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                                     ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ 

Σν ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ – ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ έρνληαο 
ππφςε: 

1) Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 1796/21-03-2012 αλνηθηή πξφζθιεζε αξ. 75 (ΑΓΑ: Β44Λ7ΙΒ-Β2) γηα ηελ 
ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηα πιαίζηα ησλ «Σνπηθψλ ρεδίσλ γηα ηελ Απαζρφιεζε 
Πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ Σνπηθψλ Αγνξψλ Δξγαζίαο» ην νπνίν θαηά ζπληφκεπζε θαιείηαη 
«ΣΟΠΑ» ηεο Γξάζεο 7, ηεο θαηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1 : Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο, ηνπ 
ζεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε», ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013», ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
απφ ην ΔΘΣ (Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Σακείν).   
2) Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 411 – 18-4-2012 (ΑΓΑ:Β4ΧΓ46ΦΥΙΦ-Ζ7Ζ) απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο 
Δπηηξνπήο ηνπ Παξαξηήκαηνο γηα ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε κε αλαιπηηθφ ηίηιν 
«πγθξάηεζε Λέσλ Δπηζηεκφλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα» γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην ΣΟΠΑ. 
3) Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 2530 /2-9-2012, 8ε ζπλεδξίαζε έηνπο 2012, ιήςε εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ 
Γ.. ΓΔΧΣ.Δ.Δ. γηα ηελ ζπκκεηνρή καο ζηελ ελ ιφγσ χκπξαμε - Πξφγξακκα. 
4) Σελ έγθξηζε ηεο Πξφηαζεο – Πξάμεο πνπ θαηαηέζεθε κε ηίηιν «πγθξάηεζε Λέσλ Δπηζηεκφλσλ 
ζηελ Πεξηθέξεηα» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 8058/ 7-11-2012 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
Α.Κ.Θ. (ΑΓΑ:Β4Χ7ΙΒ-Θ1Θ).     
5) Σν απφ 19 Οθησβξίνπ εγθξηζέλ θαηαζηαηηθφ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο κε αλαιπηηθφ ηίηιν 
«πγθξάηεζε Λέσλ Δπηζηεκφλσλ ζηελ Πεξηθέξεηα» ε νπνία γηα ζπληφκεπζε θαιείηαη «Α.. πλεπψο 
Πεξηθέξεηα». 
6) Σηο απνθάζεηο ηεο 1εο  θαη 2εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηεο Α.. πλεπψο Πεξηθέξεηα ζηηο νπνίεο 
θαζνξίζηεθαλ  ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
7) Σηο απαηηήζεηο ηεο εγθξηζείζαο πξφηαζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζρεδίνπ δξάζεο) γεληθφηεξα: 
8) Σηο απαηηήζεηο ηεο Γξάζεο 6.01 – Β Δλέξγεηεο επηινγήο ησλ σθεινχκελσλ θαη δηάγλσζεο ησλ 
αλαγθψλ ηνπο (γεσηερληθνί). 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 
Λα απεπζχλεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία γηα ππνβνιή αηηήζεσλ 
πξνο ζχλαςε ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ κε 4 εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 
(εληαζζφκελεο ζηε δξάζε 6.01 – Β ηνπ έξγνπ) ζπλνιηθνχ πνζνχ 1740,00€ (87 αλζξσπνψξεο ρ 20€ = 
1740 €) (ελδερνκέλσο ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ΦΠΑ θ.α. λφκηκσλ θξαηήζεσλ) γηα απηνχο: 
 
1. Δξωηεπικοί ζςνεπγάηερ για ηιρ ενέπγειερ επιλογήρ ωθελοςμένων και διάγνωζηρ ηων 
αναγκών ηοςρ 
Οη εμσηεξηθνί απηνί ζπλεξγάηεο ζα απαζρνιεζνχλ κε ηηο ελέξγεηεο επηινγήο ησλ σθεινχκελσλ 
(γεσηερληθψλ) θαη δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο. ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο ζα πεξηιακβάλνληαη 
ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξνθφξεζε, ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ σθεινχκελσλ. 
πγθεθξηκέλα ζα αζρνιεζνχλ κε ηε βαζκνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ σθεινχκελσλ θαη κε ηηο 
απαξαίηεηεο ζπλεληεχμεηο πνπ ζα πξέπεη λα πάξνπλ απφ ηνπο σθεινχκελνπο γηα ηε δηάγλσζε ησλ 
αλαγθψλ ηνπο θαη ηε βαζκνιφγεζε ηνπο. Ζ ακνηβή ηνπο ζα θαζνξηζηεί απφ ην θιάζκα ησλ 
σθεινχκελσλ πνπ ζα αλαιάβεη ν θάζε έλαο ζπλεξγάηεο. Ο ηξφπνο πιεξσκήο ζα θαζνξηζηεί ζε 
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ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχκβνπιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη πεξηνρέο απαζρφιεζεο ηνπο ζα είλαη ε Γξάκα θαη 
ε Θαβάια. Έμνδα κεηαθηλήζεσλ δελ θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα.  
Απαηηνχκελα ειάρηζηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα: 

- Απφθνηηνο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) κε αληηθείκελν ηηο γεωηεσνικέρ ζποςδέρ 
(Γεσπφλνο, Γαζνιφγνο, Γεσιφγνο, Θηελίαηξνο, Ηρζπνιφγνο). 

- Δηδίθεπζε ή/θαη εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ 
πξνγξακκάησλ. 

- Δπηζπκεηή ε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
- Πηζηνπνηεκέλε γλψζε Ζ/Τ (ζηα αληηθείκελα: επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ππνινγηζηηθψλ θχιισλ 

θαη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ). 
- Θαιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 
- Λα είλαη κέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο καο θαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνη. 
- Άλεξγνη ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ζα πξνηηκεζνχλ, 

εθφζνλ απαηηεζεί φκσο ζα θάλνπλ έλαξμε επαγγέικαηνο, απνθιεηφκελνη δε απφ ηνπο δπλεηηθά 
σθεινχκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 
Γιάπκεια Απαζσόληζηρ - Γιαδικαζία 
Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ. Τπάξρεη κφλν ε ππνρξέσζε παξάδνζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ απνηειεζκάησλ θαη παξαδνηέσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο σθεινχκελνπο γηα ην έξγν, ζε 
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ην Γ.. ηεο Α.. «πλεπψο Πεξηθέξεηα», πνπ ε 
επηηπρήο ηνπο νινθιήξσζε ζα ζεκάλεη θαη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο έξγνπ. 
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ απιή 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). Όια απηά ζα απαξηζκνχληαη ζηελ αίηεζε. 
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. ην 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. 
Ζ επηινγή ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (θαη ε επηηπρήο θαη άξηζηε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο) ζηε 
ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηειεί θαη θξηηήξην πξνηίκεζεο ηνπο ζε επφκελεο πξνθεξχμεηο γηα άιιεο 
δξάζεηο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο, ιφγσ ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο εμνηθείσζεο πνπ ζα απνθηήζνπλ κε ην 
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.  
 
Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζεων 
Θα αμηνινγεζνχλ κφλν νη αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηα γξαθεία ηνπ Παξαξηήκαηνο καο ζην ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ 
ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ – ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 
ΘΑΒΑΙΑ, Σ.Θ. 1379 κε ηελ αλαθνξά γηα ην έξγν «ςγκπάηηζη Λέων Δπιζηημόνων ζηην 
Πεπιθέπεια» Γπάζη 6.01 – Β μέσπι ηιρ 02/05/2013. Σαρπδξνκηθή απνζηνιή γίλεηαη δεθηή κε 
ζπζηεκέλε απνζηνιή κε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη παξαιαβή απφ 
ην παξάξηεκα καο κέρξη 5 εκέξεο κεηά. 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδεηθηηθή πεξηγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ θαη θαζεθφλησλ, 
κπνξνχλ λα πάξνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ηα γξαθεία ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αλαηνιηθήο 
Καθεδνλίαο, Βεληδέινπ 55, Θαβάια, ηει. 2510 222942 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  
 

Ο Πξφεδξνο 
 
 

ΚΤΣΑΘΗΓΖ ΕΑΦΔΗΡΗΟ 
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