210) 

9213112). 

Επίςησ, αποδεικνφεται με αντίςτοιχο πιςτοποιητικό του Σχολείου τησ Νζασ Ελληνικήσ 

Γλώςςασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ (Πανεπιςτημιοφπολη, 

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

ςχετική εξζταςη του ενδιαφερομζνου. Δικαιοφνται επίςησ να ςυμμετζχουν και όςοι 

απζκτηςαν την ελληνική ιθαγζνεια με πολιτογράφηςη αλλά δεν ζχει παρζλθει ζτοσ 

από την απόκτηςη τησ, εφόςον μζχρι την απόκτηςη τησ ήταν υπήκοοι κράτουσ μζλουσ 

τησ Ευρωπαϊκήσ Ενώςεωσ. 

2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ 

των κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν. 

3. Οι άνδρεσ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ κα πρζπει να ζχουν 

εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από 

αυτζσ. 

Εξαίρεςη: Δεν απαιτείται εκπλήρωςη των ςτρατιωτικών υποχρεώςεων για τουσ 

πολίτεσ κράτουσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ενώςεωσ, για τουσ οποίουσ δεν προβλζπεται τζτοιο 

κώλυμα ςτη χώρα τουσ. 

 

2β. Ουςιαςτικά Προςόντα  

Α. Πολιτικόσ Μηχανικόσ (ΠΕ)  

Απαιτοφμενα (Κφρια) Προςόντα: 

1. Δίπλωμα Πολιτικοφ Μθχανικοφ (ΑΕΙ) ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ 

θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

2. Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ Πολιτικοφ Μθχανικοφ 

3. Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν ςε οποιοδιποτε γνωςτικό αντικείμενο ι και 

ςε εξειδικευμζνα κεματικά πεδία ςυναφι με το φυςικό αντικείμενο τθσ 

εντεταγμζνθσ Πράξθσ, ιτοι ςτθν υλοποίθςθ, επίβλεψθ και διαχείριςθ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ι κι άλλων ζργων (project management), ςτθ 

διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων, ςτθ ςφνταξθ μελετϊν, ςτθν οργάνωςθ, 

διοίκθςθ ι και ςυμβουλευτικι επιχειριςεων (mentoring), κακϊσ και ςτθ 

διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
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Πρόςθετα επιθυμητά Προςόντα: (λαμβάνονται υπόψη μόνο για την επιλογή)  

1. Εξειδικευμζνθ εμπειρία ςε κεματικά πεδία ςυναφι με το φυςικό αντικείμενο τθσ 

εντεταγμζνθσ Πράξθσ, ιτοι γενικότερα ςτθν υλοποίθςθ, επίβλεψθ και διαχείριςθ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ι κι άλλων ζργων (project management), ςτθ διαχείριςθ 

βάςεων δεδομζνων, ςτθ ςφνταξθ μελετϊν, ςτθν οργάνωςθ, διοίκθςθ ι και 

ςυμβουλευτικι επιχειριςεων (mentoring), κακϊσ και ςτθ διοίκθςθ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ.  

2. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ 

3. Ευχζρεια ςτθ χριςθ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλλουν ζντυπο εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν 

κατάρτιςθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου (ςφμφωνα με το υπόδειγμα) ςυνοδευόμενο με τα 

εξισ δικαιολογθτικά: 

1. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

2. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν  

3. Αντίγραφο άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ 

4. Αποδεικτικά προθγοφμενθσ εμπειρίασ  

5. Αντίγραφο του πτυχίου ξζνθσ γλϊςςασ (ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ 

επικαλείται τθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ) 

6. Πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ απόδειξθσ χειριςμοφ Η/Υ  

7. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα  

8. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ, ςτθν 

οποία ο υποψιφιοσ κα πρζπει να δθλϊνει υπεφκυνα ότι : 

 Όλα τα δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ μου είναι αλθκι και 

ακριβι και αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςθκοφςα 

προςκόμιςθ τουσ (εφόςον επιλεγϊ) ςε πρωτότυπα ι και κεωρθμζνα αντίγραφα  

 Είμαι δθμότθσ του Διμου … Νομοφ … και μόνιμοσ κάτοικοσ ςτον Διμο.. Νομοφ..  

 Ζχω εκπλθρϊςει τθ ςτρατιωτικι μου κθτεία ι ζχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτιν1  

 Δεν ζχω καταδικαςτεί για κακοφργθμα ςε οποιαδιποτε ποινι. 

                                                 
1
 Δειώλεηαη κόλν από ηνπο άλδξεο ππνςεθίνπο πνπ ε ζηξαηησηηθή ζεηεία είλαη ππνρξεσηηθή ζηε ρώξα ππεθνόηεηαο 

ηνπο θαη ππνβάιιεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλνκνιόγεζεο ηεο ζύκβαζεο  
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 Δεν ζχω καταδικαςτεί για κάποιο από τα αδικιματα τθσ κλοπισ, υπεξαίρεςθσ, 

απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ και δωροδοκίασ 

 Δεν ζχω καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι διαγωγι μου, 

όπωσ για απιςτία περί τθν υπθρεςία και για παράβαςθ κακικοντοσ 

 Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ 

ποινικοφ μθτρϊου ι οποιουδιποτε άλλου δικαιολογθτικοφ μου ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, ιτοι το Επιμελθτιριο Σερρϊν, κατά τθ διαδικαςία 

ςυνομολόγθςθσ τθσ ςφμβαςθσ     

 Αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τθν διαδικαςία και τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ Πρόςκλθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ υποβάλλω τθν Πρόταςθ 

 

Διευκρινήςεισ επί των ανωτζρω δικαιολογητικϊν:  

(1) Ζντυπο Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ διατίκεται ςτο τζλοσ του παρόντοσ τεφχουσ.  

(2) Αντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι ελλείψει ταυτότθτασ, 

επικυρωμζνο αντίγραφο των κριςίμων ςελίδων του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου 

αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου).  

(3) Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν ςτον οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ και το ζτοσ 

κτιςθσ αυτοφ. Σε περίπτωςθ που ο βακμόσ εκφράηεται με αξιόλογο χαρακτθριςμό 

πρζπει να υποβλθκεί και βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό 

βακμό. 

Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται:  

Πράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε. αντίςτοιχα (που να ζχει εκδοκεί 

μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), για τθν ιςοτιμία, 

αντιςτοιχία του τίτλου και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ 

βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον 

Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ 

(Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ 

κλίμακασ αυτϊν με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι πράξθ 

αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ από το Συμβοφλιο Αναγνωρίςεωσ 

Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Τίτλων Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ςτθ δεφτερθ 

αυτι περίπτωςθ οι απαιτοφμενοι βάςει τθσ ανακοίνωςθσ τίτλοι ςπουδϊν εμπίπτουν 

ςτα νομοκετικϊσ ρυκμιηόμενα επαγγζλματα αρμοδιότθτασ του «Σ.Α.Ε.Ι.», ςφμφωνα με 

τα άρκρα 10 παρ. 2 ζωσ 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρκρο 8 οδθγίασ 89/48 του 

Συμβουλίου τθσ Ε.Ε.). Σε περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό 

αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το 
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Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει το γνωςτικό 

αντικείμενο, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ που είναι κάτοχοι διδακτορικοφ θ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν 

προςκομίηουν αντίγραφο του διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, κακϊσ και 

βεβαίωςθ από το Πανεπιςτιμιο για το γνωςτικό αντικείμενο αυτϊν, εφόςον τοφτο δεν 

προκφπτει από τουσ προςκομιηόμενουσ τίτλουσ. 

Αν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται επιπλζον πράξθ αναγνωρίςεωσ 

του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ που να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων. 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Στθν περίπτωςθ που ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςυμπλθρϊνει ι 

ενςωματϊνεται ςτο βαςικό τίτλο, δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ. 

(4) Εμπειρία θ οποία διακρίνεται ςε δφο κατθγορίεσ: 

Α. Γενικι εμπειρία 

Β. Εμπειρία ςε πεδία ςυναφι με το αντικείμενο του ζργου 2 

Η εμπειρία για όλεσ τισ ανωτζρω κατθγορίεσ δφναται να αποδειχτεί ωσ εξισ: 

1. Σε περίπτωςθ ςχζςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. 

Οι μιςκωτοί για να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία πρζπει να 

υποβάλλουν βεβαίωςθ του εργοδότθ και τθ ςφμβαςθ εργαςίασ.   

Τα δικαιολογθτικά του ενδιαφερομζνου ο οποίοσ επικαλείται εμπειρία που αποκτικθκε 

από εξωτερικό κα πρζπει να ςυνοδεφονται εκτόσ από τα πρωτότυπα ι ακριβι 

αντίγραφα των πρωτοτφπων και από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

2. Σε περίπτωςθ Ελευκζριου Επαγγζλματοσ  

Οι αςκοφντεσ ελευκζριο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν απαιτοφμενθ 

εμπειρία πρζπει να υποβάλλουν αποδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με το αντικείμενο τθσ 

εμπειρίασ (όπωσ ςυμβάςεισ, δελτία παροχισ υπθρεςιϊν, ςχετικζσ βεβαιϊςεισ κλπ) εκ 

των οποίων πρζπει να προκφπτει επακριβϊσ το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Για τθν απόδειξθ του είδουσ τθσ παραςχεκείςασ εργαςίασ με 

ςφμβαςθ ζργου ςτον ιδιωτικό τομζα απαιτείται επιπλζον και θ υποβολι 

αντιπροςωπευτικϊν δελτίων παροχισ υπθρεςιϊν ι και ςχετικϊν ςυμβάςεων. Όταν οι 

εν λόγω υπθρεςίεσ παρζχονται προσ φυςικά πρόςωπα κα πρζπει να αποκρφπτονται 

                                                 
2
 Ωο εκπεηξία πξνζδηνξίδεηαη ε πξνεγνύκελε απαζρόιεζε ζε πεδία ζπλαθή κε ην θπζηθό αληηθείκελν ηεο 

εληεηαγκέλεο Πξάμεο όπσο ε πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ, ε δηαρείξηζε βάζεσλ 
δεδνκέλσλ, ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ή θαη ζπκβνπιεπηηθή επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ε δηνίθεζε αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ. 
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από τα ωσ άνω προςκομιηόμενα αποδεικτικά ςτοιχεία επιμελϊσ τα προςωπικά 

δεδομζνα αυτϊν.  

(5) Ευχζρεια ςτθ χριςθ Η/Υ  

Η ευχζρεια ςτθ χριςθ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι αποδεικνφεται με τθ προςκόμιςθ 

τίτλων ςπουδϊν αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, με πιςτοποιθτικά γνϊςθσ χειριςμοφ κακϊσ 

και με βεβαιϊςεισ εμπειρίασ από φορείσ για αντίςτοιχθ εναςχόλθςθ των υποψθφίων.  

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Όλοι οι τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ, που 

επικαλοφνται οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Πρεςβεία ι το 

Προξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από διοριςμζνο βάςει του Ν. 

148/26-12-1913/1 Φεβρ. 1914 άμιςκο διερμθνζα για τθ γλϊςςα για τθν οποία ζχει 

διοριςκεί διερμθνζασ, με εξαίρεςθ τον τίτλο ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ για τον οποίο 

υποβάλλεται μόνον πράξθ αναγνϊριςθσ. 

ΗΜΕΙΩΗ: Για τα αποδεικτικά των ανωτζρω παραγράφων είναι δυνατόν να ηθτθκεί από το 

Επιμελθτιριο Σερρϊν οποιοδιποτε διευκρινιςτικό ςτοιχείο κρικεί ςκόπιμο. 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ζχει ςυγκροτθκεί 

με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου α) Επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ, 

αξιολόγθςθσ και επιλογισ κακϊσ και β) Επιτροπι Ενςτάςεων. Το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ που 

περιγράφεται κατωτζρω, λόγω τθσ φφςθσ του ζργου που καλοφνται να αναλάβουν οι 

ενδιαφερόμενοι, τουσ κατατάςςει ςε κφριο και επικουρικό πίνακα κατάταξθσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ ότι για τθ ςφναψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυνεργαςίασ θ κατοχι μεταπτυχιακοφ ι και 

διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν αποτελοφν επικυμθτά, όχι όμωσ προαπαιτοφμενα κφρια 

προςόντα.  

Οι ενδιαφερόμενοι κατατάςςονται ςε πίνακα με τθ ςειρά του βακμοφ εντοπιότθτασ (α’ ι 

β').  

 Α' βακμό εντοπιότθτασ ζχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του νομοφ Σερρϊν 

 Β' βακμό εντοπιότθτασ ζχουν όλοι οι πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι 

δεν ζχουν Α’ βακμό εντοπιότθτασ  

Αν δεν καλυφκεί ο αρικμόσ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν από τουσ ζχοντεσ τα απαραίτθτα 

προςόντα του α’ βακμοφ εντοπιότθτασ επιλζγονται ςυνεργάτεσ που ζχουν τα αντίςτοιχα 

προςόντα του β’ βακμοφ εντοπιότθτασ.  
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Η ςειρά κατάταξθσ μεταξφ αυτϊν που ζχουν τα ίδια προςόντα, γίνεται με βάςθ τισ μονάδεσ 

που ςυγκεντρϊνουν ςτα βακμολογοφμενα κριτιρια (όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτον 

πίνακα που ακολουκεί). 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ υποψθφίων προθγείται ο υποψιφιοσ ο οποίοσ ζχει α) 

Περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο κριτιριο εμπειρία, β) Περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο κριτιριο τίτλοσ 

ςπουδϊν. 
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Α/Α Κριτήρια Κατάταξησ Μονάδεσ 

 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ  

1.  Βακμόσ βαςικοφ τίτλου3 (βάςθ 5 άριςτα 10) Βακμόσ x 20 

2.  
Δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ αντικείμενο με το φυςικό 

αντικείμενο τθσ ενταγμζνθσ Πράξθσ 
100 

3.  Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ (μζχρι 10 ζτθ)  20 ανά ζτοσ  

 ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΙ –ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ  

4.  Διδακτορικό δίπλωμα ςε ςυναφζσ ι κι άλλο γνωςτικό αντικείμενο  200 

5.  
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ ςε ςυναφζσ ι κι 

άλλο γνωςτικό αντικείμενο 
150 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

6.  Γενικι Εμπειρία (μζχρι 10 ζτθ) 20 ανά ζτοσ 

7.  
Εξειδικευμζνθ Εμπειρία ςε πεδία ςυναφι με το αντικείμενο του ζργου 

(μζχρι 10 ζτθ) 
80 ανά ζτοσ 

 ΓΝΩΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ (ΑΓΓΛΙΚΗ) 

8.  Πολφ καλι γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ (Επιπζδου Advanced ι και ανϊτερου) 40 

9.  Καλι γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ (Επιπζδου Lower) 20 

 ΕΤΧΕΡΕΙΑ ΣΗ ΧΡΗΗ Η/Τ 

10.  Τίτλοσ Σπουδϊν (βαςικοί/ μεταπτυχιακοί, κλπ) αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ  60 

11.  Πιςτοποιθτικά Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ4  40 

12.  
Λοιπά παραςτατικά εμπειρίασ ςτον χειριςμό Η/Υ (βεβαιϊςεισ εξεταςτικϊν 

κζντρων, κάρτεσ δεξιοτιτων κ.λπ.) 
20 

 

                                                 
3
 Ο βαζκόο ππνινγίδεηαη κε δύν δεθαδηθά ςεθία  

4
 Πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία εθδίδνληαη από Πηζηνπνηεκέλνπο εθ ηνπ Εζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη 

Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ Φνξείο 
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ  

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των εντφπων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και των 

ςυνθμμζνων δικαιολογθτικϊν είναι θ 9η Ιουνίου 2014, θμζρα Δευτζρα, και ϊρα 14.00μ.μ.. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν ςφραγιςμζνο Φάκελο Συμμετοχισ (είτε 

αυτοπροςϊπωσ, είτε ταχυδρομικά) προσ το Επιμελθτθριακό Μζγαρο Σερρϊν, Οδόσ Π. 

Κωςτοποφλου 2, Τ.K. 62122 ςτον 1o όροφο (Γραφείο Διεφκυνςθσ). 

Οι φάκελοι ςυμμετοχισ κα πρζπει να ζχουν τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ 

ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ, ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ‘ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΡΩΝ’ και να πρωτοκολλθκοφν μζχρι τθν προαναφερκείςα 

θμερομθνία και ϊρα. Σε περίπτωςθ υποβολισ ταχυδρομικά κα πρζπει ο φάκελοσ 

ςυμμετοχισ να περιζλκει ςτα γραφεία του Επιμελθτθριακοφ Μεγάρου Σερρϊν μζχρι τθν 

προαναφερκείςα θμζρα και ϊρα με αποκλειςτικι ευκφνθ των ενδιαφερομζνων.  

Ιςχφουςεσ είναι μόνο οι προτάςεισ / φάκελοι ςυμμετοχισ οι οποίοι κα παραλθφκοφν από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ. Φάκελοι που 

κα υποβλθκοφν μετά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα, κα αποκλείονται από τθν 

διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ.   

Αντικατάςταςθ του φακζλου ι διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων ςτοιχείων ι 

δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ.  

 

 

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΣΑΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ κα ενθμερωκοφν 

εγγράφωσ. 

Κατά του αποτελζςματοσ τθσ αξιολόγθςθσ επιτρζπεται θ άςκθςθ ενςτάςεωσ μζςα ςε 

αποκλειςτικι προκεςμία πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν που αρχίηει από τθν επομζνθ 

τθσ αποδεδειγμζνθσ παραλαβισ τθσ επιςτολισ ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων επιλογισ. 

Η άςκθςθ τθσ ενςτάςεωσ γίνεται με κατάκεςθ ι με αποςτολι ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτα 

γραφεία του Επιμελθτθριακοφ Μεγάρου Σερρϊν, Οδόσ Π. Κωςτοποφλου 2 Όροφοσ, Τ.K. 

62122 ςτον 1ο όροφο (Γραφείο Διεφκυνςθσ).  

 



 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  
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Υπεφκυνοσ για τθ διανομι του αναλυτικοφ τεφχουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και για τθν 

παροχι πρόςκετων πλθροφοριϊν είναι θ κα Θωμαι Μπόηιου, 1οσ Όροφοσ Επιμελθτθρίου 

Σερρϊν, τθλ. 23210 99732, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ. 

 

 

                                                Για το Επιμελητήριο ερρϊν 

 

 

  


