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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αρ. 635/12-02-2019) 

 

για τη σύναψη συμβάσεως έργου με έκτακτο Προσωπικό, για την Υποστήριξη του Ε.Β.Ε.Π.  

στην υλοποίηση και διαχείριση της  συγχρηματοδοτούμενης Πράξης 

MIS 5002820 

 
 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) είναι Δικαιούχος της Πράξης «Κατάρτιση και 

Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου Υλικών - Κατασκευών, Τομέας 

Μετάλλου», με κωδικό ΟΠΣ 5002820.     

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης 5936/769/Α3/14-11-2017, όπως 

τροποποιήθηκε  με την αρ. πρωτ. 4546/Β3/983/23-07-2018 όμοια απόφαση. 

 

Για την υποστήριξή της στην υλοποίηση και διαχείριση της Πράξης, το Ε.Β.Ε.Π. προτίθεται να συνεργαστεί 

με έκτακτο προσωπικό (εξωτερικό συνεργάτη), συνάπτοντας με αυτό συμβάσεις έργου.  

 

Η σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη έχει εγκριθεί με την Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 

Ε.Β.Ε.Π. αρ.12/11.5.2018, η οποία αφορά στην υλοποίηση του Υποέργου 1 «Συντονισμός, παρακολούθηση, 

διοικητική και οικονομική διαχείριση, επιστημονική υποστήριξη και αξιολόγηση» της Πράξης με Ίδια Μέσα 

(Αυτεπιστασία). 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, με την με αρ. 7/28-02-2019 απόφασή της, έχει εγκρίνει την 

παρούσα Πρόσκληση και το Σχέδιο της Σύμβασης Έργου. 

 

Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται σε 23.436,00 €, περιλαμβανομένων, αναλογούντος ΦΠΑ, 

ασφαλιστικών εισφορών και νόμιμων κρατήσεων, η δε χρηματοδότησή της είναι ενταγμένη στον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό της Πράξης. 

 

Δαπάνες Μετακίνησης καταβάλλονται στον συμβασιούχο όταν αυτός πραγματοποιεί εξωτερικούς ελέγχους του 

Αναδόχου του Προγράμματος Κατάρτισης / Πιστοποίησης των Υποέργων 2,3,4,5 και 6 της Πράξης. Οι δαπάνες 

μετακίνησης είναι επιλέξιμες και αποζημιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για το μόνιμο προσωπικό του 

Ε.Β.Ε.Π. που συμμετέχει στην Πράξη. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της, και έως τη λήξη της πράξης. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι η υποστήριξη του Ε.Β.Ε.Π. στην υλοποίηση και διαχείριση της 

Πράξης MIS 5002820. 

Ο συμβασιούχος μετέχει στην Ομάδα Έργου της Πράξης για την υλοποίηση / διαχείριση των Ενεργειών 1 και 2 

(Ε1, Ε2) του Πακέτου Εργασίας 1 (ΠΕ1) «Συντονισμός, Οργάνωση και Διαχείριση της Πράξης» του Υποέργου 

1. 

Ο συμβασιούχος μετέχει στην Ομάδα Έργου της Πράξης, μετά από σχετική απόφαση της Διοικητικής 

Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Π. 
 

Παραδοτέα της Ομάδας Έργου, στην εκπόνηση των οποίων θα συμμετέχει ο συμβασιούχος, είναι τα 

ακόλουθα:  
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 Εκθέσεις συντονισμού και παρακολούθησης της Πράξης 

 Εκθέσεις και πορίσματα ελέγχου στους αναδόχους των Υποέργων 2,3,4,5 και 6 

 Πίνακας μετακινήσεων και ελέγχων 

 Σχέδιο δημοσιότητας της Πράξης 

 Εκθέσεις υποστήριξης οικονομικής διαχείρισης της Πράξης 

 

Παραδοτέα του συμβασιούχου είναι οι ανά 1 ή 2 μήνες «Εκθέσεις Παραχθέντος Έργου», καθεμία με 

απολογισμό του έργου του συμβασιούχου για το χρονικό διάστημα στο  οποίο αναφέρεται.  

 

Η σύμβαση ανατίθεται και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί σύναψης 

συμβάσεων για την υλοποίηση και διαχείριση Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 βάσει του ν. 4314/2014 «Για τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020 και της ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016/31.12.2018. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

Για την πλήρωση της θέσης, ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι: 

1. να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

2. να έχουν εμπειρία 2 ετών τουλάχιστον, στην παρακολούθηση, διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (κριτήρια on/off) για να εξεταστεί και να 

αξιολογηθεί η αίτηση του υποψηφίου. Εφόσον δεν πληρούνται η αίτηση απορρίπτεται εξ αρχής.  

 

Βαθμολογούνται, ως πρόσθετα των προαναφερομένων, τα κάτωθι προσόντα, με τον εξής τρόπο:  

 

Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων 
 

1. 
Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων, πέραν των 2 ετών 

από 0 έως 40  

πέντε βαθμοί ανά έτος, έως 8 επιπλέον έτη  

2. 

Γνώση Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Εφαρμογών υποστήριξης της υλοποίησης και 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΟΠΣ, 

ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, Διαχείριση Προγραμμάτων 

Κατάρτισης, Πλατφόρμες Υποδοχής Αιτήσεων 

συμμετοχής σε Προγράμματα Κατάρτισης, 

Διαχείρισης Συμβουλευτικής)  

ΟΠΣ: 10 βαθμοί 

ΚΗΜΔΗΣ: 3 βαθμοί 

ΕΣΗΔΗΣ:  7 βαθμοί 

Διαχείριση Προγράμματος Κατάρτισης: 8 βαθμοί 

Πλατφόρμα Υποδοχής Αιτήσεων: 3 βαθμοί 

Πλατφόρμα Διαχείρισης Συμβουλευτικής: 4 βαθμοί  

Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων = «1» + «2» 

Μέγιστη δυνατή βαθμολογία πρόσθετων προσόντων 75 βαθμοί 
 

***  Η βαθμολόγηση των «Πρόσθετων Προσόντων 2»  “Γνώση Πληροφοριακών Συστημάτων...” θα γίνει 

με σχετική εξέταση του υποψηφίου στη διάρκεια Προσωπικής Συνέντευξης. Και τούτο διότι δεν 

εκδίδεται από αρμόδιο φορέα έγγραφο που να πιστοποιεί την γνώση των προαναφερόμενων 

Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών.  
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Βαθμολόγηση Προσωπικής Συνέντευξης:  μέχρι και 25 βαθμούς 

Με την Προσωπική Συνέντευξη του υποψηφίου, αξιολογούνται, συνολικά το επαγγελματικό προφίλ του,  η 

αντίληψή του για το έργο και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ώστε να παραδώσει πλήρη τα παραδοτέα του, 

ελέγχονται και διαπιστώνονται τα πρόσθετα προσόντα του που δηλώνονται στην αίτησή του, πέραν αυτών 

που περιγράφει η προκήρυξη, τα οποία συμβάλλουν στην άρτια εκτέλεση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων.  

 

Συνολική Βαθμολογία Υποψηφίου:    

Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων +  Βαθμολόγηση Προσωπικής Συνέντευξης 

 

Με βάση τα παραπάνω, η Διοικητική Επιτροπή του Ε.Β.Ε.Π., με την Απόφαση ΔΕ 7/28-02-2019,  καλεί τους 

ενδιαφερομένους, εφόσον πληρούν τις προαναφερόμενες απαιτήσεις και ενδιαφέρονται να συνάψουν 

σύμβαση με το Επιμελητήριο, να υποβάλουν αίτηση στο Ε.Β.Ε.Π., σύμφωνα με το αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Π. www.pcci.gr πρότυπο, επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά 

απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, ότι όσα περιέχονται στο βιογραφικό 

σημείωμα ισχύουν και είναι αληθή. 

 

Η Αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, την οποία έχει ορίσει η Δ.Ε. του 

Ε.Β.Ε.Π., με την με αρ. 19/11-07-2018 Απόφασή της.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διενεργεί και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει την πληρότητα των αιτήσεων των υποψηφίων σχετικά με τα ζητούμενα 

από την προκήρυξη. 

Αποκλείεται ο υποψήφιος, ο οποίος δεν πληροί τα ελάχιστα ζητούμενα (on / off) προσόντα. 

 

Εφόσον έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις, η Επιτροπή κατατάσσει τις υποψηφιότητες  

σύμφωνα με τη «Συνολική Βαθμολόγηση» εκάστης υποψηφιότητας. Επιλέγεται η υποψηφιότητα που 

συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, διενεργείται, σε συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής, κλήρωση στην οποία 

έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι ισόβαθμοι υποψήφιοι. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό, το οποίο αποτελεί την εισήγησή της προς την Δ.Ε. για την 

επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη.  

Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Δ.Ε. επιλέγει τον εξωτερικό συνεργάτη. 

 

Ενστάσεις στην Απόφαση της Δ.Ε. υποβάλλονται, μέχρι πέντε ημέρες μετά την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων. 

 

Η Δ.Ε. του Ε.Β.Ε.Π. αποφασίζει επί των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν, μετά από εισήγηση της 

αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων. 

 

Όσοι επιλεγούν, θα υποβάλλουν προς έλεγχο, πριν την υπογραφή της συμβάσεως με το Ε.Β.Ε.Π., τα 

πρωτότυπα αποδεικτικά έγγραφα καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

 

Αιτήσεις (υπόδειγμα σχετικής Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Ε.Β.Ε.Π. www.pcci.gr) γίνονται δεκτές καθημερινά 9.00-15.00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ε.Β.Ε.Π., Γ. 

http://www.pcci.gr/
http://www.pcci.gr/
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Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού, 18531 Πειραιάς),  μέχρι και τις 20-03-2019, οπότε λήγει 

η προθεσμία υποβολής.  

 

Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα αυτής έγγραφα, πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο που απαραίτητα φέρει 

τα κάτωθι: 

 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.  

ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002820 
 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20η/03/2019 
 

Προς: Ε.Β.Ε.Π. 

Διεύθυνση: Γ. Κασιμάτη (πρώην Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού, 18531, Πειραιάς 
 

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: ………….. 

Διεύθυνση Επικοινωνίας: ………….. 

Τηλ. : …………..  Fax: ……………   E-mail: ………….. 
 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για το Έργο με 

κωδ. ΟΠΣ 5002820 
 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


