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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Σν ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ – ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ έρνληαο ππόςε: 

 
Σελ από 22/5/2012 απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 521β /25-5-2012 ηερληθή 
έθζεζε, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF 
EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS» θαη αθξσλύκην EMPLOCOMP πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο ΔΙΙΑΓΑ – ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ 2007‐2013, και ζςγσπημαηοδοηείηαι από 

ηο Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) και από εθνικούρ πόποςρ ηων ζςμμεηεσόνηων 

σωπών, απνθάζηζε λα απεπζύλεη πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία γηα ππνβνιή 
αηηήζεσλ  πξνο ζύλαςε 2 ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο έξγνπ (εληαζζόκελεο ζηε δξάζε 5.3 ηνπ έξγνπ) ζπλνιηθνύ πνζνύ 
8.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ): 
 
1. ΣΕΛΕΥΟ ΔΟΜΗ ΤΠΟΚΙΝΗΗ 
Σν ζηέιερνο ζα απαζρνιείηαη ζηελ δνκή ππνθίλεζεο θαη ζα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθόξεζε όισλ 
ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ έξγνπ. Ζ δνκή ππνθίλεζεο ζα ιεηηνπξγεί σο ‘αληέλα’ ησλ 2 θεληξηθώλ δνκώλ ηνπ έξγνπ θαη ζα 
παξέρεη εληαία θαη ηππνπνηεκέλε πιεξνθόξεζε. Δπηπιένλ ην ζηέιερνο ζα θάλεη ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ πιηθώλ θαη ζα 
θαηαγξάθεη θάζε εηζεξρόκελν ζηνηρείν, αίηεκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  
 
Απαηηνύκελα ειάρηζηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα: 

- Απόθνηηνο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) κε αληηθείκελν ηηο γεσηερληθέο ζπνπδέο θη επηζπκεηή ηελ 
εηδίθεπζε ζηηο νηθνλνκηθέο ζπνπδέο. 

- Δηδίθεπζε ή/θαη εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε εζληθώλ θαη θνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ, ηδηαίηεξα 
δηαθξαηηθώλ. 

- Πηζηνπνηεκέλε γλώζε Ζ/Τ (ζηα αληηθείκελα: επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη ππεξεζηώλ 
δηαδηθηύνπ). 

- Θαιή γλώζε Αγγιηθήο γιώζζαο 
- Δπηζπκεηή ε γλώζε ηεο Βνπιγάξηθεο γιώζζαο  

 
2. ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
Σν ζηέιερνο ζα απαζρνιείηαη ζηελ δνκή ππνθίλεζεο θαη ζα είλαη ππεύζπλν ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πιεξνθνξηαθώλ 
ζπζηεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζηειέρε ηεο δνκήο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  
 
Απαηηνύκελα ειάρηζηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα: 

- Απόθνηηνο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ ή ΣΔΗ) ζην αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο. 
- Δηδίθεπζε ή/θαη εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ 
- Θαιή γλώζε Αγγιηθήο γιώζζαο. 

 
Διάπκεια Απαζσόληζηρ 
Ζ δηάξθεηα όισλ ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δειαδή ηελ 31/12/2012, ηπρόλ 
παξάηαζε ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ ζα θνηλνπνηεζεί από ηνλ θνξέα ζηα ζηειέρε. 
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Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπλνδεπόκελε από θιεηζηό θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη ζεσξεκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ, πηζηνπνηήζεσλ θαη βεβαηώζεσλ 
απαζρόιεζεο, θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα ηεθκεξηώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνύ ηνπο ζεκεηώκαηνο. 
Δπηπιένλ πξνζόληα (όπσο πηζηνπνηήζεηο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, πηζηνπνηήζεηο γλώζεο ινηπώλ μέλσλ γισζζώλ θ.ιπ.) 

ζα ζπλεθηηκώληαη αλαιόγσο θαηά ηελ αμηνιόγεζε, ε νπνία δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Δπίζεο, 
νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηε δηακόξθσζε 
νξζήο γλώκεο γηα ηελ εκπεηξία, ηηο γλώζεηο θαη ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο (π.ρ. ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θιπ). 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαζώο θαη γηα ην έξγν ην νπνία ελδηαθέξνληαη. ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξέπεη 
λα επηζπλάπηεηαη θαη ην έληππν ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο. 
Σν Δπηκειεηήξην δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα όρη απιώο επηινγήο 
ηνπ πξνζώπνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ αιιά θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηελ ίδηα ηε ζύλαςε ή κε ησλ 
ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ. 
 
Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζεων 
Θα αμηνινγεζνύλ κόλν νη αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα θαηαηεζνύλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν ή ζα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ε νπνία ζα παξαιεθζεί θαη ζα πξσηνθνιιεζεί ην 
αξγόηεξν κέρξη ηελ 7/6/2012, ζηε δηεύζπλζε: ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ – ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ 
ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, ΘΑΒΑΙΑ, γηα ην έξγν «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF 
EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS». 
 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδεηθηηθή πεξηγξαθή ησλ ππνρξεώζεσλ θαη θαζεθόλησλ, κπνξνύλ λα πάξνπλ νη 
ελδηαθεξόκελνη από ηα γξαθεία ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο, Βεληδέινπ 55, Θαβάια, ηει. 
2510 222942 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.  
 

 
 

Ο Πξόεδξνο 
 
 
 
 

ΚΤΣΑΘΗΓΖ ΕΑΦΔΗΡΗΟ 
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Ππακηικά  6ηρ ςνεδπίαζηρ έηοςρ 2012  

ηηρ Δ.Ε.  ΓΕΩΣ.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
 

ηελ Θαβάια, ζήκεξα, 22 Καΐνπ 2012 θαη ψξα 10:30 θαη χζηεξα απφ ηελ κε Α.Π: 502/17-

5-2012 πξφζθιεζε ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Γ.Δ. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. παξ/ηνο Αλ. Καθεδνλίαο 

ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ζηα γξαθεία ηνπ παξ/ηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ.1474/84 & άξζξν 

16 ηνπ Π.Γ. 334/85 κε παξφληεο ηνπο θ.θ.: 

 Βαξνχδε Ιεσλίδα Αληηπξφεδξν  
 Γνπιγεξίδε Απφζηνιν Κέινο 
 Θενραξίδε Θενράξε Κέινο 
 Ιαγνχδα Υξήζην Κέινο 
 Κπνπξνπηδφγινπ Ιπδία Οξγαλ. Γξακκαηέα 
 Κπζηαθίδε Εαθείξε Πξφεδξν 
 Πεηξά Αλαγλψζηε Σακία 
 ηέθν Θσλ/λν Γελ. Γξακκαηέα 
 σηεξηάδε Γεκήηξε Κέινο 
 Σζάκε Αιέμαλδξν Κέινο 
θαη απφληα ηνλ θ.:   
 Εάββν Θσλ/λν Κέινο 
   
Γξακκαηέαο επί ησλ πξαθηηθψλ ε ππάιιεινο ηνπ παξ/ηνο Διέλε Σζαηαιπά. 

 

Ζ ζπλεδξίαζε μεθίλεζε κε παξφληεο ηνπο Θενραξίδε, Ιαγνχδα, Κπνπξνπηδφγινπ, 

Κπζηαθίδε, Πεηξά, ηέθν θαη σηεξηάδε. 

ηε ζπλέρεηα πξνζήιζαλ νη θ. θ. Βαξνχδεο, Γνπιγεξίδεο θαη ηέινο ν θ. Σζάκεο. 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

1. Τινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔMPLOCOMP (Interreg) - Απνθάζεηο 

2. Γεληθή πλέιεπζε Αληηπξνζψπσλ ησλ θιάδσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

3. Δλεκέξσζε - Δθδειψζεηο 

4. Οηθνλνκηθέο δαπάλεο  

5. Γηάθνξα 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1. Τλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ ΕMPLOCOMP (Interreg) - Αποθάζειρ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ζ Γ.Δ. απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηε δξάζε 5.3 πνπ 
απνηειεί ηε δνκή ππνθίλεζεο.  
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ ΓΡΑΖ 5.3 ΓΟΚΔ ΤΠΟΘΗΛΖΖ ζηα πιαίζηα ηνπ 
έξγνπ κε ηνλ ηίηιν «EMPLOCOMP_LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR 
IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS» θαη αθξσλχκην 
EMPLOCOMP ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 300064/ΚΑ103/11-1-2011 απφθαζε ηεο 
Θ.Σ.Γ. ηεο ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΤΛΔΡΓΑΗΑ «ΔΙΙΑΓΑ-ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ 2007-2013» θαη 
εκπεξηέρεηαη ζηελ ζρεηηθή χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο (Subsidy Contract) No <Β1.31.05> 
14.3.2011. Σν έξγν ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ 
Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) και από εθνικούρ πόποςρ ηων ζςμμεηεσόνηων σωπών 
 
Οη δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο ησλ θνξέσλ ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο ηνπ έξγνπ EMPLOCOMP 
παξνπζηάδνπλ θνηλά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 
ησλ πεξηνρψλ ζην ζχλνιν ηνπο σο πξνο ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο 
απαζρφιεζεο ελ γέλεη. Ζ αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε 
ζχγρξνλσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ επηδηψθνληαο έηζη λα αληηκεησπηζηεί ε ηξέρνπζα 
έιιεηςε επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζηελ δηαζπλνξηαθή πεξηνρή, θαζψο βξίζθεηαη ζε έλα 
κεηαβαηηθφ ζηάδην φζνλ αθνξά ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ην νπνίν θαη πεξηνξίδεη αξθεηά ηηο 
επθαηξίεο απαζρφιεζεο αιιά θαη ηηο δηαθνξνπνηεί. 
 
Ζ αξλεηηθή άπνςε γηα ηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο έρεη σο απνηέιεζκα ζπρλά απηέο λα κελ 
ζεσξνχληαη σο κέξε φπνπ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επδνθηκήζνπλ. Ωο απνηέιεζκα, νη 
λεφηεξεο, εηδηθεπκέλεο γεληέο λα ηηο εγθαηαιείπνπλ, δεκηνπξγψληαο έλα έιιεηκκα δεμηνηήησλ 
πνπ δξα σο έλαο αθφκε απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο λα 
εμεηάζνπλ ηελ δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ εθεί. Απφ απηή ηελ άπνςε ην εηαηξηθφ ζρήκα 
αλέπηπμε ηελ ηδέα ηνπ έξγνπ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, 
επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ επθαηξίεο γηα 
κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηαπηφρξνλα λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηφζν ησλ δηαζπλνξηαθψλ 
επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο δηαζπλνξηαθήο νηθνλνκίαο.  
 
Γλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη βηψζηκεο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ ζηελ επξχηεξε  πεξηνρή ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα ηεο 
ΔΤΡΩΠΑΗΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΤΛΔΡΓΑΗΑ «ΔΙΙΑΓΑ-ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ 2007-2013», πξνθχπηεη 
αλάγθε άκεζεο ελεξγνπνίεζεο ηερληθψλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Οη ηερληθέο δηα βίνπ 
εθπαίδεπζεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ πεξηνρή ζα δηαζθαιίζνπλ ίζεο επθαηξίεο 
ζηελ πξνζβαζηκφηεηα (πιεξνθφξεζε, επέιηθηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θιπ), νηθνλνκηθή 
ππνζηήξημε, εμηζνξξφπεζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, θχξηα καθξνρξφληα 
άλεξγσλ ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή  πνπ κεηνλεθηνχλ ζπγθξηηηθά κε αληίζηνηρεο  επθαηξίεο πνπ 
δίλνληαη  ζε αζηηθέο πεξηνρέο. 
 
Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε απνηεινχλ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία αληηκεηψπηζεο 
ηεο πθηζηάκελεο δπζρεξήο ζπλζήθεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε 
πξφζθαηεο έξεπλεο, ε Δπξψπε ζα ρξεηάδεηαη ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξν θαιά 
θαηαξηηζκέλνπο εξγαδφκελνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, είηε κε 
παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε είηε κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. πγθεθξηκέλα 
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έσο ην 2015, ην 30% ησλ εξγαζηψλ ζα απαηηεί, γηα ηελ θάιπςε ηνπο, πςειά πξνζφληα θαη 
πεξίπνπ ην 50% ησλ εξγαζηψλ ζα απαηηεί κεζαία πξνζφληα. ε αληίζεζε, νη ζέζεηο εξγαζίαο 
γηα άηνκα κε ρακειά πξνζφληα αλακέλεηαη λα ζεκεηψζνπλ πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 20%. 
Απηέο νη  απαηηήζεηο πξνζφλησλ πνπ αλακέλεηαη λα  ζεκεησζνχλ, ζα αθνξνχλ ζε φιεο ηηο 
επαγγεικαηηθέο νκάδεο, ηφζν ζε κε ρεηξσλαθηηθά φζν θαη ζε ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα. 
(Πεγή: Ζ κειινληηθή πξνζθνξά δεμηνηήησλ ζηελ Δπξψπε – Κεζνπξφζεζκε πξφγλσζε κέρξη 
ην 2020, CEDEFOP 2009 ). 
 
Ζ δξάζε πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη 31-12-2012 ζχκθσλα κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε, 
εθηφο εάλ θνηλνπνηεζεί ηξνπνπνίεζε απηήο θαη παξάηαζε ηνπ έξγνπ. 
 
Ζ δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ δξάζεο (5.3) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 8.000,00€ 
καδί κε ην ΦΠΑ, θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΘΑ 9919 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 
 
Ζ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ εθηέιεζεο έξγνπ ζα γίλεη κε ζχλαςε ηξηψλ μερσξηζηψλ 
ζπκβάζεσλ έξγνπ ζε δηαθνξεηηθά πξφζσπα, κε απφθαζε Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, θαηφπηλ 
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε:   
 

1. Σνλ Λ. 2081/92 «Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ...» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ. 3419/2005 (ΦΔΘ 297/Α΄/06.12.2005). 

2. Σελ κε αξηζκφ 333/1997 γλσκνδφηεζε ηνπ Λ..Θ. γηα ηηο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο επί 
πξνκεζεηψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη πεξί εθνχζηαο θαη φρη ππνρξεσηηθήο ππαγσγήο 
ησλ ηειεπηαίσλ ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ΠΓ 394/1996. 

3. Σν Π.Γ. 363/79 «Πεξί ηνπ ηξφπνπ ελεξγείαο ππφ ησλ Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ – 
Δπαγγεικαηηθψλ θαη Βηνηερληθψλ Δπηκειεηεξίσλ σο θαη ησλ Υξεκαηηζηεξίσλ 
Δκπνξεπκάησλ, πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ θαη εθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, αγνξψλ ή 
εθπνηήζεσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ ελ γέλεη θαη εθηειέζεσο εξγαζηψλ» ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 118/2007 «Θαλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Θ.Π.Γ.)» (ΦΔΘ 
150/A΄/07). 

4. Σν άξζξν 1 ηνπ Λ.2286/1995 (ΦΔΘ 19/Α΄/95) "Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 
ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ". 

5. Σα άξζξα 82 έσο 85 ηνπ Λ. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ 
Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΘ 247/Α΄/95). 

6. Σελ ππ΄ αξ. 35130/739/9.8.10 (ΦΔΘ 1291/11.8.10 Β΄) απφθαζε Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ. 

7. Σν Π.Γ. 60 (ΦΔΘ 64/Α/16.03.2007): «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΘ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005». 

8. Σελ ΤΠΑΤΓ 14023/ΔΤΘΤ521/31.3.2010. 
9. Τπ. αξηζκ. 300064/ΚΑ103/11-1-2011 εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Θ.Σ.Γ. ηεο ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ 

ΔΓΑΦΗΘΖ ΤΛΔΡΓΑΗΑ «ΔΙΙΑΓΑ-ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ 2007-2013». 
10. Σελ ππ. αξ. 1Ζ /9-1-2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έγθξηζεο πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF 
EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS θαη αθξσλχκην EMPLOCOMP  

11. Σελ απφ 22/5/2012 απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ε νπνία 
ελέθξηλε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 
1. ΣΕΛΕΥΟ ΔΟΜΗ ΤΠΟΚΙΝΗΗ 
Σν ζηέιερνο ζα απαζρνιείηαη ζηε δνκή ππνθίλεζεο θαη ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ελεκέξσζε 
θαη πιεξνθφξεζε φισλ ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ έξγνπ. Ζ δνκή ππνθίλεζεο ζα ιεηηνπξγεί σο 
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‘αληέλα’ ησλ 2 θεληξηθψλ δνκψλ ηνπ έξγνπ θαη ζα παξέρεη εληαία θαη ηππνπνηεκέλε 
πιεξνθφξεζε. Δπηπιένλ ην ζηέιερνο ζα θάλεη ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ πιηθψλ θαη ζα 
θαηαγξάθεη θάζε εηζεξρφκελν ζηνηρείν, αίηεκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  
 
Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηειέρνπο είλαη νη εμήο: 
• ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ έξγνπ  
• πξνψζεζε ζηνπο αλαδφρνπο ησλ δξάζεσλ, ησλ πξνηεηλφκελσλ σθεινπκέλσλ  
• ρξήζε νξηδφληησλ πιηθψλ – εξγαιείσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί ζηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ 

γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ 
• παξνρή απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο αλαδφρνπο ησλ δξάζεσλ σο απνηέιεζκα 

ηεο θαηαγξαθήο αλαγθψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ  
• θαηαρψξεζε πιεξνθνξηψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ 
• κφληκε ζπλεξγαζία θαη ελεκέξσζε ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ γηα ηελ πνξεία ησλ δξάζεσλ 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο δνκήο  
• ζπκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ εηαίξσλ  
• ελεκέξσζε ηνπ Τπεχζ. Γεκνζηφηεηαο ζρεηηθά κε δξάζεηο πνπ απαηηνχλ δεκνζηφηεηα  
• κεηαθξάζεηο πιηθνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα  
 
Παξαδνηέα  
• αλαθνξέο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο 
• αξρεία εμππεξέηεζεο ελδηαθεξνκέλσλ 
 
Γηάξθεηα Απαζρφιεζεο 
Ζ ζχκβαζε έξγνπ ζα δηαξθέζεη έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δειαδή ηελ 31/12/2012, 
ηπρφλ παξάηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ζα θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ θνξέα ζην ζηέιερνο.   
 
Απαηηνχκελα ειάρηζηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα: 
- Απφθνηηνο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) κε αληηθείκελν ηηο γεσηερληθέο ζπνπδέο θη 

επηζπκεηή ηελ εηδίθεπζε ζηηο νηθνλνκηθέο ζπνπδέο. 
- Δηδίθεπζε ή / θαη εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηδηαίηεξα δηαθξαηηθψλ. 
- Πηζηνπνηεκέλε γλψζε Ζ/Τ (ζηα αληηθείκελα: επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ θαη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ). 
- Θαιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο 
- Θα εθηηκεζεί ε γλψζε ηεο Βνπιγάξηθεο γιψζζαο  

 
Ακνηβή 
Ζ ακνηβή αλέξρεηαη ζηα 6.000,00€. 
 
2. ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
Σν ζηέιερνο ζα απαζρνιείηαη ζηελ δνκή ππνθίλεζεο θαη ζα είλαη ππεχζπλν ηερληθή 
ππνζηήξημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζηειέρε ηεο δνκήο 
θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  
 
Απαηηνχκελα ειάρηζηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα: 

- Απφθνηηνο Παλεπ. Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ ή ΣΔΗ) ζην αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο. 
- Δηδίθεπζε ή / θαη εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ 
- Θαιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

Γηάξθεηα Απαζρφιεζεο 
Ζ ζχκβαζε έξγνπ ζα δηαξθέζεη έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δειαδή ηελ 31/12/2012, 
ηπρφλ παξάηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ζα θνηλνπνηεζεί απφ ηνλ θνξέα ζην ζηέιερνο.   
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Ακνηβή 
Ζ ακνηβή αλέξρεηαη ζηα  2.000,00€. 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ θιεηζηφ θάθειν 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ζεσξεκέλα αληίγξαθα 
ηίηισλ ζπνπδψλ, πηζηνπνηήζεσλ θαη βεβαηψζεσλ απαζρφιεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν 
ζηνηρείν πνπ ζα ηεθκεξηψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο ζεκεηψκαηνο. Δπηπιένλ 
πξνζφληα (φπσο πηζηνπνηήζεηο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, πηζηνπνηήζεηο γλψζεο ινηπψλ 
μέλσλ γισζζψλ θ.ιπ.)  
 
ζα ζπλεθηηκψληαη αλαιφγσο θαηά ηελ αμηνιφγεζε, ε νπνία δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη 
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ θαη θάζε άιιν 
ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε νξζήο γλψκεο γηα ηελ εκπεηξία, ηηο 
γλψζεηο θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο (π.ρ. ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θιπ). 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο 
παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαζψο θαη γηα ην έξγν ην νπνίν 
ελδηαθέξνληαη. ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη ην έληππν 
ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο. 
 
Σν Δπηκειεηήξην δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο θαη δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα φρη απιψο επηινγήο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ αιιά θαη πιήξε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηελ ίδηα ηε ζχλαςε ή κε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 
 
Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζεων 
Θα αμηνινγεζνχλ κφλν νη αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ψξεο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ή ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ε 
νπνία ζα παξαιεθζεί θαη ζα πξσηνθνιιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε 7/6/2012 ζηε 
δηεχζπλζε: ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ – ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ 
ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, ΘΑΒΑΙΑ, γηα ην έξγν «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL 
FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS». 
 
Πεξαηηέξσ ππνρξεψζεηο κε ηνπο αλαδφρνπο είλαη δπλαηφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ζπκβάζεηο 
πνπ ζα ππνγξαθνχλ κε ηνλ θνξέα. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 Αθξηβέο αληίγξαθν 
 Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 
 
 
 Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 
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