
 

 

 
 

 
 

Αθήνα, 18/2/2021 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε 
αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής»,  

με κωδ. ΟΠΣ 5035182  
 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» 
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους 

 
 
 
 
 
 
 

Αρ.: 2/2021 
 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 18/2/2021 έως και 5/3/2021 (ώρα 14:00) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 

 

2 

 
 

Περιεχόμενα 
 

I)  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ................................... 3 

II) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ .............................. 4 

IIΙ)  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ & ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΑ 
ΘΕΣΗ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ .................................................................................................... 6 

Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Πράξης (Κωδ. Θέσης: 01) ................................................ 6 

Στέλεχος Δημοσιότητας (Κωδ. Θέσης: 02) .............................................................................. 8 

Στέλεχος  Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού αντικειμένου (Κωδ. Θέσης: 
03) ................................................................................................................................. 11 

Στέλεχος Πληροφοριακού Συστήματος και ηλεκτρονικής προώθησης (Κωδ. Θέσης: 04) .... 13 

Νομικός  Σύμβουλος (Κωδ. Θέσης: 05) ................................................................................. 16 

Επιστημονικά στελέχη με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα  (Κωδ. Θέσης: 06 -
07)  - ΔΥΟ  ΣΤΕΛΕΧΗ ...................................................................................................... 18 

IV) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ .......................................... 20 

α) Υποβολή Αιτήσεων ........................................................................................................ 20 

β) Αξιολόγηση – Μοριοδότηση Κριτηρίων  Επιλογής Υποψηφίων .................................... 21 

γ) Υποβολή Ενστάσεων ...................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

δ) Φάκελος Δικαιολογητικών ............................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ε) Λοιποί όροι ................................................................................................................... 22 

στ) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων............................................................................ 23 

ζ) Λοιπές Πληροφορίες ..................................................................................................... 23 

 
  



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 

 

3 

 
 

I)  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, καθώς και: 

1) Την με γενικό αριθμό 17769/1960 καταστατική πράξη του φορέα με την επωνυμία 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ», όπως ισχύει. 

2) Την ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 
81986/ΕΥΘΥ/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 
Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 
3521/Β/1.11.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) To με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση», όπως ισχύει. 

4) Την KYA 126829/EΥΘΥ 1217/8.12.2015 (ΦΕΚ 2784/B/21.12.2015) «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 
4314/2014». 

5)  Τη με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5788/1873/Α3/21.09.2018 (α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3319 και κωδικό 
110) και την ορθή επανάληψη αυτής 24.09.2018, πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Κατάρτιση και 
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)» για τους 
άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ (ΩΕ7Ε465ΧΙ8-ΖΤ2)  

6) Τη με αριθμ. 29-10-18 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα με την επωνυμία 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» έγκρισης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με α/α ΟΠΣ 3319 και κωδικό 110. 

7) Τη με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3867/1262/Α3/13.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΤ0Α465ΧΙ8-Ψ2Θ) Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του 
ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» 
και MIS 5035182 στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.   

8) Την από 17/10/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» για την αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση 
και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης 
της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» με MIS 5035182 στο Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 

9) Την από 25/2/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» για την έγκριση του σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) 
της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού 
τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής» με MIS 
5035182 στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 

10) Την από 22/12/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» για την έγκριση της πρόσκλησης για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της 

https://www.espa.gr/elibrary/ΚΥΑ_21122015_FEK_2784_DhmosionDior9wseis.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/ΚΥΑ_21122015_FEK_2784_DhmosionDior9wseis.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/ΚΥΑ_21122015_FEK_2784_DhmosionDior9wseis.pdf
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Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού 
τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής», και MIS 
5035182 και τον ορισμό Επιτροπής αξιολόγησης και Επιτροπής ενστάσεων των υποψηφίων. 
 

II) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας ιδρύθηκε για να υπερασπίζεται και να προωθεί τα συμφέροντα του 
κλάδου της Ξυλείας στη χώρα μας.  
Ακολουθώντας το σκοπό της ίδρυσής του, ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ συμμετείχε στην 
πρόσκληση «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα (Β’ κύκλος)» της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και με την υπ’ 
αριθμ. 3867/1262/A3/13.06.2019 απόφαση ένταξης ανέλαβε ως Δικαιούχος φορέας την 
υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του 
ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, διαχείρισης έργου και 
παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035182, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020». 
 
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης, επιδιώκεται η συμμετοχή, στο σύνολο της χώρας, 1.210 
εργαζομένων, ή εποχικά εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων, σε 
δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιλεγμένες ειδικότητες 
υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα 
και απασχόληση και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων. Τα αντικείμενα 
κατάρτισης είναι τα εξής: 
 Διαχείριση Έργου (Project management). 
 Εξαγωγικό εμπόριο και σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης πωλήσεων. 
 Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες. 
 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι 24 μήνες με λήξη την 14η /06/2021, η οποία 
δύναται να παραταθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Η Πράξη περιλαμβάνει: ένα (1) υποέργο με A/A: 1 και τίτλο «Υλοποίηση Σχεδίου με Ίδια Μέσα» 
και πέντε (5) υποέργα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων σε όλες τις περιφέρειες της 
χώρας.  
 
Για την υλοποίηση του  Υποέργου 1 που αφορά σε:  
 ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης,  
 ενέργειες δημοσιότητας και προβολής της πράξης  
 ενέργειες προσέλκυσης και υποδοχής  των ωφελουμένων  
 
και για τις ανάγκες υλοποίησης των επιμέρους πακέτων εργασίας και παραδοτέων, που 
περιλαμβάνει, ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ με την από 22-12-2020 απόφαση του Δ.Σ. 
ανακοινώνει με την παρούσα, την πρόθεση του να απασχολήσει:   
 Έξι (6) συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου και   
 Έναν (1) συνεργάτη  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,  
προκειμένου να στελεχώσουν την Ομάδα Έργου, για τις ακόλουθες ειδικότητες / θέσεις 
εργασίας: 
 Κωδ. 01: Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Πράξης 
 Κωδ. 02: Στέλεχος Δημοσιότητας 
 Κωδ. 03: Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου 
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 Κωδ. 04: Στέλεχος Πληροφοριακού Συστήματος και ηλεκτρονικής προώθησης 
 Κωδ. 05:Νομικός Σύμβουλος 
 Κωδ.06-07/ (2 θέσεις): «Στέλεχος αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμού»  

 
 
Η πιστοποίηση του υλοποιηθέντος έργου του κάθε στελέχους/συνεργάτη (εκτός από την θέση με 
κωδ. 03) επιτυγχάνεται με την παράδοση Μηνιαίων εκθέσεων αναφοράς ή Τριμηνιαίων 
εκθέσεων [υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου και νομικής υποστήριξης για τις θέσεις 01 και 
05 αντίστοιχα] στις οποίες αποτυπώνονται σαφώς οι επιμέρους ενέργειες/εργασίες  και ο χρόνος 
απασχόλησης για την υλοποίηση των παραδοτέων που αναλαμβάνει.   
Αρμόδια για την διαπίστωση και πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης και παραλαβής των 
παραδοτέων ανα στέλεχος και παραδοτέο είναι η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης 
Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ), που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του Συνδέσμου.  
 
Η διαδικασία επιλογής και σύναψης των συμβάσεων με τους υποψήφιους συνεργάτες, θα 
υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
  



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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IIΙ)  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ & ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 

 Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Πράξης (Κωδ. Θέσης: 01)  
 
1. Περιγραφή Θέσης 
Το στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Πράξης αναφέρεται στην Υπεύθυνη Έργου και στον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του δικαιούχου φορέα και είναι αρμόδιο για να παρακολουθεί και να ελέγχει 
συνολικά την οικονομική διαχείριση της Πράξης. Ειδικότερα: 
 Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης της Πράξης και τηρεί πλήρη οικονομικό φάκελο 

της Πράξης σε όλες τις φάσεις υλοποίησής της. 
 Παρακολουθεί τις δαπάνες ανά Υποέργο και Πακέτο Εργασίας και συγκεντρώνει τα 

παραστατικά δαπανών και συντάσσει τις τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης οικονομικού 
αντικειμένου. 

 Αντιστοιχεί το φυσικό αντικείμενο με το οικονομικό αντικείμενο ανά υποέργο, πακέτο 
εργασίας και παραδοτέο σε συνεργασία με το στέλεχος Διοικητικής υποστήριξης - Υπ. 
Φυσικού Αντικειμένου. 

 Συντάσσει, μαζί με την Υπεύθυνη Έργου, τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών  
 Καταρτίζει και εισηγείται (σε συνεργασία με την Υπεύθυνο Έργου) στο Δ.Σ το μηχανισμό 

πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης (οικονομικό αντικείμενο), καθώς και τις εσωτερικές 
διαδικασίες επαλήθευσης/ αντιστοίχισης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα 
και την κανονικότητά τους. 

 Ελέγχει τη νομιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών και διεκπεραιώνει τις πληρωμές 
και τις αποδόσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και ΔΟΥ 

 Παρακολουθεί τον τραπεζικό λογαριασμό του έργου. 
 Τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, καθώς και τα 

δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους. 
 

2. Περιγραφή Προσόντων (Απαιτούμενα και Πρόσθετα) 
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση, θα 
πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση σε: Οικονομικά ή 
Λογιστική ή Χρηματοοικονομικά.  
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα προαναφερόμενα (απαιτούμενα προσόντα),συμμετέχουν στη 
μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης  με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία  

σε οικονομικό αντικείμενο 
ή/κσι στα λογιστικά 

Πάνω από 10 έτη 100 μόρια  
 

40% Πάνω από 5 έτη έως και 10. 75 μόρια 

Πάνω από 1 έτος έως και 5 50 μόρια 

2 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 

στην οικονομική διαχείριση 
Έργων ή/και 

Πάνω από 5 έτη 100 μόρια  
 
 

35% 
Έως και 5 έτη 50 μόρια 



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

συγχρηματοδοτούμενων  
Προγραμμάτων 

3 Προσωπική Συνέντευξη* 
Βάσει δομημένου 
ερωτηματολογίου 

έως 100 μόρια 
 

25% 

Συνολική Βαθμολογία Μέγιστη βαθμολογία/Κριτήριο: 100 μόρια 100% 

*Η Προσωπική συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους. Η συνέντευξη θα 
διενεργηθεί μέσω on line ηλεκτρονικών εργαλείων /πλατφορμών τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση 
μη συμμετοχής οι υποψήφιοι αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.  
  

3. Σχέση & Διάρκεια Απασχόλησης  
Σχέση Απασχόλησης: Σύμβαση μίσθωσης έργου.  
 

Διάρκεια: Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα 
συναφθεί με τον προκριθέντα υποψήφιο, ενώ ως λήξη, ορίζεται αυτή της λήξης της Πράξης. Ο 
συνολικός χρόνος απασχόλησης του στελέχους κατά τη διάρκεια της σύμβασης,  θα είναι 5,01 
Ανθρωπομήνες.   

 

 
 

4. Τόπος Εκτέλεσης έργου  

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται είτε η έδρα του Δικαιούχου, είτε οπουδήποτε αλλού 
απαιτείται από την Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της.  

5. Παραδοτέα σύμβασης 

Τριμηνιαίες εκθέσεις οικονομικού αντικειμένου.  

 

6. Αμοιβή – Τρόπος Καταβολής  
Η συνολική αμοιβή του στελέχους έως τη λήξη της σύμβασής του, ανέρχεται στο ποσό των 
9.793,52€ μικτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  λοιπών νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών 
εισφορών, όπως ισχύουν).  
 
Η αμοιβή του στελέχους θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά τρίμηνο με την παραλαβή αντίστοιχης 
τριμηνιαίας έκθεσης οικονομικού αντικειμένου κατόπιν διαδοχικής  παραλαβής και πιστοποίησης 
του παραχθέντος έργου του από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου 
(ΕΠΠΕ) κι εφόσον ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ έχει λάβει χρήματα από τον φορέα 
χρηματοδότησης της Πράξης.   
 
Το ποσό κάθε τμήματος της αμοιβής προσδιορίζεται από το ποσοστό υλοποίησης του 
παραδοτέου σε σχέση με την ολοκλήρωση του όπως πιστοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής 
και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ) με βάση τις ενέργειες/εργασίες και το χρόνο 
απασχόλησης του στελέχους όπως αποτυπώνονται στην αντίστοιχη Τριμηνιαία έκθεση 
οικονομικού αντικειμένου.   
 
  



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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 Στέλεχος Δημοσιότητας (Κωδ. Θέσης: 02)  
 
1. Περιγραφή Θέσης 
Το στέλεχος αναφέρεται στην Υπεύθυνη Έργου και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του δικαιούχου φορέα 
και είναι αρμόδιο για να παρέχει υπηρεσίες προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της 
πράξης. Ειδικότερα: 
 Έχει την ευθύνη προετοιμασίας, οργάνωσης, συντονισμού και υλοποίησης όλων των 

ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (ενδεικτικά αναφέρονται: υλικό ενημέρωσης, 
ενημερωτικές εκδηλώσεις, ραδιοφωνική και διαδικτυακή εκστρατεία) 

 Συμμετέχει στις ενέργειες προσέλκυσης, ενημέρωσης και υποδοχής αιτήσεων των δυνάμει 
ωφελούμενων. 

 Παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης πληροφόρησης και υποστήριξης στους ενδιαφερόμενους 
/υποψήφιους, εν δυνάμει ωφελούμενους και διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στην 
συμμετοχή σε συνεργασία με τα στελέχη διοικητικής Υποστήριξης και Πληροφορικής της 
ομάδας έργου. 

 Συμμετέχει στη διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου ωφελουμένων 
 Υποστηρίζει και διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους κατά την υποβολή αιτήσεων – 

δικαιολογητικών. 
 

2. Περιγραφή Προσόντων (Απαιτούμενα και Πρόσθετα) 
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση θα 
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα προαναφερόμενα (απαιτούμενα προσόντα), συμμετέχουν στη 
μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης  με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 Εκπαιδευτικό Επίπεδο  

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
με κατεύθυνση στους τομείς: 

Δημοσιογραφίας ή ΜΜΕ ή 
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ ή 

Ψηφιακών Μέσων ή Δημοσίων 
Σχέσεων ή Εμπορίας - Διαφήμισης 

100 μόρια 

20% 
 

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 

75 μόρια 

Απόφοιτοι Μετα-δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας 

50 μόρια 

2 
Αποδεδειγμένη γενική 

επαγγελματική εμπειρία   

Πάνω από 5 έτη 100 μόρια 
20% 

Έως και 5 έτη 50 μόρια 

3 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία  

στην υλοποίηση 
δράσεων προβολής - 
δημοσιότητας ή στη 

δημοσιογραφία 

Πάνω από 3 έτη 100 μόρια 

35% 
Έως και 3 έτη 50 μόρια 



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

4 Προσωπική Συνέντευξη* Βάσει δομημένου ερωτηματολογίου  έως 100 μόρια 25% 

Συνολική Βαθμολογία Μέγιστη βαθμολογία/Κριτήριο: 100 μόρια 100% 

*Η Προσωπική συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους. Η συνέντευξη θα 
διενεργηθεί μέσω on line ηλεκτρονικών εργαλείων /πλατφορμών τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση 
μη συμμετοχής οι υποψήφιοι αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.  

 
3. Σχέση & Διάρκεια Απασχόλησης  
Σχέση Απασχόλησης: Σύμβαση μίσθωσης έργου.  
 

Διάρκεια: Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα 
συναφθεί με τον προκριθέντα υποψήφιο, ενώ ως λήξη, ορίζεται αυτή της λήξης της Πράξης. Ο 
συνολικός χρόνος απασχόλησης του στελέχους κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι 7,77 
Ανθρωπομήνες. 
 
4. Τόπος Εκτέλεσης έργου  

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται είτε η έδρα του Δικαιούχου, είτε οπουδήποτε αλλού 
απαιτείται από την Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της.  

 
5. Παραδοτέα σύμβασης  
Παραδοτέα της σύμβασης αποτελούν μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων στις οποίες θα 
περιγράφονται οι εργασίες του στελέχους ανά μήνα αναφοράς και θα συνοδεύονται από 
αντίστοιχα παραδοτέα, σχετικά με: 

 Το Μητρώο ωφελούμενων: αιτήσεις υποψηφίων, αποδεικτικά επικοινωνίας με υποψήφιους, 
έλεγχος πληρότητας αιτήσεων υποψηφίων (σε συνεργασία με το στέλεχος Διοικητικής 
Υποστήριξης και το στέλεχος Πληροφοριακού Συστήματος και ηλεκτρονικής προώθησης).  

 Έντυπο υλικό ενημέρωσης: σχεδιασμός, διαμόρφωση και  επιμέλεια αναπαραγωγής 
ενημερωτικού υλικού προβολής και δημοσιότητας της πράξης (φυλλάδιο, αφίσα, 
δελτία τύπου, ανακοινώσεων προσκλήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ) 

 Τη διενέργεια ραδιοφωνικής και διαδικτυακής ενημερωτικής εκστρατείας (σχεδιασμός 
προετοιμασία και οργάνωση ραδιοφωνικής και διαδικτυακής ενημερωτικής εκστρατείας) σε 
συνεργασία το στέλεχος Πληροφοριακού Συστήματος και ηλεκτρονικής προώθησης. 

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις: σχεδιασμός, προετοιμασία και οργάνωση εκδηλώσεων, 
δημιουργία και συγκέντρωση  υλικού τεκμηρίωσης από την υλοποίηση τους (προσκλήσεις , 
λίστα αποδεκτών, πρόγραμμα, δελτία τύπου, λίστες συμμετεχόντων, σε συνεργασία το 
στέλεχος Πληροφοριακού Συστήματος και ηλεκτρονικής προώθησης. 

 
6. Αμοιβή – Τρόπος Καταβολής   
Η συνολική αμοιβή του στελέχους έως τη λήξη της σύμβασής του, ανέρχεται στο ποσό των  
12.120,57€ μικτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  λοιπών νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών 
εισφορών).   
 

Η αμοιβή του στελέχους θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά τρίμηνο με την παραλαβή αντίστοιχων 



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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τριών (3) μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων κατόπιν διαδοχικής  παραλαβής και πιστοποίησης του 
παραχθέντος έργου του από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου 
(ΕΠΠΕ) κι εφόσον ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ έχει λάβει χρήματα από τον φορέα 
χρηματοδότησης της Πράξης.   
Το ποσό κάθε τμήματος της αμοιβής προσδιορίζεται από το ποσοστό υλοποίησης του 
παραδοτέου σε σχέση με την ολοκλήρωση του όπως πιστοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής 
και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ) με βάση τις ενέργειες/εργασίες και το χρόνο 
απασχόλησης του στελέχους όπως αποτυπώνονται απολογιστικά στις Μηνιαίες εκθέσεις 
πεπραγμένων του στελέχους και περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη Τριμηνιαία έκθεση 
οικονομικού αντικειμένου .     
 
  



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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 Στέλεχος  Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού αντικειμένου (Κωδ. Θέσης: 
03)  

 

1. Περιγραφή Θέσης 
Το στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου αναφέρεται στην 
Υπεύθυνη Έργου και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του δικαιούχου φορέα και είναι αρμόδιο για να 
επιβλέπει και να συμμετέχει στις δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και δημοσιότητας. 
Ειδικότερα:  
 Υποστηρίζει τη διοικητική λειτουργία του Δ.Σ. σε σχέση με την Πράξη και την επικοινωνία με 

την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 
 Συμμετέχει στην Οργάνωση των ενεργειών προσέλκυσης και υποδοχής των υποψηφίων 
 Συμμετέχει στην διαδικασία ενημέρωσης πληροφόρησης και υποστήριξης των 

ενδιαφερόμενων /υποψήφιων, εν δυνάμει ωφελούμενων  σε θέματα που αφορούν στην 
συμμετοχή τους στην Πράξη. 

 Έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τον ανάδοχο στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποέργων 
κατάρτισης και πιστοποίησης  

 Ενημερώνει την Υπ. Έργου σχετικά με την υλοποίηση των υποέργων του αναδόχου. 
 Συμμετέχει στις ενέργειες δημοσιότητας / προβολής της πράξης 
 Συντάσσει τα Δελτία Επίτευξης Δεικτών, καθώς και όλα τα έγγραφα υλοποίησης και 

παρακολούθησης της Πράξης. 
 Παρέχει στην Υπεύθυνη Έργου στοιχεία υλοποίησης της Πράξης για την σύνταξη των 

τριμηνιαίων Εκθέσεων παρακολούθησης και προόδου της υλοποίησης της  
 Αντιστοιχεί το φυσικό αντικείμενο με το οικονομικό αντικείμενο ανά υποέργο, πακέτο 

εργασίας και παραδοτέο σε συνεργασία με το στέλεχος Οικονομικής διαχείρισης. 
 Τηρεί τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία υλοποίησης και παρακολούθησης της Πράξης.  
 Τηρεί το πρωτόκολλο της Πράξης 

 
2. Περιγραφή Προσόντων (Απαιτούμενα και Πρόσθετα) 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση θα 
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα προαναφερόμενα (απαιτούμενα προσόντα), συμμετέχουν στη 
μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης  με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στους 

τομείς: Οικονομίας ή Διοίκησης 
επιχειρήσεων ή Πολιτικών 

Επιστημών ή Διεθνών Σχέσεων  - 
Ευρωπαϊκών σπουδών  ή Κοινωνικής 

Πολιτικής ή Δημόσιας Διοίκησης 

100 μόρια 

 
 

20% 

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως 

ειδικότητας 
75 μόρια 

Απόφοιτοι Μετα-δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ανεξαρτήτως 

ειδικότητας 
50 μόρια 



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

2 

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική 
εμπειρία στη διοικητική 

/γραμματειακή υποστήριξη 
φορέων - επιχειρήσεων 

Πάνω από 5 έτη 100 μόρια  
 

25% Πάνω από 3 έως και 5 έτη 75 μόρια 

Πάνω από 1 έως και 3 έτη 50 μόρια 

3 

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική 
εμπειρία στην υποστήριξη / 

παρακολούθηση 
συγχρηματοδοτούμενων 

έργων-προγραμμάτων ή / και 
στη διοίκηση έργων 

Πάνω από 5 έτη 100 μόρια  
 
 

30% 
 

Έως και 5 έτη 
 

50 μόρια 
 

4 Προσωπική Συνέντευξη* Βάσει δομημένου ερωτηματολογίου  έως 100 μόρια 
 

25% 
 

Συνολική Βαθμολογία Μέγιστη βαθμολογία/Κριτήριο: 100 μόρια 100% 

*Η Προσωπική συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους. Η συνέντευξη θα 
διενεργηθεί μέσω on line ηλεκτρονικών εργαλείων /πλατφορμών τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση 
μη συμμετοχής οι υποψήφιοι αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.  

 
3. Σχέση & Διάρκεια Απασχόλησης  

Σχέση Απασχόλησης: Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. 
 

Διάρκεια: Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα 
συναφθεί με τον προκριθέντα υποψήφιο, ενώ ως λήξη, ορίζεται αυτή της λήξης της Πράξης.  Θα 
είναι μισθωτός/ή, πλήρους  απασχόλησης.   
 
 
 
 

 
 

4. Τόπος Εκτέλεσης έργου  

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται η έδρα του Δικαιούχου. 

5. Αμοιβή – Τρόπος Καταβολής   
Το συνολικό κόστος έως τη λήξη της σύμβασης του, ανέρχεται στο ποσό των  28.720,73€ 
(συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου) και περιλαμβάνει ΔΧ, ΔΠ και επίδομα άδειας. Η αμοιβή θα καταβάλλεται ανά μήνα.  
 

 
  



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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Στέλεχος Πληροφοριακού Συστήματος και ηλεκτρονικής προώθησης (Κωδ. Θέσης: 04) 
1. Περιγραφή Θέσης 
Το  Στέλεχος Πληροφοριακού συστήματος και ηλεκτρονικής προώθησης αναφέρεται στην 
Υπεύθυνη Έργου και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του δικαιούχου φορέα και είναι αρμόδιο για να 
επιβλέπει και να συμμετέχει στις δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και δημοσιότητας. 
Ειδικότερα: 
 Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία και υποστήριξη του τεχνικού εξοπλισμού του 

φορέα που θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση της Πράξης. 
 Συνεργάζεται με το Στέλεχος Δημοσιότητας για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων 
 Έχει την ευθύνη για την λειτουργία της Ιστοσελίδας της Πράξης και την επικαιροποίηση του 

περιεχομένου της  
 Υποστηρίζει τη λειτουργία των ψηφιακών μέσων δημοσιότητας /προβολής της πράξης 

(ανάρτηση στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων δημοσιεύσεων, προσκλήσεων, ενημερωτικού 
υλικού, δελτίων τύπου κλπ)  

 Έχει την ευθύνη για την προβολή της πράξης μέσω καναλιών κοινωνικής δικτύωσης. 
 Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας του Συστήματος 

ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων. 
 Έχει την ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη και πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων / 

υποψήφιων συμμετεχόντων κατά την υποβολή της υποψηφιότητας τους 
 Παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης πληροφόρησης και υποστήριξης  στους ενδιαφερόμενους 

/υποψήφιους, εν δυνάμει ωφελούμενους και διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στην 
συμμετοχή σε συνεργασίας με τα στελέχη, Διοικητικής Υποστήριξης και Δημοσιότητας της 
ομάδας έργου. 

 Συμμετέχει στην διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου ωφελουμένων 
 

2. Περιγραφή Προσόντων (Απαιτούμενα και Πρόσθετα). 
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση θα 
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση στην 
Πληροφορική.  
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα προαναφερόμενα (απαιτούμενα προσόντα),  συμμετέχουν στη 
μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης  με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣ

Η 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 Εκπαιδευτικό Επίπεδο  

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 
κατεύθυνση στους τομείς:Πληροφορικής ή 

Ψηφιακών Μέσων ή Αυτοματισμού –
Επικοινωνιών/Τηλεπικοινωνιών 

 
100 μόρια 

 
 

20% 
 

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ανεξαρτήτως ειδικότητας 

 
75 μόρια 

 

Απόφοιτοι Μετα-δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας 

50 μόρια 

2 
Αποδεδειγμένη Γενική 

επαγγελματική εμπειρία   

Πάνω από 5 έτη 100 μόρια 

20% 

Έως και 5 έτη 50 μόρια 

3 Αποδεδειγμένη Πάνω από 5 έτη 100 μόρια 35% 



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣ

Η 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Επαγγελματική εμπειρία 
σχετική με διαχείριση 

πληροφοριακών 
συστημάτων  ή προβολή -

προώθηση μέσω 
διαδικτύου και μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης ή 
τεχνική υποστήριξη ή 
ανάπτυξη  ψηφιακών 

εφαρμογών και συναφών 

Πάνω από 3 έτη έως και 5. 50 μόρια 

Έως και 3 έτη 30 μόρια 

4 Προσωπική Συνέντευξη* Βάσει δομημένου ερωτηματολογίου  έως 100 μόρια 
 

25% 
 

Συνολική Βαθμολογία Μέγιστη βαθμολογία/Κριτήριο: 100 μόρια 100% 

*Η Προσωπική συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους. Η συνέντευξη θα 
διενεργηθεί μέσω on line ηλεκτρονικών εργαλείων /πλατφορμών τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση 
μη συμμετοχής οι υποψήφιοι αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.  
 
 

3. Σχέση & Διάρκεια Απασχόλησης  
Σχέση Απασχόλησης: Σύμβαση μίσθωσης έργου.  
 

Διάρκεια: Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα 
συναφθεί με τον προκριθέντα υποψήφιο, ενώ ως λήξη, ορίζεται αυτή της λήξης της Πράξης. Ο 
συνολικός χρόνος απασχόλησης του στελέχους κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι 5,18 
Ανθρωπομήνες. 

 
 
 
 

 

4. Τόπος Εκτέλεσης έργου  

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται είτε η έδρα του Δικαιούχου, είτε οπουδήποτε αλλού 
απαιτείται από την Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της.  

5. Παραδοτέα σύμβασης   
Παραδοτέα της σύμβασης αποτελούν μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων στις οποίες θα 
περιγράφονται οι εργασίες ανά μήνα αναφοράς και θα συνοδεύονται από αντίστοιχα 
παραδοτέα, σχετικά με: 

 Το Μητρώο ωφελούμενων: σχεδιασμός ανάπτυξη, και τεχνική υποστήριξη λειτουργίας 
συστήματος ηλεκτρονικής υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων υποψηφίων. Εξαγωγή 
reports ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα.  

 Τη διενέργεια διαδικτυακής ενημερωτικής εκστρατείας: δημιουργία και υλοποίηση με τη 
χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαδικτυακής καμπάνιας προβολής και δημοσιότητας 
της πράξης και στοχευόμενης  ενημέρωσης υποψηφίων, σε συνεργασία με το στέλεχος 
Δημοσιότητας . 

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις: προετοιμασία υλικού παρουσιάσεων ανά εκδήλωση, υλοποίηση 
σχεδίου ηλεκτρονικής προβολής και δημοσιότητας (σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα)  
των ενημερωτικών εκδηλώσεων ανά εκδήλωση. Αποστολή προσκλήσεων και ενημερωτικού 
υλικού σε λίστες υποψηφίων συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις / εν δυνάμει ωφελούμενων της 
Πράξης. Συγκέντρωση ηλεκτρονικού / ψηφιακού υλικού τεκμηρίωσης από την υλοποίηση 
τους (photos, video , λίστα αποδεκτών), σε συνεργασία με το στέλεχος Δημοσιότητας. 

 



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 

 

15 

 
 

6. Αμοιβή – Τρόπος Καταβολής   

Η συνολική αμοιβή του στελέχους έως τη λήξη της σύμβασής του ανέρχεται στο ποσό των  
8.080,38€ μικτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  λοιπών νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών 
εισφορών).   
 

Η αμοιβή του στελέχους θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά τρίμηνο με την παραλαβή αντίστοιχων 
τριών (3) μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων κατόπιν διαδοχικής  παραλαβής και πιστοποίησης του 
παραχθέντος έργου του από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου 
(ΕΠΠΕ) κι εφόσον ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ έχει λάβει χρήματα από τον φορέα 
χρηματοδότησης της Πράξης.   
Το ποσό κάθε τμήματος της αμοιβής προσδιορίζεται από το ποσοστό υλοποίησης του 
παραδοτέου σε σχέση με την ολοκλήρωση του όπως πιστοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής 
και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ) με βάση τις ενέργειες/εργασίες και το χρόνο 
απασχόλησης του στελέχους όπως αποτυπώνονται απολογιστικά στις Μηνιαίες εκθέσεις 
πεπραγμένων του στελέχους και περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη Τριμηνιαία έκθεση 
οικονομικού αντικειμένου .     
  



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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 Νομικός  Σύμβουλος (Κωδ. Θέσης: 05)  
 

1. Περιγραφή Θέσης:  
Το εν λόγω στέλεχος παρέχει υπηρεσίες νομικής υποστήριξης. Ειδικότερα: 

 Διασφαλίζει την τήρηση των νομικών δεσμεύσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου. 
 Συμμετέχει στην «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» για την επιλογή Αναδόχων. 
 Συμμετέχει στη σύνταξη της σύμβασης με τον Ανάδοχο των Υποέργων Κατάρτισης και 

πιστοποίησης. 

2. Περιγραφή Προσόντων  (Απαιτούμενα και Πρόσθετα). 
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση θα 
πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Νομικής και επικαιροποιημένη Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. 
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα προαναφερόμενα (απαιτούμενα προσόντα), συμμετέχουν στη 
μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης  με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 
Επαγγελματική εμπειρία 

ως νομικός 

Πάνω από 10 έτη 100 μόρια 
 
 

40% 
 Έως και 10 έτη 50 μόρια 

2 

Αποδεδειγμένη 
Επαγγελματική εμπειρία 

σε δημόσιους  
διαγωνισμούς και 

συμβάσεις (ν  
4412/16) 

Πάνω από 3 έτη 100 μόρια 

 
35% Έως και 3 έτη 50 μόρια 

3 Προσωπική Συνέντευξη* Βάσει δομημένου ερωτηματολογίου  έως 100 μόρια 

 
 

25% 
 
 

Συνολική Βαθμολογία Μέγιστη βαθμολογία/Κριτήριο: 100 μόρια 100% 

*Η Προσωπική συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους. Η συνέντευξη θα 
διενεργηθεί μέσω on line ηλεκτρονικών εργαλείων /πλατφορμών τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση 
μη συμμετοχής οι υποψήφιοι αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.  

 

3. Σχέση & Διάρκεια Απασχόλησης  
Σχέση Απασχόλησης: Σύμβαση μίσθωσης έργου.  
 

Διάρκεια: Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα 
συναφθεί με τον προκριθέντα υποψήφιο, ενώ ως λήξη, ορίζεται αυτή της λήξης της Πράξης. Ο 
συνολικός χρόνος απασχόλησης του στελέχους κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι 1,97 
Ανθρωπομήνες. 
 

4. Τόπος Εκτέλεσης έργου  

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται είτε η έδρα του Δικαιούχου, είτε οπουδήποτε αλλού 
απαιτείται από την Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της.  

5. Παραδοτέα σύμβασης   
 Τριμηνιαίες εκθέσεις Νομικής υποστήριξης  
 Πρακτικά Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού   



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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6. Αμοιβή – Τρόπος Καταβολής    

Η συνολική αμοιβή του στελέχους έως τη λήξη της σύμβασης του ανέρχεται στο ποσό των  
7.343,28€ μικτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  λοιπών νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών 
εισφορών).   
 

Η αμοιβή του στελέχους θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά τρίμηνο με την παραλαβή αντίστοιχης 
τριμηνιαίας έκθεσης Νομικής υποστήριξης κατόπιν διαδοχικής  παραλαβής και πιστοποίησης του 
παραχθέντος έργου του από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου 
(ΕΠΠΕ) κι εφόσον ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ έχει λάβει χρήματα από τον φορέα 
χρηματοδότησης της Πράξης.   
 
 

Το ποσό κάθε τμήματος της αμοιβής προσδιορίζεται από το ποσοστό υλοποίησης του 
παραδοτέου σε σχέση με την ολοκλήρωση του όπως πιστοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής 
και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ) με βάση τις ενέργειες/εργασίες και το χρόνο 
απασχόλησης του στελέχους όπως αποτυπώνονται απολογιστικά στις Τριμηνιαίες  εκθέσεις 
νομικής υποστήριξης του στελέχους και περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη Τριμηνιαία έκθεση 
οικονομικού αντικειμένου .     
  



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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 Στέλεχος αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμού   (Κωδ. Θέσης: 06 -07)  -  ΑΦΟΡΑ 
ΔΥΟ  ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

1. Περιγραφή Θέσης : 
Το κάθε στέλεχος συμμετέχει στην:  

 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των υποέργων 
κατάρτισης /πιστοποίησης 

 Τήρηση των σταδίων αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων (αποσφράγιση 
προσφορών, έλεγχος δικαιώματος συμμετοχής υποψηφίων αναδόχων, αξιολόγηση 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών, παραλαβή και αξιολόγηση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, σύνταξη της απόφαση κατακύρωσης). 

 Σύνταξη πρακτικών και την υποβολή τους για έγκριση στο ΔΣ του φορέα. 
 

2. Περιγραφή Προσόντων (Απαιτούμενα και Πρόσθετα). 
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη θέση θα 
πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα προαναφερόμενα (απαιτούμενα προσόντα),συμμετέχουν στη 
μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης  με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣ

Η 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 

Αποδεδειγμένη 
Επαγγελματική εμπειρία 

στο σχεδιασμό/ υλοποίηση 
/ υποστήριξη / 

παρακολούθηση / 
διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων 
έργων  

Πάνω από 10 έτη 100 μόρια 
 
 
 

35% Πάνω από 5 έως και 10 έτη 75 μόρια 

Πάνω από 1 έτος έως και 5 έτη  50 μόρια 

2 

Αποδεδειγμένη 
Επαγγελματική εμπειρία σε 

δημόσιους  
διαγωνισμούς και 

συμβάσεις (ν  
4412/16) 

Πάνω από 5 έτη 100 μόρια 
 
 

40% Πάνω από 2 έτη έως και 5 έτη 75 μόρια 

Από 1 έως 2 έτη 50 μόρια 

3 Προσωπική Συνέντευξη* Βάσει δομημένου ερωτηματολογίου  έως 100 μόρια 
 

25% 
 

Συνολική Βαθμολογία Μέγιστη βαθμολογία/Κριτήριο: 100 μόρια 100% 

 

*Η Προσωπική συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψήφιους. Η συνέντευξη θα 
διενεργηθεί μέσω on line ηλεκτρονικών εργαλείων /πλατφορμών τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση 
μη συμμετοχής οι υποψήφιοι αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.  
 

 

3. Σχέση & Διάρκεια Απασχόλησης  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ:  
Σχέση Απασχόλησης: Σύμβαση μίσθωσης έργου.  



 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5035182 
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Διάρκεια: Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα 
συναφθεί με τον προκριθέντα υποψήφιο, ενώ ως λήξη, ορίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης  του 
Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τα υποέργα κατάρτισης και πιστοποίησης. Ο συνολικός 
χρόνος απασχόλησης του κάθε στελέχους κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι 0,57 
Ανθρωπομήνες. 

 

4. Τόπος Εκτέλεσης έργου  

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου, ορίζεται είτε η έδρα του Δικαιούχου, είτε οπουδήποτε αλλού 
απαιτείται από την Πράξη, με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή της.  

5. Παραδοτέα σύμβασης   
Πρακτικά Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού   

 

6. Αμοιβή – Τρόπος Καταβολής  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ:   
Η συνολική αμοιβή για κάθε στέλεχος έως τη λήξη της σύμβασης του, ανέρχεται στο ποσό των 
2.135,28€ μικτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  λοιπών νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών 
εισφορών).   
Η αμοιβή του στελέχους θα καταβάλλεται άπαξ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την 
επιλογή αναδόχου των υποέργων κατάρτισης /πιστοποίησης, κατόπιν διαδοχικής   πιστοποίησης 
του παραχθέντος έργου του από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου 
(ΕΠΠΕ) κι εφόσον ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ έχει λάβει χρήματα από τον φορέα 
χρηματοδότησης της Πράξης.   
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IV)   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
 
α) Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας  
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

α) Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α) 

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (βλέπε Υπόδειγμα Β) 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  / τεκμήρια για την απόδειξη των απαιτούμενων και πρόσθετων 
προσόντων:    

γ )    Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών) 
Σχετικά με τον τίτλο σπουδών, απαιτείται απλό αντίγραφο στο οποία θα αναγράφεται ο 
ακριβής βαθμός, και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει 
αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης 
αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ 
για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. 

δ) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

ε) Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας 
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και 
της χρονικής διάρκειας της επαγγελματικής εμπειρίας είναι τα εξής: 

 Για τους μισθωτούς : α )Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία 
να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εργασίας ή  ισοδύναμα έγγραφα 
από τα οποία να προκύπτει ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της 
απασχόλησης και β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να 
προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης 

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 
στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης και αντίγραφα συμβάσεων ή 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτουν η διάρκεια και το είδος 
της εμπειρίας του υποψηφίου 

στ) Αντίγραφο επικαιροποιημένης  άδειας ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται. 

ζ)  Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, (βλέπε Υπόδειγμα Γ) στην οποία να δηλώνεται:  
1. Η μη ύπαρξη κωλύματος άμεσης έναρξης της σύμβασης έργου ή της σύμβασης ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου του υποψηφίου. 
2. Ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης και των επισυναπτόμενων αυτής είναι ακριβή και αληθή. 
3. Ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των 

αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνονται στην 
υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 
συνεργατών/έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα έχει τις 
προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις. 

4. Ότι έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY 
ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΞΥΛΕΙΑΣ καθώς και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΞΥΛΕΙΑΣ και για τα δικαιώματά μου και συναινώ στην 
επεξεργασία τους.  

 
Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν  
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α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σε μορφή αρχείων  .pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
vicky.kaltsidou@kaltsidiswood.com μέχρι την 5/3/2021, και ώρα 14.:00  

ή  
Β) ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (συστημένα ή µε courier) μέχρι την 5/3/2021, και 
ώρα 14.:00 εντός σφραγισμένου φακέλου στη διεύθυνση:  
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ  
14ο χλμ Εθνικής Αθηνών Λαμίας, 14564 Κηφισιά  

Για την υπ’ Αρ.2/2021/ΠΣΞ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Για τη Θέση : «………………………………………………………………» 

Επισημαίνεται ότι: 

 Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της 
ομάδας έργου.  

 Σε περίπτωση επιλογής του, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να στελεχώσει μόνο μία 
θέση.   

 Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι Αιτήσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του 
Δικαιούχου μέχρι την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Δικαιούχος ουδεμία 
ευθύνη φέρει για τον χρόνο παράδοσης ή και το περιεχόμενο των φακέλων 
υποψηφιότητας που θα αποσταλούν. 

 Με την υποβολή των αιτήσεων τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως τους 
όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 Η υποβολή φακέλου υποψηφιότητας δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση 
του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ να καταρτίσει Σύμβαση με τον/την 
ενδιαφερόμενο/η. 

 
β) Κατάταξη Υποψηφίων  
 
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, θα 
ακολουθήσει έλεγχος των στοιχείων της αίτησης, αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.  
Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί 
από την Επιτροπή Επιλογής, που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΞΥΛΕΙΑΣ.  
Τα απαιτούμενα προσόντα ανά θέση αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και δεν 
βαθμολογούνται.   
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας  (έντυπο εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος υποψηφίου) σε σχέση με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποτελούν 
αντικείμενο ελέγχου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 
διαπιστωθούν ανακριβή στοιχεία, σε σχέση με τα δηλωθέντα στην αίτηση, τότε η αίτηση 
απορρίπτεται συνολικά. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με 
την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα 
μοριοδοτούνται  κατά την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, 
κατόπιν ελέγχου των αντίστοιχων δικαιολογητικών, επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου και 
σε περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται. 
Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την 
ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει,  το οποίο δηλώνει μεταξύ άλλων 
και στην Υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτει στην αίτηση (βλ. Υπόδειγμα Γ)  
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Τελική βαθμολογία – Διαμόρφωση Πινάκων Κατάταξης:   
Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου, προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: (το άθροισμα των 
γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου). 

Α=Σ(ai*bi) 
Όπου:  
ai= o συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα 
bi= η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του ανωτέρω 
πίνακα. 
Μετά την ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων 
δικαιολογητικών, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
www.htca.gr, ταξινομημένοι ανά θέση, όπου για κάθε υποψήφιο θα αναγράφονται τα μόρια 
που έλαβε. Οι πίνακες κατάταξης θα περιλαμβάνουν μόνο τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής 
της αίτησης των υποψηφίων και όχι το ονοματεπώνυμό τους. Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται 
προσωρινοί.  
Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις σε 
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των 
προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΞΥΛΕΙΑΣ και σύμφωνα 
με τα κάτωθι: 
 
Ενστάσεις: 
Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις κατά 
του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, 
κ.λπ. απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται 

 Α)  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

vicky.kaltsidou@kaltsidiswood.com, μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας 

από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων, 

ή  

Β) ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (συστημένα ή µε courier) εντός σφραγισμένου φακέλου, 

υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων μέχρι την ώρα 14:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από 

την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων,  στη διεύθυνση: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ  
14ο χλμ Εθνικής Αθηνών Λαμίας, 14564 Κηφισιά  

Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων 
Για την υπ’ Αρ. 2/2021/ΠΣΞ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Για τη Θέση : «…………………..……………………………………………..» 

 
Ενστάσεις που αποστέλλονται μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες 
και δεν εξετάζονται. 
 
γ) Λοιποί όροι 
Με την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους 
της παρούσας πρόσκλησης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος (υποβολή αίτησης υποψηφιότητας) 
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΞΥΛΕΙΑΣ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα 
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προσδοκίας. Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να 
τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά 
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.  
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΞΥΛΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των προσώπων ανά θέση 
εργασίας, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών 
συμβάσεων.  
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και 
χρηματική ικανοποίηση από τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ή τα στελέχη του για 
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία. 
Επισημαίνεται ότι: 
 Η παρούσα πρόσκληση μπορεί να ακυρωθεί ή να ματαιωθεί μερικά ή ολικά με απόφαση του 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ και για τον λόγο αυτό η υποβολή αίτησης 
υποψηφιότητας από έκαστο ενδιαφερόμενο δεν εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση απέναντι 
στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΞΥΛΕΙΑΣ. 

 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η 
σύναψη ή μη των συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε 
αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

 
δ) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω έγγραφα, βιογραφικά σημειώματα και δικαιολογητικά 
θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, αλλά και 
της τήρησης του φακέλου του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.4314/2014 και σύμφωνα με τις νομικές, τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις που προβλέπονται 
στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ679/2016. 
  
ε) Πληροφορίες – Στοιχεία Επικοινωνίας 

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης  Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: 
vicky.kaltsidou@kaltsidiswood.com και στο τηλέφωνο 2105551949 κ. Δ. Αναγνωστόπουλος  
(ώρες επικοινωνίας 10:00 – 16:00). 
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ. 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Καλτσίδου Βίκυ 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 
1. Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α) 
2. Υπόδειγμα  Βιογραφικού Σημειώματος (Υπόδειγμα Β) 
3. Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ) 
4. Σχέδιο σύμβασης έργου (Υπόδειγμα Δ) 
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