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Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν Επιλογι υνεργατϊν
τθσ Πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του
Περιβάλλοντοσ» με κωδικό: 5003077
που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ε.Π. Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία, του Τπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Σαμείο –
ΕΞΣ) και τθν Ελλάδα.
Θ ΟΠΟΠΟΡΔΛΑ ΤΟΟΟΓΩΡ ΕΡΓΑΗΟΠΕΡΩΡ ΣΕΧΡΛΞΩΡ ΕΠΛΧΕΛΡΘΕΩΡ ΕΟΟΑΔΟ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.) ζχει αναλάβει τθν
υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του
Περιβάλλοντοσ» και MIS 5003077, ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία
2014-2020».
Αντικείμενο τθσ Πράξθσ αποτελεί θ παροχι κατάρτιςθσ & Πιςτοποίθςθσ των γνϊςεων που κα αποκτθκοφν ςε
1.250 εργαηόμενουσ ςε επιλεγμζνα αντικείμενα με ςκοπό τθν απόκτθςθ πρόςκετων γνϊςεων και δεξιοτιτων επί
του επαγγζλματόσ τουσ.
Θ δράςθ αναμζνεται να ζχει άμεςθ και κετικι επίπτωςθ ςτθν επαγγελματικι ικανότθτα και τθν προςαρμογι του
εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ και οι ςτόχοι τθσ κινοφνται πάνω ςτισ κατευκφνςεισ Εκνικοφ
ςχεδίου «Ελλάδα 2020», για τθν ανάπτυξθ, τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν απαςχόλθςθ. Πιο ςυγκεκριμζνα
ςτοχεφει:


τθν επιτάχυνςθ τθσ προςαρμογισ των εργαηομζνων ςτισ μεταβολζσ ςτθν αγορά εργαςίασ.



τθ βελτίωςθ των προςόντων, κακϊσ και τθν αφξθςθ τθσ ευελιξίασ και τθσ κινθτικότθτασ των
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εργαηομζνων, προκειμζνου να προλθφκεί θ ανεργία .
Σα αντικείμενα κατάρτιςθσ των προγραμμάτων που κα υλοποιθκοφν και τα μακθςιακά αποτελζςματα που κα
πιςτοποιθκοφν οι εργαηόμενοι, προζκυψαν μζςα από διαδικαςίεσ διάγνωςθσ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και
των εργαηομζνων ςτον κλάδο και αφοροφν ςε κζματα:
1. ΣΗΡΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Ε ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
2. ΤΓΧΡΟΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
και προβλζπει τθν :
• Διαμόρφωςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ
• Παροχι κεωρθτικισ κατάρτιςθσ, διάρκειασ 80 ωρϊν, ςε 1.250 εργαηόμενουσ ςε όλθ τθ χϊρα.
• Πιςτοποίθςθ αποκτθκζντων προςόντων /δεξιοτιτων, μζςω αξιολόγθςθσ των γνϊςεων / ικανοτιτων τουσ
από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ προςϊπων, και με ςχιματα πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το
διεκνζσ πρότυπο ISΟ/IEC 17024.
Θ υλοποίθςθ των παραπάνω δράςεων (Τποζργα 2,3,4,5,6 τθσ Πράξθσ) κα ανατεκεί ςε πάροχο κατάρτιςθσ και
διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ ι ενϊςεισ αυτϊν, μετά από ανοιχτι διαγωνιςτικι διαδικαςία. ςφμφωνα με
τθν εκνικι νομοκεςία περί δθμοςίων ςυμβάςεων.
το πλαίςιο αυτό θ Ο..Ε.Σ.Ε.Ε. ζχοντασ υπόψθ:


Σθν από γενικό αρικμό 4026/2003 καταςτατικι πράξθ του φορζα με τθν επωνυμία ΟΠΟΠΟΡΔΛΑ
ΤΟΟΟΓΩΡ ΕΡΓΑΗΟΠΕΡΩΡ ΣΕΧΡΛΞΩΡ ΕΠΛΧΕΛΡΘΕΩΡ ΕΟΟΑΔΟ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.) όπωσ ζχει καταχωριςκεί ςτα
βιβλία ςωματείων του Πρωτοδικείου Ακθνϊν, τροποποιθκεί, κωδικοποιθκεί και ιςχφει.



Σο Ρ. 4314/2014 για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014–2020 (ΦΕΞ 265/Α/23.12.2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
Σθν με αρικμ. πρωτ 110427/ΕΤΚΤ/1020/2016 (ΦΕΞ Β' 3521/1.11.2016) «Σροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ
υπ' αρικ. 81986/ΕΤΚΤ 712/31.07.2015 (ΦΕΞ Β' 1822) υπουργικισ απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ
δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων»
Σθν με αρικμ. πρωτ ΕΤΔ ΕΠΑΡΕΞ 3384/936/Α2/27.06.2016 (α/α ΟΠ 1511 και κωδικό 024) πρόςκλθςθ για τθν
υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και
Ξαινοτομία, με τίτλο: «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό
τομζα για τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 02 και 02 (ΩΦΠΗ46507-Ψ2Ρ)
Σθν με αρικμ. πρωτ. ΕΤΔ ΕΠΑΡΕΞ 4839/1396/Α2/16.09.2016 (α/α ΟΠ 1511 και κωδικό 024) τροποποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία
2014-2020», με τίτλο: «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό
τομζα» για τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 02 και 02 (67ΡΗ4653Ο7 – ΒΣ9).
Σθν με αρικμ. πρωτ. ΕΤΔ ΕΠΑΡΕΞ 5975/1802/Α2/17.10.2016 (α/α ΟΠ 1511 και κωδικό 024) τροποποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία»,
με τίτλο: «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα»
(ΩΟ14653Ο7-ΠΞΠ)











Σθ με αρικμ. 5998/799/Α3 /15-11-2017 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ
γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ» και MIS 5003077 ςτο Ε.Π.
ΑΡΣΑΓΩΡΛΣΛΞΟΣΘΣΑ, ΕΠΛΧΕΛΡΘΠΑΣΛΞΟΣΘΣΑ ΞΑΛ ΞΑΛΡΟΣΟΠΛΑ.



Σθ με Τπ. αρικμ. 334/ 28/12/2017 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του φορζα με τθν επωνυμία
ΟΠΟΠΟΡΔΛΑ ΤΟΟΟΓΩΡ ΕΡΓΑΗΟΠΕΡΩΡ ΣΕΧΡΛΞΩΡ ΕΠΛΧΕΛΡΘΕΩΡ ΕΟΟΑΔΟ (ΟΕΣΕΕ), για τθν αποδοχι
Απόφαςθσ Ζνταξθσ και ζγκριςθ ςχεδίου Απόφαςθσ Τλοποίθςθσ με Μδια Πζςα τθσ πράξθσ με τίτλο
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«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ» με MIS
5003077 του Ε.Π. ΑΡΣΑΓΩΡΛΣΛΞΟΣΘΣΑ, ΕΠΛΧΕΛΡΘΠΑΣΛΞΟΣΘΣΑ ΞΑΛ ΞΑΛΡΟΣΟΠΛΑ.


Σθ με Τπ. αρικμ. 424/ 20/06/2018 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του φορζα με τθν επωνυμία
ΟΠΟΠΟΡΔΛΑ ΤΟΟΟΓΩΡ ΕΡΓΑΗΟΠΕΡΩΡ ΣΕΧΡΛΞΩΡ ΕΠΛΧΕΛΡΘΕΩΡ ΕΟΟΑΔΟ (ΟΕΣΕΕ), για τθν ζγκριςθ του
επικαιροποιθμζνου ςχεδίου Απόφαςθσ Τλοποίθςθσ με Μδια Πζςα τθσ πράξθσ με τίτλο «Ξατάρτιςθ και
πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ» με MIS 5003077 του
Ε.Π. ΑΡΣΑΓΩΡΛΣΛΞΟΣΘΣΑ, ΕΠΛΧΕΛΡΘΠΑΣΛΞΟΣΘΣΑ ΞΑΛ ΞΑΛΡΟΣΟΠΛΑ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν
παράγραφο 3 του Παραρτιματοσ 2: «Εδικοί Όροι Τλοποίθςθσ Πράξθσ» τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ..



Σον Ξανονιςμό Ανάκεςθσ και παρακολοφκθςθσ υμβάςεων του φορζα με τθν επωνυμία ΟΠΟΠΟΡΔΛΑ
ΤΟΟΟΓΩΡ ΕΡΓΑΗΟΠΕΡΩΡ ΣΕΧΡΛΞΩΡ ΕΠΛΧΕΛΡΘΕΩΡ ΕΟΟΑΔΟ (ΟΕΣΕΕ).
Σθν με αρικμ. πρωτ. 7166/Β3/1587 – 06.11.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΩΞ465ΧΛ8-Χ8Ψ) 1θ τροποποίθςθ τθσ Πράξθσ
«Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ» και κωδ.
ΟΠ: 5003077 ςτο Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Ξαινοτομία 2014-2020»,
Σθν από 14-11-2018 Απόφαςθ του Δ.. του φορζα με τθν επωνυμία ΟΠΟΠΟΡΔΛΑ ΤΟΟΟΓΩΡ
ΕΡΓΑΗΟΠΕΡΩΡ ΣΕΧΡΛΞΩΡ ΕΠΛΧΕΛΡΘΕΩΡ ΕΟΟΑΔΟ (ΟΕΣΕΕ), για τθν ζγκριςθ και ανάρτθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν Επιλογι υνεργατϊν για τθν υποβολι Αιτιςεων ςυμμετοχισ προσ
ςφναψθ ςυμβάςεων ζργου και για τθν υγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ υποψθφίων και τθσ Επιτροπισ
ενςτάςεων υποψθφίων.




Ανακοινϊνει
Ότι προτίκεται να ςυνάψει ζωσ ζντεκα (11) ςυμβάςεισ ζργου με φυςικά πρόςωπα, χρονικισ διάρκειασ όπωσ
αντιςτοίχωσ αναγράφεται παρακάτω (Πίνακασ 1) για κάκε κωδικό Κζςθσ, ςτο πλαίςιο του Τποζργου 1 τθσ πράξθσ
«Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ», που
υλοποιεί ωσ Δικαιοφχοσ, ωσ ακολοφκωσ:
ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξωδ. 01: Τπεφκυνοσ Παρακολοφκθςθσ Φυςικοφ Αντικειμζνου
Ξωδ. 02: Τπεφκυνοσ Παρακολοφκθςθσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου
Ξωδ. 03: Τπεφκυνοσ Δθμοςιότθτασ
Ξωδ. 04: Ρομικόσ φμβουλοσ
Ξωδ. 05/06/07/08/09: τζλεχοσ Παρακολοφκθςθσ Φυςικοφ Αντικειμζνου (5 ςτελζχθ)
Ξωδ. 10/11: τζλεχοσ Παρακολοφκθςθσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου (2 ςτελζχθ)
1. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ
Θ πράξθ ζχει ςυνολικι διάρκεια 18 μινεσ και αποτελείται από 6 Τποζργα.
Σο Τποζργο 1: «Διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και δθμοςιότθτα του ζργου», περιλαμβάνει τρία (3) Πακζτα
Εργαςίασ (ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3) και κα υλοποιθκεί με ίδια μζςα. Αφορά ςτθν προετοιμαςία, διαχείριςθ,
παρακολοφκθςθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, τθν δθμοςιότθτα του ζργου, τθν επιλογι των
ωφελοφμενων κακϊσ επίςθσ και τθν πλθρωμι των εκπαιδευτικϊν επιδομάτων, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, που κα
ολοκλθρϊςουν πρόγραμμα κατάρτιςθσ και κα ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ.
Σα Τποζργα 2,3,4,5,6 αφοροφν ςτο κφριο αντικείμενο τθσ πράξθσ περιλαμβάνουν τισ δράςεισ κατάρτιςθσ και
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πιςτοποίθςθσ, ζχουν διάρκεια 12 μινεσ, και κα υλοποιθκοφν με προςφυγι ςε ενιαία ανοιχτι διαγωνιςτικι
διαδικαςία δθμοςίων ςυμβάςεων, για επιλογι αναδόχου.
Πε τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ οι ωφελοφμενοι ςυμμετζχουν υποχρεωτικά ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ
των γνϊςεων / δεξιοτιτων που απζκτθςαν. Οι εξετάςεισ αυτζσ διενεργοφνται από διαπιςτευμζνο φορζα,
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΟΟΣ ΕΡ ISO/IEC 17024.
Σα πακζτα εργαςίασ που περιλαμβάνει το Τποζργο 1: «Διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και δθμοςιότθτα» είναι
τα εξισ:
ΠΕ 1 : Διαχείριςθ τθσ πράξθσ
ΠΕ 2 : Διενζργεια Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν Επιλογι Αναδόχου
ΠΕ 3: Δθμοςιότθτα /Προβολι Πράξθσ – Προςζλκυςθ ωφελοφμενων
2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
το πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ με ςκοπό τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι οργάνωςθ και
παρακολοφκθςι του Τποζργου 1: «Διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και δθμοςιότθτα», τα φυςικά πρόςωπα που
κα επιλεγοφν ςτισ προαναφερόμενεσ ειδικότθτεσ /κζςεισ κα παρζχουν διοικθτικι, διαχειριςτικι και
επιςτθμονικι υποςτιριξθ ςτθν υλοποίθςθ, παρακολοφκθςθ και δθμοςιότθτα τθσ Πράξθσ, για τα
προαναφερόμενα Πακζτα Εργαςίασ (ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3).
Σο ζργο και θ αμοιβι ανά ςφμβαςθ /κωδ. Κζςθσ, πακζτο εργαςίασ και παραδοτζο που κα εκτελεςτεί πλιρωσ
και προςθκόντωσ, ορίηεται από τθν Απόφαςθ Τλοποίθςθσ με Λδία Πζςα τθσ Πράξθσ και αποτυπϊνεται ωσ
ακολοφκωσ:
ΚΩΔΙΚΟ /
ΘΕΗ
ΕΡΓΑΙΑ
ΚΩΔ 01:
Τπεφκυνοσ
Παρακολοφκθ
ςθσ Φυςικοφ
Αντικειμζνου

Πακζτα Εργαςίασ

Παραδοτζα

ΠΕ 1 : Διαχείριςθ τθσ
πράξθσ

Π1.1 Αρχείο διοικθτικοφ αντικειμζνου Πράξθσ
Π1.2 : Αρχείο φυςικοφ αντικειμζνου Πράξθσ
Π1.4: Δελτία Παρακολοφκθςθσ και
Αξιολόγθςθσ Πράξθσ

ΠΕ 2 : Διενζργεια
Ανοικτοφ Διεκνοφσ
Διαγωνιςμοφ για τθν
Επιλογι Αναδόχου

Π2.1 : Ζνα (1)Σεφχοσ διακιρυξθσ/προκιρυξθσ
διαγωνιςμοφ

Εκτιμϊμενθ
Απαςχόλθςθ
ςε Α/Μ *

Αμοιβι **/
Δθμόςια
Δαπάνθ

Από
υπογραφισ
τθσ
ςφμβαςθσ
ζωσ και τθ
λιξθ τθσ
Πράξθσ

12

24.000,00

Από
υπογραφισ
τθσ

7

12.000,00

Διάρκεια
φμβαςθσ

Π2.2 : Αποτελζςματα ελζγχου τυπικϊν
κριτθρίων ςυμμετοχισ και αξιολόγθςθσ
τεχνικϊν προςφορϊν υποψθφίων αναδόχων,
πρακτικά επιτροπισ
Π2.3 : Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ
οικονομικϊν προςφορϊν υποψθφίων
αναδόχων, πρακτικά επιτροπισ
Π2.5 : Αποτελζςματα ελζγχου
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, πρακτικά
επιτροπισ
Π2.7 : Πία (1) ςφμβαςθ ανάκεςθσ παροχισ
υπθρεςιϊν

ΚΩΔ 02:
Τπεφκυνοσ
Παρακολοφκθ

ΠΕ 1 : Διαχείριςθ τθσ
πράξθσ

Π1.1 Αρχείο διοικθτικοφ αντικειμζνου Πράξθσ
Π1.3 : Αρχείο οικονομικοφ αντικειμζνου
Πράξθσ
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ΚΩΔΙΚΟ /
ΘΕΗ
ΕΡΓΑΙΑ
ςθσ
Οικονομικοφ
Αντικειμζνου

Πακζτα Εργαςίασ

Παραδοτζα
Π1.4: Δελτία Παρακολοφκθςθσ και
Αξιολόγθςθσ Πράξθσ
Π1.5: Σριμθνιαίεσ εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ
οικονομικοφ αντικειμζνου

Εκτιμϊμενθ
Απαςχόλθςθ
ςε Α/Μ *

Αμοιβι **/
Δθμόςια
Δαπάνθ

Από
υπογραφισ
τθσ
ςφμβαςθσ
ζωσ και τθ
λιξθ τθσ
Πράξθσ

4

6.000,00

Από
υπογραφισ
τθσ
ςφμβαςθσ
ζωσ και τθ
λιξθ τθσ
Πράξθσ

4

7.500,00

Διάρκεια
φμβαςθσ
ςφμβαςθσ
ζωσ και τθ
λιξθ τθσ
Πράξθσ

Π1.6:. Φάκελοσ Χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ ςε
τρίτουσ
ΚΩΔ 03:
Τπεφκυνοσ
Δθμοςιότθτασ
.

ΠΕ 3: Δθμοςιότθτα
/Προβολι Πράξθσ –
Προςζλκυςθ
ωφελοφμενων

Π3.1 : Ζντυπο υλικό
Π3.2 : 2 Δθμοςιεφςεισ ανακοινϊςεων
/προςκλιςεων ςε ζντυπα ΠΠΕ
Π3.4 : 6 ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν
Πράξθ
Π3.5 : Προςζλκυςθ, Τποδοχι, Επιλογι
ωφελοφμενων
Π3.6 : 36 ανακοινϊςεισ /δελτία τφπου

ΚΩΔ 04:
Ρομικόσ
φμβουλοσ

ΠΕ 1 : Διαχείριςθ τθσ
πράξθσ

Π1.1 Αρχείο διοικθτικοφ αντικειμζνου Πράξθσ

ΠΕ 2 : Διενζργεια
Ανοικτοφ Διεκνοφσ
Διαγωνιςμοφ για τθν
Επιλογι Αναδόχου

Π2.1 : Ζνα (1)Σεφχοσ διακιρυξθσ/προκιρυξθσ
διαγωνιςμοφ
Π2.2 : Αποτελζςματα ελζγχου τυπικϊν
κριτθρίων ςυμμετοχισ και αξιολόγθςθσ
τεχνικϊν προςφορϊν υποψθφίων αναδόχων,
πρακτικά επιτροπισ
Π2.3 : Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ
οικονομικϊν προςφορϊν υποψθφίων
αναδόχων, πρακτικά επιτροπισ
Π2.4 : Οριςτικά αποτελζςματα αξιολόγθςθσ
προςφορϊν υποψθφίων αναδόχων, πρακτικά
επιτροπισ
Π2.5 : Αποτελζςματα ελζγχου
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, πρακτικά
επιτροπισ
Π2.6 : Απόφαςθ κατακφρωςθσ, πρακτικά
επιτροπισ
Π2.7 : Πία (1) ςφμβαςθ ανάκεςθσ παροχισ
υπθρεςιϊν

ΚΩΔ 05:
τζλεχοσ
Παρακολοφκθ
ςθσ Φυςικοφ
Αντικειμζνου
01

ΠΕ 1 : Διαχείριςθ τθσ
πράξθσ

Π1.2 : Αρχείο φυςικοφ αντικειμζνου Πράξθσ

Από
υπογραφισ
τθσ
ςφμβαςθσ
ζωσ και τθ
λιξθ τθσ
Πράξθσ

8

8.000,00

ΚΩΔ 06,
07,08:
τζλεχοσ
Παρακολοφκθ
ςθσ Φυςικοφ
Αντικειμζνου
02, 03 και 04

ΠΕ 1 : Διαχείριςθ τθσ
πράξθσ

Π1.4: Δελτία Παρακολοφκθςθσ και
Αξιολόγθςθσ Πράξθσ

6

6.000,00

ΠΕ 3: Δθμοςιότθτα
/Προβολι Πράξθσ –
Προςζλκυςθ
ωφελοφμενων

Π3.5 : Προςζλκυςθ, Τποδοχι, Επιλογι
ωφελοφμενων

Από
υπογραφισ
τθσ
ςφμβαςθσ
ζωσ και τθ
λιξθ τθσ
Πράξθσ
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ΚΩΔΙΚΟ /
ΘΕΗ
ΕΡΓΑΙΑ

Πακζτα Εργαςίασ

Παραδοτζα

Διάρκεια
φμβαςθσ

Εκτιμϊμενθ
Απαςχόλθςθ
ςε Α/Μ *

Αμοιβι **/
Δθμόςια
Δαπάνθ

ΚΩΔ 09:
τζλεχοσ
Παρακολοφκθ
ςθσ Φυςικοφ
Αντικειμζνου
05

ΠΕ 1 : Διαχείριςθ τθσ
πράξθσ

Π1.2 : Αρχείο φυςικοφ αντικειμζνου Πράξθσ

Από
υπογραφισ
τθσ
ςφμβαςθσ
ζωσ και τθ
λιξθ τθσ
Πράξθσ

4

4.000,00

ΚΩΔ 10:
τζλεχοσ
Παρακολοφκθ
ςθσ
Οικονομικοφ
Αντικειμζνου.
1

ΠΕ 1 : Διαχείριςθ τθσ
πράξθσ

Π1.3 : Αρχείο οικονομικοφ αντικειμζνου
Πράξθσ

Από
υπογραφισ
τθσ
ςφμβαςθσ
ζωσ και τθ
λιξθ τθσ
Πράξθσ

6

6.000,00

Από
υπογραφισ
τθσ
ςφμβαςθσ
ζωσ και τθ
λιξθ τθσ
Πράξθσ

3

3.000,00

Π1.4: Δελτία Παρακολοφκθςθσ και
Αξιολόγθςθσ Πράξθσ
Π1.5: Σριμθνιαίεσ εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ
οικονομικοφ αντικειμζνου
Π1.6:. Φάκελοσ Χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ ςε
τρίτουσ

ΚΩΔ 11:
τζλεχοσ
Παρακολοφκθ
ςθσ
Οικονομικοφ
Αντικειμζνου
2

ΠΕ 1 : Διαχείριςθ τθσ
πράξθσ

Π1.6:. Φάκελοσ Χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ ςε
τρίτουσ
Π1.3 : Αρχείο οικονομικοφ αντικειμζνου
Πράξθσ

Πίνακασ 1. Παραδοτζα /εκτιμϊμενθ απαςχόλθςθ ςε Α/Μ, διάρκεια ςφμβαςθσ και αμοιβι ανά Θζςθ εργαςίασ
Επιςθμαίνεται ότι
* Θ διάρκεια απαςχόλθςθσ κα μετράται ςε ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ (Α/Π). Προκειμζνου να αποδεικνφεται
θ απαςχόλθςθ κάκε ςτελζχουσ είναι υποχρεωτικι θ τιρθςθ Πθνιαίου Απολογιςτικοφ φφλλου χρονοχρζωςθσ.
το Πθνιαίο Απολογιςτικό φφλλο τα ςτελζχθ κα καταγράφουν τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ που αφιερϊνουν ανά
Πακζτο εργαςίασ και παραδοτζο ςφμφωνα με τον πίνακα 1.
**ςτισ αμοιβζσ ςυμπεριλαμβάνονται πάςθσ φφςεωσ ειςφορζσ, φόροι και λοιπζσ κρατιςεισ κακϊσ και ο ΦΠΑ ςε
περίπτωςθ που το ςτζλεχοσ διακζτει ι υποχρεοφται να διακζτει Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν.
Για τθν εκπόνθςθ του ζργου τουσ τα φυςικά πρόςωπα που κα επιλεγοφν λαμβάνουν οδθγίεσ και προδιαγραφζσ
από τον Πρόεδρο του Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ και τον Τπεφκυνο Ζργου.
Σόποσ εκτζλεςθσ του ζργου είναι θ ζδρα τθσ ΟΕΣΕΕ: Χριςτου Οαδά 5-7, Ακινα, ι όπου αλλοφ ικελε
μετεγκαταςτακεί.
Προβλζπεται κάλυψθ (όταν απαιτείται) των δαπανϊν μετακίνθςθσ, διαμονισ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ, για
τισ ανάγκεσ ςυμμετοχισ των φυςικϊν προςϊπων που κα επιλεγοφν ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Πράξθ
ςυναντιςεισ, εκδθλϊςεισ προβολισ /δθμοςιότθτασ, προςζλκυςθσ ωφελοφμενων κ.α..

Σα κακικοντα / αρμοδιότθτεσ ανά ςφμβαςθ /κωδ. Θζςθσ περιλαμβάνουν:

Κωδ. 01: Τπεφκυνοσ Παρακολοφκθςθσ Φυςικοφ Αντικειμζνου
•
•

Αναφζρεται ςτον Τπεφκυνο Ζργου και ςτον Πρόεδρο του Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ.
υνεργάηεται με τον Τπ. Ζργου και ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, για τον λεπτομερι ςχεδιαςμό, οργάνωςθ και
παρακολοφκθςθ των διαδικαςιϊν του ζργου, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ των Επιτροπϊν Διενζργειασ
διαγωνιςμϊν, Επιτροπι Παραλαβισ και Πιςτοποίθςθσ Παραδοτζων και Επιλογισ ωφελοφμενων του ζργου.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Ζχει τθν ευκφνθ παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των υποζργων, τιρθςθσ του
Φάκελου φυςικοφ αντικείμενου τθσ Πράξθσ ςυνολικά, κακϊσ και προετοιμαςίασ των πρωτοκόλλων
πιςτοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου.
Επικοινωνεί με τουσ εμπλεκόμενουσ για παροχι διευκρινιςεων και επίλυςθ προβλθμάτων.
Τποςτθρίηει το ζργο των επιτροπϊν τθσ Πράξθσ (Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Επιτροπζσ Ενςτάςεων, Επιτροπι
Επιλογισ Ωφελοφμενων)
Ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ, παρακολοφκθςθσ και επαναςχεδιαςμοφ του χρονοδιαγράμματοσ και αναγνϊριςθσ
πικανϊν κινδφνων ςτθν υλοποίθςθ του.
Ζχει τθν ευκφνθ για τθν παροχι κάκε ςτοιχείου ηθτθκεί από το Δ. ι τθν Διαχειριςτικι αρχι ΕΤΔ-ΕΠΑΡΕΞ και
ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ του Φακζλου διοικθτικοφ αντικειμζνου Πράξθσ.
υμμετζχει ςτθν ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Τλοποίθςθσ.
υμμετζχει ςτθν ςυμπλιρωςθ των Δελτίων Παρακολοφκθςθσ Προόδου Πράξθσ (Δ.Π.Π.Π) που ςυντάςςονται
από τον Τπ. Οικονομικισ διαχείριςθσ και ςυνοδεφουν τθν Ζκκεςθσ Τλοποίθςθσ.
Ξακοδθγεί, εποπτεφει και οργανϊνει τα ςτελζχθ παρακολοφκθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ομάδασ
ζργου, ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό, το χρονοπρογραμματιςμό τθσ πράξθσ και τθν κατανομι κακθκόντων και
ρόλων των ςτελεχϊν.
υνεργάηεται με τον Τπ. δθμοςιότθτασ, για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ των δράςεων προβολισδθμοςιότθτασ τθσ Πράξθσ, των δράςεων ενθμζρωςθσ και προςζλκυςθσ των ωφελοφμενων, των δράςεων
κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ.
Οργανϊνει, κακοδθγεί και εποπτεφει τα ςτελζχθ, που είναι επιφορτιςμζνα με τθν ενθμζρωςθ των
ωφελοφμενων, τθν ςυλλογι των αιτιςεων και τθν υποβοικθςθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ των ωφελοφμενων
τθσ Πράξθσ.
υντονίηει και κακοδθγεί τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων τθσ Πράξθσ, κακϊσ και τθ ςυλλογι και
ςυμπλιρωςθ των Δεδομζνων ςυμμετεχόντων ςτο ΟΠ του ΕΠΑ.

Κωδ. 02: Τπεφκυνοσ Παρακολοφκθςθσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Αναφζρεται ςτον Τπ. Ζργου και ςτον Τπ. Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Πράξθσ (Σαμία τθσ Ομοςπονδίασ).
υνεργάηεται με τον Τπ. Ζργου και ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, για τον λεπτομερι ςχεδιαςμό, οργάνωςθ και
παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ τθσ Πράξθσ.
Ζχει τθν ευκφνθ ςυνολικισ Οικονομικισ παρακολοφκθςθσ τθσ Πράξθσ, ειδικότερα ζχει τθν ευκφνθ για τθ
χρθςτι και αποτελεςματικι διαχείριςθ των πόρων, τθν τιρθςθ των εκνικϊν και κοινοτικϊν διατάξεων, ωσ
προσ τθν επιλεξιμότθτα των δαπανϊν και τθν αιτιολόγθςι τουσ, τθν πρόλθψθ ι τθ διαπίςτωςθ τυχόν
παραβάςεων και τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου.
Ζχει τθν ευκφνθ του ελζγχου, τθσ τιρθςθσ και τθσ καταχϊρθςθσ των παραςτατικϊν ςτοιχείων όλων των
δαπανϊν που αφοροφν ςτθν Πράξθ.
Παρακολουκεί και ελζγχει τθν επαλικευςθ των δαπανϊν και τθν αντιςτοίχιςι τουσ ανά υποζργο- δράςθ/
πακζτο εργαςίασ και παραδοτζο.
χεδιάηει και ειςθγείται ςτον Τπ. Ζργου το μθχανιςμό πιςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ, ωσ προσ το
οικονομικό αντικείμενο κακϊσ και τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ επαλικευςθσ/ αντιςτοίχιςθσ των δαπανϊν,
που διαςφαλίηουν τθ νομιμότθτα και κανονικότθτά τουσ.
Ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ του Αρχείου οικονομικοφ αντικειμζνου Πράξθσ και του Φακζλου Χρθματοδοτικισ
ςτιριξθσ ςε τρίτουσ (ςτοιχεία για τθν καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ)
υμμετζχει ςτθν ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Τλοποίθςθσ.
Ζχει τθν ευκφνθ ςυμπλιρωςθσ των Δελτίων Παρακολοφκθςθσ Προόδου Πράξθσ (Δ.Π.Π.Π) που ςυνοδεφουν
τθν Ζκκεςθσ Τλοποίθςθσ, κακϊσ και των Πθνιαίων Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν, Οογιςτικϊν Ξαταςτάςεων,
Αναφορϊν Προόδου Οικονομικοφ Αντικειμζνου.
Παρακολουκεί τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ - αμοιβζσ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου και των φφλλων
χρονοχρζωςθσ και προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για τθν τιρθςθ των φορολογικισ και αςφαλιςτικισ
νομοκεςίασ,.
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•

Οργανϊνει ςε ςυνεργαςία με τον Τπ. Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Πράξθσ (Σαμία τθσ Ομοςπονδίασ) τθν
πλθρωμι των ςτελεχϊν, προμθκευτϊν και τον ζλεγχο και καταβολι των επιδομάτων των καταρτιηομζνων

Κωδ. 03: Τπεφκυνοσ Δθμοςιότθτασ
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Αναφζρεται ςτον Τπ. Ζργου και ςτον Πρόεδρο του Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ, για κζματα που άπτονται τθσ
προβολισ-δθμοςιότθτασ τθσ Πράξθσ.
Ζχει τθν ευκφνθ για τθν εκπόνθςθ του χεδίου Δθμοςιότθτασ – Πλθροφόρθςθσ τθσ Πράξθσ. υνεργάηεται με
τον Τπ. Ζργου και ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, για τον ςχεδιαςμό, οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ των
ενεργειϊν προβολισ-δθμοςιότθτασ τθσ Πράξθσ.
Ζχει τθν ευκφνθ για τον Προγραμματιςμό, ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ των επιμζρουσ ενεργειϊν
δθμοςιότθτασ με βάςθ τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα και με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ ςτόχου
αλλά και τθν ευρφτερθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων ςτθν κοινότθτα των ωφελοφμενων και ςτθν κοινωνία.
Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ περιεχομζνου και τθ διαμόρφωςθ υλικοφ δθμοςιότθτασ και προβολισ τθσ
Πράξθσ.
Ζχει τθν ευκφνθ διοργάνωςθσ των εκδθλϊςεων δθμοςιότθτασ τθσ Πράξθσ (θμερίδων ενθμζρωςθσ και
κεματικϊν εργαςτθρίων).
Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ορκι εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ
Ξοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013, κακϊσ και τθν τιρθςθ του εκτελεςτικοφ
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 821/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Λουλίου 2014, για κζματα πλθροφόρθςθσ και
επικοινωνίασ.
Ζχει τθν ευκφνθ ςυνεχοφσ επικοινωνίασ με τθν ΕΤΔ ΕΠΑνΕΞ για τθν εξειδίκευςθ των ανωτζρω, κακϊσ και για
τθν προβολι των ενεργειϊν τθσ Πράξθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Επιχειρθςιακοφ www.antagonistikotita.gr
και των λογαριαςμϊν του ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.
Ζχει τθν ευκφνθ για τθν λειτουργία ιςτοςελίδασ τθσ Πράξθσ και τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των μζςων
κοινωνικισ δικτφωςθσ, για τθν άμεςθ διάχυςθ των πλθροφοριϊν που άπτονται του αντικειμζνου τθσ
Πράξθσ.
Ζχει τθν ευκφνθ τθσ τελικισ επιμζλειασ και ζκδοςθσ (θλεκτρονικι και ζντυπθ) του πλθροφοριακοφ υλικοφ
δθμοςιότθτασ και προβολισ τθσ Πράξθσ.
Ζχει τθν ευκφνθ για τθν δθμοςίευςθ ανακοινϊςεων / προςκλιςεων ςε ζντυπα ΠΠΕ, δελτίων τφπου, κλπ.
Ζχει τθν ευκφνθ, ςε ςυνεργαςία με τον Τπ. Ζργου και τον Τπ. παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου, για
τθν διαδικαςία Προςζλκυςθσ των ωφελοφμενων, για τθν παροχι ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κάκε δυνατισ
πλθροφόρθςθσ /ενθμζρωςθσ που αφορά ςτο ςκοπό, ςτο περιεχόμενο και ςτθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ.

Κωδ. 04: Νομικόσ φμβουλοσ
•

•

•
•
•
•

Αναφζρεται ςτον Τπ. Ζργου και ςτον Πρόεδρο του Δ.. τθσ Ομοςπονδίασ, για κζματα που άπτονται νομικϊν
κεμάτων και τιρθςθσ τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ και ιδιαίτερα αυτι, που ςχετίηεται με κζματα
δθμοςίων ςυμβάςεων.
υνεργάηεται με τον Τπ. Ζργου και ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, για τον λεπτομερι ςχεδιαςμό του
περιεχομζνου του τεφχουσ διακιρυξθσ/προκιρυξθσ (εφαρμοςτζο δίκαιο, δικαίωμα ςυμμετοχισ, κανόνεσ
δθμοςιότθτασ, διαδικαςία υποβολισ τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, εγγυιςεισ ςυμμετοχισ,
κριτιρια επιλογισ υποψθφίων, δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, λόγοι αποκλειςμοφ, ςτάδια αξιολόγθςθσ
προςφορϊν, κριτιρια ανάκεςθσ, τρόποσ ανάδειξθσ αναδόχου, διαδικαςία κατακφρωςθσ, κατάρτιςθ και
υπογραφι ςφμβαςθσ, δικαιϊματα προςταςίασ υποψθφίων / ενςτάςεισ ι προςφυγζσ).
Ζχει τθν ευκφνθ εκπόνθςθσ του τεφχουσ διακιρυξθσ/προκιρυξθσ και των ςχεδίων ςυμβάςεων μεταξφ
ανακζτοντοσ φορζα και αναδόχου για το κφριο υποζργο τθσ Πράξθσ.
Γνωμοδοτεί όπου απαιτθκεί για κζματα ερμθνείασ διατάξεων τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ,
εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ομοςπονδία ι τισ Επιτροπζσ που κα ςυςτακοφν ςτα πλαίςια τθσ Πράξθσ.
Ζχει τθν ευκφνθ εκπόνθςθσ των Σριμθνιαίων Εκκζςεων νομικισ υποςτιριξθσ τθσ Πράξθσ.
Ζχει τον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ του ςυνόλου των ενεργειϊν και των δράςεων ςε όλθ τθ διάρκεια του
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προγράμματοσ, από τθν ζναρξι του ζωσ το κλείςιμό του.

Κωδ. 05/06/07/08/09: τελζχθ Παρακολοφκθςθσ Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ Πράξθσ (5 άτομα)
Αναφζρονται ςτον Τπεφκυνο παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου. Κα τουσ ανατεκοφν ειδικότερα
κακικοντα, ςφμφωνα με το χρονοπρογραμματιςμό τθσ πράξθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εξειδίκευςθ και τθν
εμπειρία τουσ. υνοπτικά το αντικείμενό τουσ μπορεί να περιλαμβάνει:
• υνεργάηονται με τον Τπ. Ζργου και ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, για τθν οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Πράξθσ.
• υνεργάηονται ςε κακθμερινι βάςθ με τον Τπ. Παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικείμενου, για τθν
διεκπεραίωςθ των διοικθτικϊν λειτουργιϊν τθσ ομάδασ ζργου.
• υμμετζχουν ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των υποζργων, τθν
παραλαβι και τον ζλεγχο των παραδοτζων υλοποίθςθσ των Τποζργων και ενθμερϊνουν και τθροφν το
Φάκελο φυςικοφ αντικείμενου τθσ Πράξθσ.
• Τποςτθρίηουν το ζργο των επιτροπϊν τθσ Πράξθσ (Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Επιτροπζσ
Ενςτάςεων, Επιτροπι Επιλογισ Ωφελοφμενων)
• Επεξεργάηονται ςτοιχεία και δεδομζνα, από το αρχείο παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου, που κα τουσ
ηθτθκοφν, για τθν ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Τλοποίθςθσ, των Δελτίων Παρακολοφκθςθσ Προόδου Πράξθσ
(Δ.Π.Π.Π) και τθν πλθροφόρθςθ του Δ. ι τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ΕΤΔ-ΕΠΑΡΕΞ.
• Επεξεργάηονται ςτοιχεία και δεδομζνα, και φροντίηουν για τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων τθσ Πράξθσ ςτο
ΟΠ του ΕΠΑ.
• υλλζγουν, επεξεργάηονται, αποκθκεφουν και μεταβιβάηουν τα δεδομζνα των ςυμμετεχόντων ςτο ΟΠ του
ΕΠΑ.
• Τποςτθρίηουν τον Τπ. δθμοςιότθτασ, για τθν οργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ δράςεων προβολισδθμοςιότθτασ τθσ Πράξθσ ςυνολικά αλλά και τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ των δράςεων ενθμζρωςθσ και
προςζλκυςθσ των ωφελοφμενων των δράςεων κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ.
• υμμετζχουν ςτισ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ και προςζλκυςθσ των ωφελοφμενων, ςυλλογισ των αιτιςεων και
επεξεργάηονται τισ βάςεισ δεδομζνων, για τθν υποβοικθςθ του ζργου τθσ Επιτροπισ Επιλογισ των
ωφελοφμενων τθσ Πράξθσ.

Κωδ. 10/11: τελζχθ Παρακολοφκθςθσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Πράξθσ (2 άτομα)
Αναφζρονται ςτον Τπεφκυνο παρακολοφκθςθσ οικονομικοφ αντικειμζνου και κα τουσ ανατεκοφν ειδικότερα
κακικοντα, ςφμφωνα με το χρονοπρογραμματιςμό τθσ πράξθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εξειδίκευςθ και τθν
εμπειρία τουσ. υνοπτικά το αντικείμενό τουσ μπορεί να περιλαμβάνει:
•
•

•
•
•
•

υνεργάηονται με τον υπεφκυνο ζργου και ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, για τθν οργάνωςθ και
παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ τθσ Πράξθσ
υνεργάηονται ςε κακθμερινι βάςθ με τον Τπεφκυνο Παρακολοφκθςθσ οικονομικοφ αντικείμενου, για τθν
διεκπεραίωςθ τθσ τιρθςθσ και τθσ καταχϊρθςθσ των παραςτατικϊν ςτοιχείων όλων των δαπανϊν που
αφοροφν ςτθν Πράξθ.
Τποςτθρίηουν τον υπεφκυνο παρακολοφκθςθσ οικονομικοφ αντικειμζνου ςτθν επαλικευςθ των δαπανϊν
και τθν αντιςτοίχιςι τουσ ανά υποζργο- δράςθ- πακζτο εργαςίασ και παραδοτζο.
Εφαρμόηουν τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ επαλικευςθσ/ αντιςτοίχιςθσ των δαπανϊν, που διαςφαλίηουν τθ
νομιμότθτα και κανονικότθτά τουσ.
Σθροφν το Αρχείο οικονομικοφ αντικειμζνου Πράξθσ και του Φακζλου Χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ ςε τρίτουσ
(ςτοιχεία για τθν καταβολι του εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ).
Επεξεργάηονται ςτοιχεία και δεδομζνα, από το αρχείο παρακολοφκθςθσ οικονομικοφ αντικειμζνου, που κα
τουσ ηθτθκοφν, για τθν ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Τλοποίθςθσ, των Δελτίων Παρακολοφκθςθσ Προόδου Πράξθσ
(Δ.Π.Π.Π), των Πθνιαίων Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν, Οογιςτικϊν Ξαταςτάςεων, Αναφορϊν Προόδου
Οικονομικοφ Αντικειμζνου, κακϊσ και τθν πλθροφόρθςθ του Δ. ι τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ΕΤΔ-ΕΠΑΡΕΞ.
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•

Διεκπεραιϊνουν ςε ςυνεργαςία και υπό τθν κακοδιγθςθ του Σαμία τθσ Ομοςπονδίασ (Τπ. Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ Πράξθσ) και του Τπευκφνου παρακολοφκθςθσ οικονομικοφ αντικειμζνου τθν πλθρωμι των
ςτελεχϊν, προμθκευτϊν και τον ζλεγχο και τθν καταβολι των επιδομάτων των καταρτιηομζνων.

3. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ / ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ
Σα Απαιτοφμενα Προςόντα αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και
είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on-off).
Σα Απαιτοφμενα Προςόντα, τα Επικυμθτά Προςόντα και ο τρόποσ μοριοδότθςθσ τουσ προςδιορίηονται ανά
κωδικό κζςθσ ωσ εξισ:

Κωδ. 01: Τπεφκυνοσ παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου
Απαιτοφμενα Προςόντα:


Πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΛ ι ΣΕΛ) κατά προτίμθςθ οικονομικϊν ι πολυτεχνικϊν ςχολϊν ι
ςχολϊν τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ ι ςχολϊν κετικϊν επιςτθμϊν ι διοικθτικϊν – κοινωνικϊν επιςτθμϊν τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ



Σουλάχιςτον 2ετισ επαγγελματικι εμπειρία ςτον προγραμματιςμό και τθν παρακολοφκθςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ι / και ςτθν διαχείριςθ, επίβλεψθ, παρακολοφκθςθ και προγραμματιςμό
ζργων, ι / και ςτθν εφαρμογι και τιρθςθ υςτθμάτων διαχειριςτικισ επάρκειασ και Ποιότθτασ που
αποκτικθκε ςτον ιδιωτικό ι δθμόςιο τομζα.

Μοριοδοτοφμενα επικυμθτά προςόντα:
α/α ΠΡΟΟΝ

ΜΟΡΙΑ

1

Πεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν

5

2

Αποδεδειγμζνθ πρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία επιπλζον τθσ
απαιτοφμενθσ ςτα προαναφερόμενα αντικείμενα.

60

Πζγιςτθ διάρκεια πρόςκετθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ που μοριοδοτείται
είναι τα τζςςερα (4) ζτθ, ιτοι 15 μόρια για κάκε ζτοσ με μζγιςτο τα 60 μόρια
3

Ξαλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ

4

Προςωπικι ςυνζντευξθ

10
Ζωσ 25

Κωδ. 02: Τπεφκυνοσ παρακολοφκθςθσ οικονομικοφ αντικειμζνου
Απαιτοφμενα Προςόντα:


Πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΛ ι ΣΕΛ) Οικονομικισ κατεφκυνςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ
αλλοδαπισ.



Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον 2 ετϊν ςτθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, τθ διενζργεια ειςπράξεων και πλθρωμϊν κακϊσ και τθν κατάρτιςθ των
ςχετικϊν οικονομικϊν / λογιςτικϊν εγγραφϊν και αναφορϊν που αποκτικθκε ςτον ιδιωτικό ι δθμόςιο
τομζα
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Μοριοδοτοφμενα επικυμθτά προςόντα:
α/α ΠΡΟΟΝ
1

Αποδεδειγμζνθ πρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία επιπλζον τθσ απαιτοφμενθσ
ςτα προαναφερόμενα αντικείμενα.

ΜΟΡΙΑ
60

Πζγιςτθ διάρκεια πρόςκετθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ που μοριοδοτείται
είναι τα τζςςερα (4) ζτθ, ιτοι 15 μόρια για κάκε ζτοσ με μζγιςτο τα 60 μόρια
2

Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ λογιςτι -φοροτεχνικοφ Α’ τάξθσ

10

3

Ξαλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ

5

4

Προςωπικι ςυνζντευξθ

Ζωσ 25

Κωδ. 03: Τπεφκυνοσ Δθμοςιότθτασ
Απαιτοφμενα Προςόντα:


Πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΛ ι ΣΕΛ) κατά προτίμθςθ Ανκρωπιςτικϊν, Ξοινωνικϊν και Πολιτικϊν
επιςτθμϊν ι Επιςτθμϊν Επικοινωνίασ - Ενθμζρωςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ.



Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον 1 ζτουσ ςτθν επικοινωνία, προβολι και δθμοςιότθτα ι
/ και ςτισ Δθμόςιεσ ςχζςεισ ι /και ςτθν ενθμζρωςθ και προςζλκυςθ ευρφτερων ομάδων πλθκυςμοφ ι /και
ςτθν διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ι /και ςτθν διαχείριςθ κοινωνικϊν δικτφων, που αποκτικθκε ςτον ιδιωτικό ι
δθμόςιο τομζα.

Μοριοδοτοφμενα επικυμθτά προςόντα:
α/α

ΠΡΟΟΝ

ΜΟΡΙΑ

1

Πεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν

5

2

Πτυχίο ΑΕΛ ι ΣΕΛ ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ

10

3

Αποδεδειγμζνθ πρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία επιπλζον τθσ απαιτοφμενθσ ςτα
προαναφερόμενα αντικείμενα.

45

Πζγιςτθ διάρκεια πρόςκετθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ που μοριοδοτείται είναι τα
τρία (3) ζτθ, ιτοι 15 μόρια για κάκε ζτοσ με μζγιςτο τα 45 μόρια
4

Ξαλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ

5

Προςωπικι ςυνζντευξθ

15
Ζωσ 25

Κωδ. 04: Νομικόσ φμβουλοσ
Απαιτοφμενα Προςόντα:


Πτυχίο ΑΕΛ Ρομικοφ τμιματοσ Ρομικισ ςχολισ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ



Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον 5 ετϊν ςτθν άςκθςθ του δικθγορικοφ επαγγζλματοσ
ι/και ςτθν παροχι εξειδικευμζνων νομικϊν υπθρεςιϊν ςε κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων, διαχείριςθσ
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ζργων, διενζργειασ διαγωνιςμϊν κ.λπ..


Πζλοσ Δικθγορικοφ υλλόγου.

Μοριοδοτοφμενα επικυμθτά προςόντα:
α/α

ΠΡΟΟΝ

ΜΟΡΙΑ

1

Πεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν.

10

2

Αποδεδειγμζνθ πρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία επιπλζον τθσ απαιτοφμενθσ
ςτα προαναφερόμενα αντικείμενα.

60

Πζγιςτθ διάρκεια πρόςκετθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ που μοριοδοτείται
είναι τα πζντε (5) ζτθ, ιτοι 12 μόρια για κάκε ζτοσ με μζγιςτο τα 60 μόρια
3

Ξαλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ

4

Προςωπικι ςυνζντευξθ

5
Ζωσ 25

Κωδ. 05/06/07/08/09: τζλεχοσ παρακολοφκθςθσ φυςικοφ αντικειμζνου (5 ςτελζχθ)
Απαιτοφμενα Προςόντα:


Πτυχίο Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΑΕΛ ι ΣΕΛ) κατά προτίμθςθ οικονομικϊν ι πολυτεχνικϊν ςχολϊν ι
ςχολϊν τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ ι ςχολϊν κετικϊν επιςτθμϊν, ι κοινωνικϊν επιςτθμϊν τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ



Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ ςτθν διοικθτικι και γραμματειακι
υποςτιριξθ επιχειριςεων / οργανιςμϊν και ζργων ι/και ςτθν επικοινωνία, ενθμζρωςθ, εξυπθρζτθςθ και
προςζλκυςθ ομάδων πλθκυςμοφ, ι/και ςτθν διοργάνωςθ εκδθλϊςεων κ.λπ.

Ι ΕΡΑΟΟΑΞΣΛΞΑ:


Απόφοιτοσ Πεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, κατεφκυνςθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, με αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι
εμπειρία τουλάχιςτον 3 ετϊν ςτθν διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ επιχειριςεων / οργανιςμϊν και
ζργων ι/και ςτθν επικοινωνία, ενθμζρωςθ, εξυπθρζτθςθ και προςζλκυςθ ομάδων πλθκυςμοφ, ι/και ςτθν
διοργάνωςθ εκδθλϊςεων.

Μοριοδοτοφμενα επικυμθτά προςόντα:
α/α
1

ΠΡΟΟΝ
Αποδεδειγμζνθ πρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία επιπλζον τθσ απαιτοφμενθσ
ςε κζματα διοικθτικισ και γραμματειακισ υποςτιριξθσ επιχειριςεων /
οργανιςμϊν και ζργων ι/και ςτθν επικοινωνία, ενθμζρωςθ, εξυπθρζτθςθ και
προςζλκυςθ ομάδων πλθκυςμοφ, ι/και ςτθν διοργάνωςθ εκδθλϊςεων

ΜΟΡΙΑ
69

Πζγιςτθ διάρκεια πρόςκετθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ που μοριοδοτείται
είναι τα τρία (3) ζτθ, ιτοι 23 μόρια για κάκε ζτοσ με μζγιςτο τα 69 μόρια
2

Ξαλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ

6
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3

Προςωπικι ςυνζντευξθ

Ζωσ 25

Κωδ. 10/11: τζλεχοσ παρακολοφκθςθσ οικονομικοφ αντικειμζνου (2 ςτελζχθ)
Απαιτοφμενα Προςόντα:


Πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΛ ι ΣΕΛ) Οικονομικισ κατεφκυνςθσ – Οογιςτικισ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, με τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ επαγγελματικι εμπειρία
ςτθν λογιςτικι παρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ επιχειριςεων / οργανιςμϊν και ζργων

Ι ΕΡΑΟΟΑΞΣΛΞΑ



Απόφοιτοσ Πεταδευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, κατεφκυνςθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Οικονομικϊν – Οογιςτικισ, με
τουλάχιςτον 3ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν λογιςτικι παρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ επιχειριςεων /
οργανιςμϊν και ζργων.

Μοριοδοτοφμενα επικυμθτά προςόντα:
α/α
1

ΠΡΟΟΝ
Αποδεδειγμζνθ πρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία επιπλζον τθσ απαιτοφμενθσ
ςε κζματα λογιςτικι παρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ επιχειριςεων /
οργανιςμϊν και ζργων

ΜΟΡΙΑ
60

Πζγιςτθ διάρκεια πρόςκετθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ που μοριοδοτείται
είναι τα τρία (3) ζτθ, ιτοι 20 μόρια για κάκε ζτοσ με μζγιςτο τα 60 μόρια
2

Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ λογιςτι - φοροτεχνικοφ B’ τάξθσ

10

3

Ξαλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ

5

4

Προςωπικι ςυνζντευξθ

Ζωσ 25

4. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ








Δικαίωμα υποβολισ Αίτθςθσ ςυμμετοχισ ζχουν τα φυςικά πρόςωπα, ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ
προκεςμίασ.
Θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων κα γίνει από Σριμελι Επιτροπι Επιλογισ Ομάδασ Ζργου τθσ Πράξθσ, που ζχει
οριςτεί με απόφαςθ του Δ.. τθσ ΟΕΣΕΕ.
Σα «Απαιτοφμενα Προςόντα» αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ
και είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/off). Θ Επιτροπι Επιλογισ κα εξετάςει καταρχιν τα «Απαιτοφμενα
προςόντα» και εν ςυνεχεία κα προχωριςει ςτα επικυμθτά, κζτοντασ αντίςτοιχθ μοριοδότθςθ.
Ο υνολικόσ αρικμόσ μορίων ανά υποψιφιο υπολογίηεται ακροιςτικά από τθν μοριοδότθςθ των
«Επικυμθτϊν προςόντων» και από τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ.
Ο τρόποσ μοριοδότθςθσ των «Επικυμθτϊν προςόντων» των υποψθφίων αποτυπϊνεται ςτο Ξεφάλαιο 3 τθσ
παροφςασ.
Όςοι υποψιφιοι διακζτουν τα «Απαιτοφμενα προςόντα» ανά κζςθ κα κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ. Πζςα από
τθν διαδικαςία των ςυνεντεφξεων, θ Επιτροπι Επιλογισ κα επιδιϊξει να διερευνιςει τα προςωπικά και
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επαγγελματικά χαρακτθριςτικά των υποψθφίων, το προφίλ τθσ προςωπικότθτασ τουσ, το επίπεδο
λειτουργικισ ευελιξίασ τουσ, το επίπεδο κατανόθςθσ του αντικειμζνου του ζργου ανά κωδικό κζςθσ, του
περιβάλλοντοσ εργαςίασ κακϊσ και του πεδίου εφαρμογισ τθσ Πράξθσ, ςτοιχεία κακοριςτικά για τθν
επιτυχία ι όχι του κάκε υποψιφιου ςτα κακικοντα που κα αναλάβει.
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, κα προθγείται ο/θ υποψιφιοσ/α με τα περιςςότερα μόρια ςτο βακμολογοφμενο
προςόν «Αποδεδειγμζνθ πρόςκετθ επαγγελματικι εμπειρία επιπλζον τθσ απαιτοφμενθσ». Αν υπάρξει
ιςοβακμία και μετά τα προαναφερκζντα, κα γίνεται δθμόςια κλιρωςθ μεταξφ των ιςοβακμοφντων
υποψθφίων.
Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΕΣΕΕ
(www.osetee.gr).
Οι υποψιφιοι ζχουν το δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ εντόσ 3 εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ
ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων. Οι τυχόν ενςτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα εξεταςκοφν από τθν Επιτροπι
αξιολόγθςθσ των ενςτάςεων που ζχει ςυςτακεί για τθν παροφςα πρόςκλθςθ με απόφαςθ του Δ.. τθσ
ΟΕΣΕΕ.
H Επιτροπι Επιλογισ παραλαμβάνει τισ Αιτιςεισ ςυμμετοχισ των υποψθφίων που κα ζχουν υποβλθκεί ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ από τθ Γραμματεία τθσ ΟΕΣΕΕ.
H Επιτροπι Επιλογισ δεν πρόκειται να αξιολογιςει τισ Αιτιςεισ ςυμμετοχισ των υποψθφίων που δεν
διακζτουν τα αντίςτοιχα «Απαιτοφμενα Προςόντα» ανά κωδικό κζςθσ.
Θ Επιτροπι Επιλογισ απορρίπτει τισ Αιτιςεισ ςυμμετοχισ που ζχουν υποβλθκεί εκπρόκεςμα ι δεν
ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά.
Θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ανικει ςε κάκε περίπτωςθ ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ΟΕΣΕΕ τθν οποία αςκεί
όταν και όπωσ κεωρεί αναγκαίο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ Πράξθσ. Θ ΟΕΣΕΕ δικαιοφται ςε κάκε περίπτωςθ
να προχωριςει ςε μερικι οριςτικοποίθςθ αποτελεςμάτων και ςτθν ςφναψθ των ςυμβάςεων ςε
διαφορετικοφσ χρόνουσ.
Επιςθμαίνεται ότι θ ΟΕΣΕΕ διατθρεί πλιρθ διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι μθ
ςυμβάςεων ι ωσ προσ τον αρικμό τουσ.
Όςοι επιλεγοφν κα ειδοποιοφνται κατ’ ιδίαν, προκειμζνου να υποβάλουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία /
δικαιολογθτικά (βιογραφικό ςθμείωμα, αντίγραφα πτυχίων, βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ εμπειρίασ, κοκ.)
και να προςζλκουν για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι καλοφνται να υποβάλλουν ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα πρζπει να
περιλαμβάνει το ςφνολο των ηθτοφμενων εγγράφων ωσ εξισ:
1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ (βλζπε ςυνθμμζνο Τπόδειγμα ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ) μαηί με απλό
φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα με λεπτομερι αναφορά ςτθν επιςτθμονικι και επαγγελματικι δράςθ, ςτουσ
τίτλουσ ςπουδϊν, ςτθν εμπειρία του ςτα γνωςτικά αντικείμενα, ςτα απαιτοφμενα και επικυμθτά προςόντα
(όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ξεφ. 3) και
3. Τπεφκυνθ διλωςθ (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Τπόδειγμα ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ), με τθν
οποία κα βεβαιϊνεται θ ακρίβεια των αναγραφόμενων ςτθν Αίτθςθ ςυμμετοχισ και το βιογραφικό ςθμείωμα.

Θ τιρθςθ των ςτοιχείων των υποψθφίων είναι εμπιςτευτικι. Σα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που
περιζχονται ςτα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα τφχουν επεξεργαςίασ αποκλειςτικά και μόνο για το ςκοπό τθσ
επιλογισ των υποψθφίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γενικοφ Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ
Ξοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 «για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι
τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων
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αυτϊν» (ςε αντικατάςταςθ τθσ ιςχφουςασ Οδθγίασ 95/46/ΕΞ και τθν εκνικι νομοκεςία που τθν ενςωμάτωςε,
δθλαδι το ν. 2472/1997, όπωσ ιςχφει).

Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, κα πρζπει να κατατεκεί ι να υποβλθκεί ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι
εναλλακτικά με courier μζχρι και τθν Ξυριακι 6 Λανουαρίου 2019 και ϊρα 23.59 ςτθν διεφκυνςθ: ΟΕΣΕΕ,
Χριςτου Οαδά 5-7, ΣΞ. 10561, Ακινα, 5οσ όροφοσ
και κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ:
Αίτθςθ Εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ Επιλογισ υνεργατϊν για το Τποζργο 1 τθσ
Πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ»
(Κωδικόσ ΟΠ 5003077)
ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ: ……..
ΟΠΟΠΟΡΔΛΑ ΤΟΟΟΓΩΡ ΕΡΓΑΗΟΠΕΡΩΡ ΣΕΧΡΛΞΩΡ ΕΠΛΧΕΛΡΘΕΩΡ ΕΟΟΑΔΟ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.)
Σαχ. Διεφκυνςθ: ΧΡΘΣΟΤ ΟΑΔΑ 5-7, 10561, Σθλζφωνο: 2108838203, E-mail : info@osetee.gr
Σο εμπρόκεςμο τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία τθσ ταχυδρομικισ ςιμανςθσ.

6. ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Σα αποδεικτικά δικαιολογθτικά κα προςκομίηονται μόνο από τουσ ενδιαφερόμενουσ που κα κλθκοφν για
υπογραφι ςφμβαςθσ, ςε εφλογθ προκεςμία από τθν αποδοχι τθσ πρόταςθσ, υπό τθ διαλυτικι αίρεςθ τθσ
ανατροπισ τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ μθ προςκόμιςισ τουσ από τον αντιςυμβαλλόμενο.
Σα αποδεικτικά δικαιολογθτικά που ηθτοφνται είναι τα εξισ :
1. Σίτλοι ςπουδϊν
1α. Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΣΕΙ / Μεταπτυχιακόσ / Διδακτορικόσ Σίτλοσ πουδϊν.
Αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι ςε περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι
απαιτείται και θ προςκόμιςθ αντιγράφου τθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ από το ΔΛ.Ξ.Α.Σ..Α. ι το Λ.Σ.Ε. ι του
πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. περί ιςοτιμίασ ι ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ.
1β. Σίτλοσ Μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Αντίγραφο αναγνωριςμζνου τίτλου μετα-δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με τίτλουσ ιςοτιμίασ όπου απαιτείται.

2. Απόδειξθ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ
Για τθν απόδειξθ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ απαιτοφνται:
Αντίγραφα βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ ιδιωτικϊν ι δθμοςίων επιχειριςεων και οργανιςμϊν, ι επιςτθμονικϊν
φορζων ι αντίςτοιχων αποφάςεων του εργοδότθ, ι ςχετικϊν ςυμβάςεων κλπ, από τα οποία να προκφπτουν το
είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εμπειρίασ του υποψιφιου.
Όςον αφορά τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ αυτι μπορεί να αποδεικνφεται και με τθν προςκόμιςθ Ξαρτζλασ
ενςιμων ι διλωςθ από το οικείο αςφαλιςτικό ταμείο.

3. Απόδειξθ Επαγγελματικισ ιδιότθτασ
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Για τον Ξωδ. 02: Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ λογιςτι -φοροτεχνικοφ Α’ τάξθσ: Αντίγραφο Άδειασ
Για τον Ξωδ. 10-11: Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ λογιςτι - φοροτεχνικοφ B’ τάξθσ: Αντίγραφο Άδειασ

4. Πιςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ( τουλάχιςτον καλι Β2)
Για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ απαιτοφνται: Ξρατικό Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ
αντίςτοιχου επιπζδου ι με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE ι MICHIGAN, ι
πιςτοποιθτικά πανεπιςτθμίων ι άλλων φορζων, εφόςον είναι πιςτοποιθμζνοι ι αναγνωριςμζνοι από τθν
αρμόδια αρχι τθσ οικείασ χϊρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ και να χορθγοφν πιςτοποιθτικά γνϊςθσ τθσ
Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο.
Δεν απαιτείται θ απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ εάν οι επικαλοφμενοι τίτλοι ςπουδϊν ζχουν
αποκτθκεί ςτο εξωτερικό, ςε χϊρα ςτθν οποία μθτρικι ι επίςθμθ γλϊςςα είναι θ Αγγλικι και τα μακιματα
διδάςκονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ
Θ παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δεν δεςμεφει τθν ΟΕΣΕΕ να ςυνάψει ςυνεργαςία µε τουσ
ενδιαφερόμενουσ και δεν γεννά δικαιϊματα προςδοκίασ. Θ ΟΕΣΕΕ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει ι να
τροποποιιςει, χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ, τθ διαδικαςία και το χρονοδιάγραμμα, όπωσ αυτά
περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, όπωσ επίςθσ να απορρίψει υποψιφιουσ που δεν πλθροφν τα
ανωτζρω κριτιρια από τθ διαδικαςία, να αναβάλει ι να διακόψει τθ διαδικαςία ι/και να κθρφξει ατελζςφορθ
τθ διαδικαςία κατά τθν αποκλειςτικι τθσ ευχζρεια χωρίσ να απαιτείται θ επίκλθςθ οποιουδιποτε ειδικότερου
λόγου.
Θ ΟΕΣΕΕ διατθρεί το δικαίωμα επιλογισ του προςϊπου του αντιςυμβαλλομζνου, κακϊσ και πλιρθ διακριτικι
ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι μθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία δεν
αποκτοφν κανζνα δικαίωμα ι αξίωςθ για αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι ικανοποίθςθ από τθν ΟΕΣΕΕ ι τα
ςτελζχθ τθσ για οποιοδιποτε λόγο ςχετιηόμενο με τθν παροφςα πρόςκλθςθ ι/και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ
διαδικαςία.
Θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και προχποκζςεων τθσ
παροφςασ και θ ςυμμετοχι ςε τυχόν περαιτζρω ςτάδια τθσ διαδικαςίασ κα αποτελεί ανεπιφφλακτθ αποδοχι
όλων των όρων και προχποκζςεων αυτισ.
Ο Πρόεδροσ και Ρόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ ΟΕΣΕΕ

τοϊμενίδθσ Ανδρζασ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ : Ζντυπο Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
Προσ:
ΟΠΟΠΟΡΔΛΑ ΤΟΟΟΓΩΡ ΕΡΓΑΗΟΠΕΡΩΡ ΣΕΧΡΛΞΩΡ ΕΠΛΧΕΛΡΘΕΩΡ ΕΟΟΑΔΟ
Σαχ. Διεφκυνςθ: ΧΡΘΣΟΤ ΟΑΔΑ 5-7
Σαχ. Ξϊδικασ: 10561
Πλθροφορίεσ : ΣΟΝΠΕΡΛΔΘ ΑΡΔΡΕΑ
Σθλζφωνο : 2108838203
E-mail : info@osetee.gr

Θμερομθνία ../.. /2018

Κζμα: Αίτθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ωσ ςυνεργάτθσ ςτθ Πράξθ με τίτλο «Ξατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ
γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ» MIS 5003077».
Παρακαλϊ δεχκείτε τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ μου ωσ ςυνεργάτθσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ.
Κζςθ/Ξωδ: ………………………………………………………………………
Α. ΑΣΟΠΛΞΑ ΣΟΛΧΕΛΑ
Επϊνυμο
Όνομα
Όνομα πατρόσ
Α. Δ. Σαυτότθτασ
Θμερομθνία γζννθςθσ
Β. ΣΟΛΧΕΛΑ ΑΟΟΘΟΟΓΡΑΦΛΑ – ΕΠΛΞΟΛΡΩΡΛΑ
Οδόσ, αρικμόσ
Σαχ. Ξϊδικασ
Διμοσ μόνιμθσ κατοικίασ
Ρομόσ
τακερό τθλζφωνο
Ξινθτό τθλζφωνο
e-mail
υνθμμζνα ςασ υποβάλλω:
1.
2.
3.
Ο/Θ …………………………………………..
(Τπογραφι)
Η επεξεργαςία των ςτοιχείων που καταγράφονται ςτο Έντυπο Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ γίνεται από τθν Ο..Ε.Σ.Ε.Ε. με
αποκλειςτικό ςκοπό τθν Επιλογι ςυνεργατών για τθν ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ ζργου τθσ Πράξθσ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ
γνώςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του Περιβάλλοντοσ» MIS 5003077.
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ΤΠΟΔΕΛΓΠΑ : Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:
Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:

ΣΚ:

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ

Σα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη θαζώο θαη νηηδήπνηε άιιν επηθαινύκαη ζην βηνγξαθηθό κνπ ζεκείωκα πνπ
θαηαζέηω ζην πιαίζην ηεο αίηεζεο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο κνπ ωο ζπλεξγάηεο ζηε Πξάμε κε ηίηιν «Καηάξηηζε
θαη πηζηνπνίεζε γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο» MIS 5003077», είλαη
αιεζή θαη δηαζέηω ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηα νπνία θαη ζα ππνβάιω, εθόζνλ κνπ δεηεζνύλ.
Θμερομθνία: ….. /….. / 2018
Ο – Θ Δθλ.

(Τπογραφι)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου
8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι
ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.
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