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Πρόσκληση   Εκδήλωσης   Ε  νδιαφέροντος  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΜΕ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της

Πράξης: “IMMIJOBS” Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third

Country Nationals, Grant Agreement number:821681 — IMMIJOBS — AMIF-2017-AG-INTE 
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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
Για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η  Εταιρεία  Έρευνας,  Εκπαίδευσης,  Καινοτομίας  και  Ανάπτυξης  της  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου   Α.Ε.  με
διακριτικό τίτλο ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2 
Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του
Ν. 4057/2012.

 Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της

παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
 Την Εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. οικ: 3449  “Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους

2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών”
 Την υπ' αριθμ. 79386/9227/27-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓΔΟΡ1Ι-5Ε2) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου (προκειμένου για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού
καθώς και για τα νομικά τους πρόσωπα).

Ανακοινώνει Τη πρόθεση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της

ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.Κε.Δι.Βι.Μ.2, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Καβέτσου 36, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Πράξης με

τίτλο: 1. IMMIJOBS Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third

Country Nationals 821681 — IMMIJOBS — AMIF-2017-AG-INTE συνολικής διάρκειας έως την ολοκλήρωση και

παραλαβής του έργου. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθεί στον τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και

διάρκεια σύμβασης ένα άτομο, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.

ΠΙΝΑΚΑ Α), υλοποιώντας τα παραδοτέα όπως προβλέπονται από τις Δράσεις των έργων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΑΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)  ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας που να τεκμηριώνει  σχετική κατάρτιση με εκπαίδευση και
πολιτισμό.
2. Γνώσεις πληροφορικής για την υποστήριξη ηλεκτρονικών τάξεων, δικτύων τηλεεκπαίδευσης και διαχείριση
ανθρωπίνων πόρων.
3.  Επαγγελματική εμπειρία στην επιχειρηματική συμβουλευτική, την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, την
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την δημιουργία ομάδων εργασιών.
4. Γνώση αγγλικής γλώσσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Περιγραφή υλοποιούμενων Δράσεων

1. IMMIJOBS Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third

Country Nationals 821681 — IMMIJOBS — AMIF-2017-AG-INTE 

 WP3 Organisation of training of trainers, Recruitment of intermediary organisations, Organisation of face
to face training, Organisation of e-learning courses

 WP4 Organisation  of  training  activities  addressed  to  employers,  Provision  of  continuous  support  to
employers related with the employment of refugees/ third country nationals, Organisation of workshops
addressed to employers

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. IMMIJOBS Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third
Country Nationals 821681 — IMMIJOBS — AMIF-2017-AG-INTE
Είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια πενήντα Ευρώ, (27750,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:
α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Β)  Έχουν  εκπληρώσει  τη  στρατιωτική  τους  θητεία  ή  έχουν  νόμιμα  απαλλαγεί  απ’  αυτήν  (για  τους  άνδρες
υποψήφιους).
Γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
Δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή,
συκοφαντική  δυσφήμιση  ή  έγκλημα  κατά  της  γενετήσιας  ελευθερίας  ή  οικονομικής  εκμετάλλευσης  της
γενετήσιας ζωής.
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Ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
Στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.
Ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα για την υλοποίηση του έργου που αφορά η παρούσα.
Η)  Δεν  διώκονται  και  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  πλημμέλημα από  δόλο,  για  το  οποίο  προβλέπεται  ποινή
φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
Θ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην αίτηση υποψηφιότητας.
Ι) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας έως και την καταληκτική
ημερομηνία της προκήρυξης.
Ια) Έχουν ηλικία έως 65 ετών.
2.2. Επαλήθευση στοιχείων και δικαιολογητικών:
Η ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2 διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών,  με  οποιοδήποτε  τρόπο  κρίνει  σκόπιμο,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  αρχείου  άλλων
Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.
Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Το  υλικό  ολόκληρης  της  Προκήρυξης  είναι  αναρτημένο  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2, και στην ιστοσελίδα απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι:

 www.eloris.gr   
Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών: κυρία  Κωνστάντογλου Μαρία,  Μαρίνα
Μυτιλήνης, τηλ. 225140330.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  τους  και  να  την  υποβάλουν  σε  σφραγισμένο
Φάκελο Συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΕΛΟΡΙΣ
Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2  στην Μαρίνα Μυτιλήνης, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την 05/06/2020, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:30. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Οι  Φάκελοι  Συμμετοχής  θα  πρέπει  να  έχουν  την  ένδειξη  «Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  θέσης
“Υπέυθυνου εκπαίδευσης” και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. 
Αιτήσεις  που  θα  υποβληθούν  και  πρωτοκολληθούν  μετά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα,  θα
αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά για συμμετοχή στην προκήρυξη είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση συμμετοχής, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).
2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής, του παραπάνω Κεφαλαίου 2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2).
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας.
4. Βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ή Europass).
5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών,  στον οποίο να αναγράφεται  η ειδικότητα, ο ακριβής

βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. 
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6. Φωτοαντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών, αν υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό, ξένη γλώσσα κτλ. 
7. Φωτοαντίγραφο Πράξης Αναγνώρισης  Ισοτιμίας πτυχίου Σχολής της αλλοδαπής και  αντιστοιχίας της

βαθμολογικής κλίμακας του πτυχίου με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών πτυχίων.
8. Πίνακα τεκμηρίωσης της εμπειρίας του/της υποψήφιου/ας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)
9. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ο/η υποψήφιος/α ότι αποδεικνύει την επάρκειά του/της για το έργο

που αφορά η παρούσα προκήρυξη π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6.1.  Η  αξιολόγηση  και  η  λήψη τελικής  απόφασης  για  την  επιλογή  υποψηφίου  θα  γίνει  από  το  Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2.
6.2. Η ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2  διατηρεί το δικαίωμα εν’ όλω ή εν μέρει ακύρωσης της πρόσκλησης σε κάθε
περίπτωση και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:
α) Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών και έλεγχος των προσόντων των
ενδιαφερόμενων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν αυτοί στην αίτηση συμμετοχής και των δικαιολογητικών
που υποχρεωτικά την συνοδεύουν.
Β) Αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των ενδιαφερόμενων που δεν εξασφαλίζουν τα
ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την Προκήρυξη.
Σημειωτέον  ότι,  το  ΔΣ μπορεί  κατά  την  κρίση  του να  ζητήσει  γραπτές  διευκρινήσεις  και  συμπλήρωση
δικαιολογητικών που λείπουν, χωρίς να αντιστρατεύεται την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.
Γ)  Αξιολόγηση  των  υποψηφίων  με  βάση  τα  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβάλλει  και  τα  κριτήρια  της
πρόσκλησης.
Δ) Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το Δ.Σ. της ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2.
Ε) Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης του Δ.Σ. της ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.
Κε.Δι.Βι.Μ.2.
ΣΤ) Σύναψη και υπογραφή σύμβασης.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης ή ακόμα και μετά την τυχόν υπογραφή
της σύμβασης διαπιστωθεί ότι, τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν
επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η πρόκριση του/της ενδιαφερόμενου/ης θεωρείται άκυρη και
συνεπάγεται την καταγγελία της υπογραφείσας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις  κατά  της  τελικής  απόφασης  επιλογής  υποψηφίου/ας  μπορούν  να  υποβληθούν  ενώπιον  του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. Κε.Δι.Βι.Μ.2  εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της εταιρείας και  από την αποστολή της σχετικής
επιστολής ενημέρωσης των υποψηφίων.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Ο οριστικά επιλεγείς υποψήφιος καλείται από την Εταιρεία να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, εντός
προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.
Στην  περίπτωση  που  η  παραπάνω  προθεσμία  αποβεί  αναιτιολόγητα  άκαρπη  τότε,  καλείται  ο  επόμενος
υποψήφιος σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. στην Μαρίνα, στην Μυτιλήνη.

Για την ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε Κε.Δι.Βι.Μ.2
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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