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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

      Ιωάννινα, 09.12.2020 

                                                                                                                                        α.π..: 1492 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 16/2020 

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες υποστήριξης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, 

Συνδικαιούχου της Πράξης  «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5037511   

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΒΕ.Ι.), με γνώμονα τη διασφάλιση της 

επιτυχούς υλοποίησης των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανοικτό κέντρο 

εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» και έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:  

 

1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23‐12‐2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014‐2020. Β) 

ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16‐06‐2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) 

και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

2. Την Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 098 (Α.Π. 3171/1061/Α3 της 04‐06‐2018) με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα 

Εμπορίου» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

3. Το από 30-11-2018 23:13 υποβληθέν ΤΔΠ με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 5037511, ΤΔΠ με ID 58119, του 

Δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» και τίτλο «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών». 

4. Την με αρ. πρωτ. 4265/1427/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΨΩ465ΧΙ8-ΦΕ1) Απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με θέμα: Ένταξη της Πράξης 

«Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5037511 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», όπως 

τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 6014/Β1/1234/15.10.2019 Απόφαση ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (ΑΔΑ: 

Ψ3ΝΦ465ΧΙ8-ΝΧΡ) και ισχύει.  

5. Τον  Ν.4497/17  «Άσκηση  υπαίθριων  εμπορικών  δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της  

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 171/Α/13-11-2017).  

6. Το  Π.Δ.  αριθ.367/90  «Οργάνωση  των  Υπηρεσιών  του  Επιμελητηρίου  Ιωαννίνων» (Φ.Ε.Κ. 144/

Α/2.11.1990).  

7. Τις Αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Πρακτικά : 29/26.09.2018  

και  10/26.11.2018).  

8. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Πρακτικό 9/01.10.2018). 

9. Την με αρ. πρωτ, 602/04-05-2020 Πράξη προέδρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για την 

ΑΔΑ: ΨΔΛΑ469ΗΛΗ-949



3 

αναπλήρωση προϊστάμενων τμημάτων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (ΑΔΑ: 6ΗΛΜΥ69ΗΛΗ-ΡΥΧ) 

10. Η με αριθμ. συνεδρίασης 10-26/11/2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου 

Ιωαννίνων για την Υποβολή Πρότασης για την Πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου 

Ιωαννιτών», προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

11. Το από 26/11/2018 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών (Δικαιούχου) και του 

Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχου) για την οργάνωση της διαχείρισης του έργου «Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών».  

12. Τις υπ.αριθμ. Δ.Ε.19/14.10.2020 και Δ.Σ.9/26.10.2020 

13. Την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) του Υποέργου 6 «Υποστήριξη λειτουργίας 

και προβολή Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» και ΟΠΣ 5037511 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Πρακτικό Δ.Σ.9/26.10.2020). 

14. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 

 

Προβαίνει στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή συνεργατών 

υποστήριξης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Συνδικαιούχου της Πράξης  «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου 

Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5037511 και ειδικότερα για την υποστήριξη στα Υποέργα 4 ,5 και 6, όπως θα 

αναλυθούν παρακάτω. 

 

1.1 Αντικείμενο Πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»  

Στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. 098 (Α.Π. 3171/1061/Α3 της 04‐06‐2018) και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα 

Εμπορίου» του ΕΠΑΝΕΚ επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που 

αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς 

και πολιτιστικούς πόρους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης αποτελείται 

υποχρεωτικά από «Δικαιούχο» και «Συνδικαιούχο» που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και 

αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της 

περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της 

περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Ιωαννιτών-Δικαιούχος σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων-

Συνδικαιούχος κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση με αντικείμενο την δημιουργία «Ανοικτού Κέντρου 

Εμπορίου» στο ιστορικό - εμπορικό κέντρο της πόλης (οδός Ανεξαρτησίας και παρακείμενοι οδοί) του Δήμου 

Ιωαννιτών με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, η οποία διαθέτει 

σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. 

Η περιοχή στην οποία θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις (περιοχή παρέμβασης) στο ιστορικό - εμπορικό κέντρο 

της πόλης, οριοθετείται από τις οδούς: οδός Αραβαντινού, Παπάζογλου, Λόρδου Βύρωνος, Ανεξαρτησίας, 

Κάνιγγος, Τσιριγώτη (από Κάνιγγος μέχρι Ανεξαρτησίας), Ζωής Καπλάνη, Παλαιολόγου, Κωλέττη, 

Κατσαντώνη, Χατζηκώστα (Αγίου Νικολάου) και Παρ. Ευαγγελίδη. 

Στην περιοχή παρέμβασης θα υλοποιηθούν ενέργειες που εμπίπτουν στις παρακάτω Κατηγορίες Ενεργειών: 
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1.«Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου» 

2. «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» 

4. «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» 

5. «Προβολή και προώθηση περιοχής παρέμβασης». 

 

Αναγκαιότητα παρέμβασης 

Το προτεινόμενο έργο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα πολεοδομικά, χωροταξικά, αναπτυξιακά, 

κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα που επηρεάζουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τις ωφελούμενες 

επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει αναπτυξιακές ανάγκες των ωφελούμενων 

επιχειρήσεων μέσω παρεμβάσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε 

συνδυασμό με παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της 

περιοχής παρέμβασης κατά την μετατροπή της σε Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου. Η «τοποθέτηση» ενός Ανοικτού 

Κέντρου Εμπορίου στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης αποτελεί μια στρατηγική επιλογή που στοχεύει 

στην αντιμετώπιση των ακόλουθων αναγκών: Την οικονομική αναζωογόνηση των επιχειρήσεων λιανικού 

(κυρίως) και χονδρικού εμπορίου σε μια περιοχή με ισχυρή παράδοση εμπορικής δραστηριοποίησης. 

Αποτροπή της αστικής υποβάθμισης και βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης μέσω των 

προβλεπόμενων αστικών αναπλάσεων. Η δημιουργία ενός ποιοτικού και αναβαθμισμένου χώρου στο 

ιστορικό κέντρο της πόλης που θα αποτελέσει σημείο έλξης εμπορικών δραστηριοτήτων. Η αναβάθμιση 

αφορά: στην απόκτηση μια ομοιόμορφης αισθητικής ταυτότητας των εμπορικών επιχειρήσεων, στη 

βελτίωση των συνθηκών διέλευσης των πεζών, όσον αφορά στηn αισθητική και τη λειτουργικότητα των 

πεζοδρομίων, την περαιτέρω προώθηση της πεζής μετακίνησης και της βιώσιμης κινητικότητας, τη βελτίωση 

της στάθμης του οδοφωτισμού, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αισθητική βελτίωση του αστικού 

εξοπλισμού. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του αστικού εξοπλισμού της περιοχής παρέμβασης και 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

Την αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού δυνητικών πελατών, που προκύπτει από: την παρουσία μεγάλου 

αριθμού επισκεπτών λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πολιτιστικών πόρων και τουριστικών υποδομών, 

καθώς και τις πολλαπλές λειτουργίες και επιτελικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο των 

Ιωαννίνων. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Ο καινοτομικός χαρακτήρας της Πράξης έγκειται κατ ` αρχάς στην πολυμερή συνεργασία για την υλοποίησή 

της καθώς τόσο στο πλαίσιο του σχεδιασμού όσο και κατά την υλοποίηση της Πράξης απαιτείται η 

συνεργασία μεταξύ του Δήμου, του Επιμελητηρίου και των ωφελούμενων επιχειρήσεων της περιοχής 

παρέμβασης. Για πρώτη φορά δηλαδή, πραγματοποιείται συντονισμένη προσπάθεια και πολυμερής 

συνεργασία για την υλοποίηση ενός έργου που θα αναδείξει την ιστορικότητα και τον πολιτιστικό πλούτο 

του ιστορικού κέντρου της πόλης των Ιωαννίνων και θα συμβάλει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας της 

περιοχής. Επιπλέον, καινοτόμο στοιχείο της Πράξης αποτελεί το γεγονός ότι θα πραγματοποιηθεί αριθμός 

παρεμβάσεων αναβάθμισης σε σύνολο 114 επιχειρήσεων εμπορικού χαρακτήρα την ίδια χρονική 

περίοδο με κοινό στόχο την τόνωση της εμπορικής τους δραστηριότητας. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΔΛΑ469ΗΛΗ-949



5 

1.2 Προϋπολογισμός δράσης  «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και ο Δήμος Ιωαννιτών υλοποιούν από κοινού την Πράξη με τίτλο: «Ανοικτό 

κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» με κύριο Δικαιούχο τον Δήμο Ιωαννιτών και Συνδικαιούχο το 

Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.801.370,66 € εκ των 

οποίων η επιλέξιμη δαπάνη του Δήμου Ιωαννιτών είναι 1.499.840,80 € και η επιλέξιμη δαπάνη του 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων είναι 301.529,86 €. Η υλοποίηση της Πράξης πραγματοποιείται κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. 10/26-11-2018Απόφασης του Δ.Σ. του Επιμελητήριου Ιωαννίνων. 

 

Κωδ Δικαιούχου Δικαιούχος Συνολική δημόσια δαπάνη (€) 

40120343 Δήμος Ιωαννιτών 1.499.840,80 

5040030 Επιμελητήριο Ιωαννίνων 301.529,86 

ΣΥΝΟΛΟ 1.801.370,66 

 

1.3 Υποέργα δράσης  «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» 

Οι παραπάνω ενέργειες διαρθρώνονται στα παρακάτω Υποέργα: 

 

α/α 
Υποέργου 

Τίτλος 
Οικονομική 

ανάλυση 
υποέργων (€) 

Φορέας 
υλοποίησης 

Υποέργο1 : 
Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο 
Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων 

1.260.000,00 Δήμος Ιωαννιτών 

Υποέργο 2: 

Προμήθεια και εγκατάσταση βυθιζόμενων 
κάδων και συστημάτων έξυπνης διαχείρισης 

απορριμμάτων στις εμπορικές οδούς στο 
Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων 

223.200,00 Δήμος Ιωαννιτών 

Υποέργο 3: 
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 
έξυπνης πόλης στις εμπορικές οδούς στο 
Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων 

16.640,80 Δήμος Ιωαννιτών 

Υποέργο 4: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής 170.940,32 
Επιμελητήριο 

Ιωαννίνων 

Υποέργο 5: 
Ψηφιακή Προβολή (Πλατφόρμα ενίσχυσης της 

τοπικής επιχειρηματικότητας) 
34.430,00 

Επιμελητήριο 
Ιωαννίνων 

Υποέργο 6: 
Υποστήριξη λειτουργίας και προβολή Ανοικτού 

Κέντρου Εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών 
96.159,54 

Επιμελητήριο 
Ιωαννίνων 

 

Τα εν λόγω υποέργα αναλύονται περεταίρω σε Παραδοτέα, ως εξής: 

  

α/α Υποέργου α/α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου 

Υποέργο1 : 
Π1.α Αναβάθμιση της οδού Ανεξαρτησίας 

Π1.β Ανάπλαση πλατείας Αγ. Νικολάου 
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α/α Υποέργου α/α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου 

Π1.γ Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του αρχοντικού Πυρσινέλλα 

Π1.δ Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού 

Π1.ε Φύτευση 

Π1.στ Αναβάθμιση εξοπλισμού 

Π1.ζ 
Εγκατεστημένος εξοπλισμός τηλειατρικής παρακολούθησης, 

διασυνδεδεμένος με το λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Δήμου, έτοιμο σε λειτουργία 

Υποέργο 2: Π2.α 
Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) βυθιζόμενων κάδων 

απορριμμάτων με έξυπνα συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης 
συμπίεσης απορριμμάτων, έτοιμων σε λειτουργία. 

Υποέργο 3: 
Π3.α 

Εγκατεστημένος εξοπλισμός ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 5 
σημεία, έτοιμος σε λειτουργία 

Π3.β Ένα (1) εγκατεστημένο έξυπνο παγκάκι, έτοιμο σε λειτουργία 

Υποέργο 4:  

Εγκατεστημένα και λειτουργικά τα στοιχεία (αφορούν σε 
αντικατάσταση στεγάστρων, υδρορροών, πινακίδων, καθώς και 
εργασιών φωτισμού και αρμολογημάτων) στις προσόψεις των 

ωφελούμενων επιχειρήσεων 

Υποέργο 5: 

Π5.α Τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων 

Π5.β Πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας 

Π5.γ Mobile εφαρμογή (android /iphone app) 

Π5.δ Open mall portal 

Π5.ε Αισθητήρες ibeacons 

Π5.ε Υπηρεσίες εκπαίδευσης 

Π5.στ 
Υπηρεσίες πιλοτικής και δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας (Help 

Desk, Υποστήριξη χρηστών) 

Υποέργο 6: 

Π6.α Εκθέσεις Απολογισμού Εργασιών 

Π6.β1 Εκδηλώσεις  

Π6.β2 Περιηγητική διαδρομή 

Π6.γ Άδειες Μικρής Κλίμακας 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Στόχος πρόσκλησης 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με γνώμονα τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης των έργων που 

εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγκεκριμένα του Υποέργου 6 «Υποστήριξη 

λειτουργίας και προβολή Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» της Πράξης «Ανοικτό κέντρο 

εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών», θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) συνεργατών αποκλειστικά με σύμβαση 

μίσθωσης έργου (υλοποίηση με ίδια μέσα). 

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με το νόμο Ν.4314/2014 (Α'265) Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 

ΑΔΑ: ΨΔΛΑ469ΗΛΗ-949



7 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το 

πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 (εποπτεία του ΑΣΕΠ) και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για 

συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών του έργου κατά 

συνέπεια έχουν συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, μετά από ανοικτή διαδικασία 

πρόσκλησης προσωπικού με την ανάλογη δημοσιότητα και τήρηση της νομοθεσίας που απαιτεί η ΥΠΑΣΥΔ 

και προφανώς τήρηση των αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης (κριτήρια). 

2.2 Αντικείμενο της πρόσκλησης 

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων λαμβάνοντας υπόψη: 

Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 

 Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση της YA 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - 

Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ). 

 Την με αρ. πρωτ. 4265/1427/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΨΩ465ΧΙ8-ΦΕ1) Απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Ανοικτό 

κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5037511 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την 

με αρ. πρωτ. 6014/Β1/1234/15.10.2019 Απόφαση ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (ΑΔΑ: Ψ3ΝΦ465ΧΙ8-ΝΧΡ) και ισχύει.  

 Την με αριθμ. 19/14-10-2020 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για 

την έγκριση της παρούσας Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Επιλογή συνεργατών  Υποστήριξης του 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5037511 (Υποέργο 6) 

 Τη με αριθμ. 09/26-10-2020 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου 

Ιωαννίνων για την αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 

Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5037511 στο Ε.Π.ΑνΕΚ, την ένταξη στον προϋπολογισμό του 

Επιμελητηρίου Ιωαννίνων του ποσού δημοσίας δαπάνης που αναλογεί στον Συνδικαιούχο 

(Επιμελητήριο Ιωαννίνων), την εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. Δημητρίου Δημήτρη για την 

υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 

Δήμου Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5037511 στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και την απόφαση υλοποίησης 

με ίδια μέσα του Υποέργου (6) «Δαπάνες αμοιβής προσωπικού για το Επιμελητήριο Ιωαννίνων» της 

Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» και ΟΠΣ 5037511. 

Απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) συνεργάτες 

αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου (υλοποίηση με ίδια μέσα), προκειμένου να παράσχει τις εξής 

υπηρεσίες ως μέλος της Ομάδας Έργου της Πράξης, και θα παρέχουν υποστήριξη στην ομάδα έργου του 

Επιμελητήριου Ιωαννίνων στα παρακάτω αντικείμενα: 

 

Υποέργο 6 : “Υποστήριξη λειτουργίας και προβολή Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών” 

 

Το Υποέργο 6 έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την 

υποστήριξη της λειτουργίας του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Συνδικαιούχος της 
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Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» καθώς και των ενεργειών για την προβολή της 

Πράξης. Η Πράξη έχει ως σκοπό να αναδείξει εμπορικούς δρόμους στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 

(περιοχή παρέμβασης), συμβάλλοντας έτσι, στην   ενίσχυση   της   επιχειρηματικής   δραστηριότητας   και   

στην   ενδυνάμωση   των   ωφελούμενων   εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης. 

 

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας : 

 

Π6.α Εκθέσεις Απολογισμού Εργασιών 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

 Ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση των εργασιών αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου 

Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών που 

αφορούν στις αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης. 

Συγκεκριμένα, η ομάδα έργου του Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με το Δικαιούχο, θα αναλάβει την οργάνωση, 

υλοποίηση και παρακολούθηση των ακόλουθων (ενδεικτικά) ενεργειών: 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

 Οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στις Κατηγορίες Ενεργειών 4 «Ανάδειξη ταυτότητας 

εμπορικής περιοχής», και 5 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»  

 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου στον τομέα παρέμβασής του, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών 

 Διαχείριση  και  παρακολούθηση  της  υλοποίησης  του  έργου  στις  Κατηγορίες  Ενεργειών  4  «Ανάδειξη 

ταυτότητας εμπορικής περιοχής», και 5 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» 

 Ενημέρωση του Δικαιούχου για τη σύνταξη και υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων και των τυχών 

τροποποιήσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

 Ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων και παραλαβή τους βάσει των σχετικών συμβάσεων 

 Υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

 Υποστήριξη των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας της Πράξης 

 Ετοιμασία φακέλων αιτημάτων για την έκδοση των αδειών μικρής κλίμακας 

 Υποστήριξη των ωφελούμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης για την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της 

 Συμμετοχή στην παραγωγή τακτικών και έκτακτων αναφορών σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

 Δημιουργία  και  τήρηση  φυσικού  και  ηλεκτρονικού  αρχείου  της  Πράξης  στο  μέρος  που  αφορά  στο 

 Επιμελητήριο ως συνδικαιούχου 

 Υποστήριξη της λογιστικής παρακολούθησης και οικονομικής εκκαθάρισης της Πράξης στο μέρος που 

αφορά στο Επιμελητήριο ως συνδικαιούχου 

 Υποστήριξη στην αδειοδότηση εργασιών αισθητικής αναβάθμισης ωφελούμενων επιχειρήσεων Επί μέρους 

Ενέργειες/Εργασίες 

 Υποστήριξη στην ετοιμασία φακέλου – αίτησης έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας 

 Υποστήριξη στην υποβολή αίτησης και παρακολούθηση πορείας έκδοσης 
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 Υποστήριξη για τις εγκρίσεις αδειών μικρής κλίμακας 

 

Η ομάδα έργου θα ενισχυθεί, μέσω σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, από: 

 Ένα (1) άτομο, με εμπειρία στο σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 Ένα (1) άτομο (κατά προτίμηση μηχανικό), με εμπειρία σε παρόμοια έργα και σε υπηρεσίες έκδοσης αδειών 

μικρής κλίμακας. 

Παραδοτέα: 

 Π1.1: Εκθέσεις Απολογισμού Εργασιών 

 

Π6.β Εκθέσεις Απολογισμού Εργασιών (Π6.β1 Εκδηλώσεις  & Π6.β2 Περιηγητική διαδρομή) 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

 Προβολή του Ανοικτού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών 

 Ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της περιοχής. 

 Ανάδειξη των ιστορικών/ πολιτισμικών/ αρχιτεκτονικών σημείων ενδιαφέροντος 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

 Οργάνωση και Διενέργεια Εκδηλώσεων   

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στην οργάνωση εκδηλώσεων προβολής του ανοιχτού κέντρου. 

Ο Προϋπολογισμός (ενδεικτικά) περιλαμβάνει: την υλοποίηση της παραγωγής, την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, 

τις υπηρεσίες υποστήριξης καθώς και την επικοινωνία και προβολή.    

Οργάνωση και Διενέργεια Περιηγητικών Διαδρομών 

Η περιηγητική διαδρομή αφορά στην επιλογή ενός σημαντικού αριθμό κτηρίων (περίπου 5 σε συνεννόηση και 

συνεργασία με τους ιδιοκτήτες τους), που δεν βρίσκονται σε χρήση, ή/και έχουν επικινδυνότητα για την τοποθέτηση 

προσόψεων με μεγάλες ψηφιακές εκτυπώσεις. Με τον συγκεκριμένο τρόπο δημιουργείται μια μεγάλη υπαίθρια 

«γκαλερί», ενώ ταυτόχρονα αμβλύνονται σημεία προβληματικής αισθητικής. 

Η θεματολογία των εκτυπώσεων προτείνεται να είναι επιλεγμένες εικόνες της ιστορικής διαδρομής, 

επαπειλούμενων παλαιών επαγγελμάτων αλλά και της φυσιογνωμίας της πόλης και της περιοχής. Η τεχνική μπορεί 

να περιλαμβάνει φωτογραφίες, γκραβούρες, έργα τέχνης, κα. Το αποτέλεσμα της ενέργειας είναι η δημιουργία μιας 

περιηγητικής διαδρομής στην περιοχή παρέμβασης, τόσο για την ημέρα, όσο και για τη νύχτα, με τον κατάλληλο 

φωτισμό. 

Ο προϋπολογισμός  (ενδεικτικά) περιλαμβάνει:  την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ικριωμάτων 

ανάρτησης, τη φωτιστική μελέτη και εγκατάσταση, την παραγωγή ειδικών ψηφιακών εκτυπώσεων σε μεγάλη 

διάσταση και σε ειδικού τύπου διάτρητο υλικό με ανεξίτηλα χρώματα και μεγάλης αντοχής, τις εργασίες 

προπαρασκευής και προετοιμασίας των χώρων, τις σημάνσεις και τις ενημερωτικές πινακίδες, την έκδοση 

ενημερωτικού εντύπου διαδρομής, τη διασύνδεση με ηλεκτρονικούς χάρτες και εφαρμογές διαδικτυακής 

πλοήγησης. 

Παραδοτέα: 

 Π2.1: Υλικό τεκμηρίωσης εκδηλώσεων προβολής Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών 

 Π2.2: Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις Εκδηλώσεων Προβολής Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου Δήμου 

Ιωαννιτών 
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Π6.γ Άδειες Μικρής Κλίμακας 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

 Αδειοδότηση εργασιών αισθητικής αναβάθμισης ωφελούμενων επιχειρήσεων 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

 Έξοδα έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας 

Παραδοτέα: 

 Π3.1: Άδειες Μικρής Κλίμακας 

 

Παραδοτέα:  

 Π1.1: Εκθέσεις απολογισμού Εργασιών 

 Π2.1: Υλικό τεκμηρίωσης εκδηλώσεων προβολής Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών 

 Π2.2: Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις Εκδηλώσεων Προβολής Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου Δήμου 

Ιωαννιτών 

 Π3.1: Άδειες Μικρής Κλίμακας 

 

2.3 Στοιχεία απασχόλησης – Διάρκεια Σύμβασης -  Παραδοτέα - Αμοιβή 

Στοιχεία απασχόλησης: 

Για την υποστήριξη του έργου θα προσληφθούν: 

 1 επιστήμονας με εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων για υποστήριξη στις 

διοικητικές διαδικασίες του έργου (24 μήνες) 

 1 πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας μηχανικός για υποστήριξη στις εγκρίσεις αδειών μικρής 

κλίμακας και στον έλεγχο των εργασιών του Υποέργου 3 με την ολοκλήρωσή του (24 μήνες). 

 

 

Διάρκεια σύμβασης: 

 Τα Στελέχη Υποστήριξης για το έργο του Επιμελητήριου Ιωαννίνων «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 

Δήμου Ιωαννιτών» θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 24 μηνών από την 

υπογραφή. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της Πράξης, η διάρκεια του έργου ενδέχεται 

να παραταθεί.  

 

Παραδοτέα 

Οι υπηρεσίες των συνεργατών υποστήριξης θα παρέχονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 

χωρίς να απαιτείται να είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Η αυτοπρόσωπη παρουσία τους δεν είναι 

υποχρεωτική. Θα έχουν όμως την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα 

μέλη της Ομάδας Έργου στην οποία θα ενταχθεί ως έκτακτο προσωπικό.  

Το έκτακτο προσωπικό που θα προσληφθεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, θα συμμετέχει στο 
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Π1.1: Εκθέσεις Απολογισμού Εργασιών, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 Οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στις Κατηγορίες Ενεργειών 4 «Ανάδειξη 

ταυτότητας εμπορικής περιοχής», και 5 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής»  

 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου στον τομέα παρέμβασής του, σύμφωνα 

με το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών 

 Διαχείριση  και  παρακολούθηση  της  υλοποίησης  του  έργου  στις  Κατηγορίες  Ενεργειών  4  

«Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής», και 5 «Προβολή και προώθηση της εμπορικής 

περιοχής» 

 Ενημέρωση του Δικαιούχου για τη σύνταξη και υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων και των 

τυχών τροποποιήσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένου και του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

 Ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων και παραλαβή τους βάσει των σχετικών συμβάσεων 

 Υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

 Υποστήριξη των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας της Πράξης 

 Ετοιμασία φακέλων αιτημάτων για την έκδοση των αδειών μικρής κλίμακας 

 Υποστήριξη των ωφελούμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης για την 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

 Συμμετοχή στην παραγωγή τακτικών και έκτακτων αναφορών σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης 

 Δημιουργία  και  τήρηση  φυσικού  και  ηλεκτρονικού  αρχείου  της  Πράξης  στο  μέρος  που  αφορά  

στο 

 Επιμελητήριο ως συνδικαιούχου 

 Υποστήριξη της λογιστικής παρακολούθησης και οικονομικής εκκαθάρισης της Πράξης στο μέρος 

που αφορά στο Επιμελητήριο ως συνδικαιούχου 

 Υποστήριξη στην αδειοδότηση εργασιών αισθητικής αναβάθμισης ωφελούμενων επιχειρήσεων Επί 

μέρους Ενέργειες/Εργασίες 

 Υποστήριξη στην ετοιμασία φακέλου – αίτησης έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας 

 Υποστήριξη στην υποβολή αίτησης και παρακολούθηση πορείας έκδοσης 

 Υποστήριξη για τις εγκρίσεις αδειών μικρής κλίμακας 

 

Οι δύο συνεργάτες θα ετοιμάζουν μηνιαίες αναφορές προς τον Υπεύθυνο του έργου ως προς το οικονομικό 

και φυσικό αντικείμενο του έργου, αναφορές cash flow του έργου, τήρηση φακέλου συμβάσεων με τους 

αναδόχους, σύνταξη αναφορών προς την ΕΥΔ (Τεχνικό Δελτίο Πράξης και αναθεωρήσεις αυτού, Τεχνικά 

Δελτία Υποέργου και αναθεωρήσεις αυτών, Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Αιτήματα Κατανομής 

Πιστώσεων, Δελτία Προόδου Πράξης, Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης) και μία συνολική αναφορά ανά 

τρίμηνο πριν την καταβολή της πληρωμής. Θα υλοποιούν τις σχετικές εργασίες με τους συνοπτικούς 

διαγωνισμούς (σύνταξη τευχών διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, ανάρτηση τευχών διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ ή ΔΙΑΥΓΕΙΑ εφόσον απαιτείται, υποστήριξη της Επιτροπής προμηθειών παραλαβών και ενστάσεων, 

υποστήριξη στη διαδικασία συμβασιοποίησης, δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται). Οι δύο 

συνεργάτες θα συμμετέχουν (χωρίς δικαίωμα ψήφου) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ), και στα 
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παραδοτέα τους θα είναι η τήρηση του φακέλου του έργου καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 

ΚΕΠ. 

Για το έργο αυτό οι συνεργάτες υποχρεούται να υποβάλουν μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου 

(Παραδοτέα) και να υποστηρίζουν την ομάδα έργου στην τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου. Ο 

Υπεύθυνος του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την 

ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου των συνεργατών υποστήριξης, εγκρίνει και υπογράφει την 

αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου που έχουν υποβληθεί. Το αντικείμενο της απασχόλησης συνδέεται 

αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το συμβατικό αντικείμενο αυτής 

αφορά σε υλοποίηση και παράδοση έργου. Ως εκ τούτου, συνδέεται με τα παραδοτέα και τα σχετικά πακέτα 

εργασίας, η αξία των οποίων εκτιμάται με βάση τον απαραίτητο για την υλοποίησή τους ανθρωποχρόνο. Η 

ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον Υπεύθυνο Έργου  της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού 

παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο συνεργάτης. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις θα εξειδικευτούν περαιτέρω στη σύμβαση. 

Αμοιβή: 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε €96.159,54 (όπως προβλέπεται στην Απόφαση 

Ένταξης).  

Η αμοιβή των Συνεργατών  Υποστήριξης θα είναι 750,00 ευρώ μηνιαίως πλέον ΦΠΑ 24%  (και πλέον της 

παρακράτησης του φόρου 20%)1. 

 Η αμοιβή του στελέχους θα καταβάλλεται τμηματικά σε μηνιαία βάση. 

 

2.4 Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα ‐ μοριοδότηση 

Τα Απαιτούμενα Προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και 

είναι κριτήρια αποκλεισμού. Τα Απαιτούμενα Προσόντα, τα Επιθυμητά Προσόντα και ο τρόπος 

μοριοδότησής τους προσδιορίζονται ως εξής: 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

1. Ένας (1) επιστήμονας με εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων για υποστήριξη 

στις διοικητικές διαδικασίες του έργου (24 μήνες) 

 

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ισότιμου 

αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού 

 Πέντε (5) έτη τουλάχιστον εμπειρία η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, σε παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο 

πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων 

 Γνώση ξένων γλωσσών: Αγγλικά επιπέδου Γ2/C2 (άριστη γνώση) 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και 

(γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

                                                           

1 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.7.5 της υπ. αρ. 6952/2331/Α3 (ΑΔΑ: 6ΗΞΤ465ΧΙ8-Μ69) πρόσκλησης με τίτλο 

«Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» 
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε δημόσιο τομέα ή παρόμοια έργα. 

  Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση συμμετοχικών διαδικασιών σχεδιασμού 

έργων (οργάνωση διαβουλεύσεων, εργαστήρια πολιτών κτλ). 

 Ικανότητα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ικανότητα υποκίνησης υφισταμένων, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, 

αποτελεσματικότητα.  

 Επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, επιστημονικές εργασίες ή/και δημοσιεύσεις σε ανάλογο 

αντικείμενο θα συνεκτιμηθούν. 

 

2. Ένας (1) πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας μηχανικός για υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες 

του έργου και στην υποστήριξη και έλεγχο των εργασιών του Υποέργου 3 (24 μήνες). 

 

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ισότιμου 

αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού σε συναφές αντικείμενο 

(πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας μηχανικός) 

 Δύο (2) έτη τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της 

πρόσκλησης (έργα πολιτικού μηχανικού, άδειες οικοδομής, εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας) η 

οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία. 

 Γνώση ξένων γλωσσών: Αγγλικά επιπέδου Β2/Β2 (καλή γνώση) 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και 

(γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  

 Εμπειρία σε σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού (autocad και άλλα)  

 Εμπειρία σε ιδιωτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης 

 Ικανότητα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, 

ικανότητα υποκίνησης υφισταμένων, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, 

αποτελεσματικότητα  

 Επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, επιστημονικές εργασίες ή/και δημοσιεύσεις σε ανάλογο 

αντικείμενο θα συνεκτιμηθούν. 

 

Για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν 

βιογραφικό σημείωμα, και αποδεικτικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ενότητες 4 και 

5 της παρούσης. 
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Τα απαιτούμενα προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, 

είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off)  και δεν βαθμολογούνται. 

 

2.6 Διαδικασία επιλογής προθεσμίες, όροι σύμβασης 

Προθεσμία, τόπος, χρόνος υποβολής αιτήσεων:  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 

10/12/2020 έως και 21/12/2020, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 

εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00π.μ 

έως 2:00μ.μ) στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οπλαρχηγού Πουτέτση 14, 45333, 

Ιωάννινα 453 33, υπόψιν κ. Ζέρβα  Άννα (τηλ.επικοινωνίας: 2651076589).  

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. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 21η/12/2020 και ώρα 

13:00.  Η αίτηση συνοδεύεται με αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου και με τα σχετικά δικαιολογητικά 

που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα , την εμπειρία και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά την επιλογή, οι υποψήφιοι με την αίτησή 

τους πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής 

βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου 

αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας 

οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού 

φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.  

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός ή αξιολογικός 

χαρακτηρισμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς 

και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών 

τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και 

αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να 

καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής της. 

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, στο οποίο μπορεί να αναφέρονται και 

τυχόν πρόσθετα προσόντα, πλέον των απαιτουμένων τα οποία διαθέτουν και τα οποία θα 

συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής  

4. Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα 

Γλωσσομάθειας, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).  

5. Η εμπειρία / προϋπηρεσία (απαιτούμενη/επιθυμητή) καθώς και τυχόν πρόσθετη εμπειρία, 

http://www.asep.gr/
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αποδεικνύονται ως κατωτέρω:  

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή: 

a. Για τους μισθωτούς:  

i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική 

διάρκεια της ασφάλισης,  

ii. Βεβαίωση του οικείου εργοδότη, από την οποία να προκύπτει επακριβώς, η χρονική 

διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του  

b. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:  

i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική 

διάρκεια της ασφάλισης. 

ii. Σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη 

χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.  

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που 

απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, περιπτώσεις ο υποψήφιος προσκομίζει:  

c. Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:  

i. Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η 

χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου, ή  

ii. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς 

κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της 

απασχόλησης του ενδιαφερομένου.  

d.  Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: 

i. Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η 

χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.  

ii. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η 

ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν 

είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.  

e. Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής 

μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. Από την εν 

λόγω βεβαίωση ή από άλλη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει, μεταξύ άλλων, και 

ο δημόσιος χαρακτήρας του φορέα.  

f. Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης 

επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής 

απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του 

κράτους - μέλους προέλευσης. 

6. Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου και δ) βάσεις δεδομένων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
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Παράρτημα Γνώσης Χειρισμού Η/Υ , που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ 

(www.asep.gr). 

 

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (επικύρωση αυτών).  

α) Της ημεδαπής  

1. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του 

δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - 

βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 

των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.  

2. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του 

δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς) υποβάλλονται 

και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της 

αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).  

β) Της αλλοδαπής  

1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει 

να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.  

2. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 

Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα 

διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» 

(άρθρο 36, ν. 4194/2013 Φ.Ε.Κ. 208/27.9.2013/τ.Α΄), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που 

γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.9.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος 

έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.  

3. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί 

τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που 

προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται 

επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν 

προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.  

4. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο.  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

2.5 Διαδικασία Αξιολόγησης, βαθμολόγησης και συνέντευξης 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

Για την επιλογή των υποψηφίων θα συσταθεί με απόφαση της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου, τριμελής Επιτροπή 
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Επιλογής η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους και τους κατατάσσει με βάση τους τίτλους σπουδών, τη γνώση 

ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των 

υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματοποιεί 

με τους υποψηφίους.  

Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία 

γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα 

κριτήρια των επόμενων σταδίων.  

Η Επιτροπή Επιλογής αρχικά ελέγχει τη συνδρομή στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου των τυπικών 

προϋποθέσεων που απαιτούνται από την προκήρυξη, αποκλείει τους υποψηφίους για τους οποίους 

διαπιστώνει έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης και συντάσσει πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για 

τυπικούς λόγους.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που διαθέτουν τις 

τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από την προκήρυξη και καθορίζει τεκμηριωμένα από το σύνολο των 

υποψηφίων εκείνους που επιλέγει να καλέσει σε συνέντευξη. 

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων 

ατομικώς και συγκριτικώς μεταξύ τους και, συνεκτιμώντας το αποτέλεσμα της συνέντευξης, καθορίζει με 

αιτιολογημένη απόφασή της τον προσληπτέο, καθώς και επαρκή αριθμό αναπληρωματικών, για την 

περίπτωση που απαιτηθεί τυχόν αναπλήρωση αυτού. Για τον σκοπό αυτόν συντάσσεται πρακτικό περί της 

ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής διεξαγόμενης προφορικής συνέντευξης των υποψήφιων στο οποίο πρέπει 

να αναφέρεται, έστω συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνέντευξης με μνεία των ερωτήσεων που υπέβαλαν 

τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής και των απαντήσεων που εδόθησαν από τους υποψήφιους. Κατά των 

ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, 

που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου. Η 

άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στο Επιμελητήριο. Η 

ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.  

Μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, 

εφόσον δεν επέρχονται μεταβολές, η Διοικητική Επιτροπή προχωρεί στη διαμόρφωση της τελικής κρίσης με 

βάση τους πίνακες της Επιτροπής Επιλογής. Σε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή από την εξέταση των 

ενστάσεων, τότε το θέμα αναπέμπεται στην Επιτροπή Επιλογής για την υλοποίηση αυτών και, ακολούθως, 

οι αναμορφωμένοι πίνακες επαναπροωθούνται στη Διοικητική Επιτροπή για την τελική έγκριση. Η σύμβαση 

που θα συναφθεί θα είναι σχέση σύμβασης έργου και η διάρκεια της θα ξεκινά από την υπογραφή της και 

θα έχει διάρκεια 24 μηνών αντίστοιχα για κάθε σύμβαση με δικαίωμα παράτασης αυτής ανάλογα με τις 

ανάγκες του έργου. 

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τη διαδικασία του 

διαγωνισμού ως άγονη, και να αποφασίσει την επανάληψή του, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία, κατά 

την κρίση της, κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για επιλογή στην εν λόγω θέση. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ: 

Με την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η 

διαδικασία δύναται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων να διακοπεί, 

αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά 

αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της 

εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο 

ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της 
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παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού για την εξέταση της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής, και των 

βαθμολογούμενων κριτηρίων. 

Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας στη διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για τη ημερομηνία και τον 

τόπο πραγματοποίησης της συνέντευξης. 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη μόνο εκείνους του 

ενδιαφερόμενους, που κρίνονται πλέον κατάλληλοι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα, 

απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα. 

Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων, ενδέχεται να ζητήσει συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί των 

αιτήσεων των υποψηφίων, προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της. 

Αποτελέσματα αξιολόγησης – κατάταξης: Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης (τα 

οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων https://www.cci-ioannina.gr/, 

λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον GDPR – ΓΚΠΔ ΕΕ 2016/679). Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ενημέρωσή τους. Μετά την αξιολόγηση τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά 

αποτελέσματα κατάταξης (τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 

https://www.cci-ioannina.gr/, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679). 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται το άτομο που συγκέντρωσε μεγαλύτερο βαθμό 

στη συνέντευξη, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει και πάλι ισοβαθμία θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των 

ισοβαθμούντων 

Τήρηση γενικών αρχών: Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της 

συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της 

διαφάνειας. 

Εμπιστευτικότητα: Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 

 

Δρ .Δημήτριος Δημητρίου

https://www.cci-ioannina.gr/
https://www.cci-ioannina.gr/
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ :  

Προς: Επιμελητήριο Ιωαννίνων   

Ημερομηνία ../.. /2020 Ταχ. Δ/νση: Οπλαρχηγού Πουτέτση 14, 45333, Ιωάννινα 453 33 

Τηλέφωνο 26510 26273 ( Γραμματεία - Πρόεδρος ) / Fax: 26510 25179 

Email: info@cci-ioannina.gr 

 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη Επιλογή Συνεργατών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, 

Συνδικαιούχου της Πράξης  «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5037511 και 

ειδικότερα για την υποστήριξη στα Υποέργα 4 ,5 και 6 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

Παρακαλώ δεχθείτε την αίτηση συμμετοχής μου ως συνεργάτη στην υλοποίηση της Πράξης. 

Θέση (Επιλέγεται ένα εκ των δύο):  

 1 επιστήμονας με εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων για υποστήριξη στις 

διοικητικές διαδικασίες του έργου (24 μήνες) 

 1 πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας μηχανικός για υποστήριξη στις εγκρίσεις αδειών μικρής 

κλίμακας και στον έλεγχο των εργασιών του Υποέργου 3 με την ολοκλήρωσή του (24 μήνες). 

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα πατρός  

Α. Δ. Ταυτότητας  

Ημερομηνία Γέννησης  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οδός, αριθμός  

Ταχ. Κώδικας  

Δήμος  

Σταθερό τηλέφωνο  

Κινητό τηλέφωνο  

E‐mail  

Συνημμένα σας υποβάλλω: 
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1. 

2. 

3. 

Ο/Η ………………………………………….. 

 

(Υπογραφή) 

 

Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται από το 

Επιμελητήριο Ιωαννίνων με αποκλειστικό σκοπό την Επιλογή Συνεργατών  Υποστήριξης του Επιμελητηρίου 

Ιωαννίνων, Συνδικαιούχου της Πράξης  «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ 

5037511 και ειδικότερα για την υποστήριξη στα Υποέργα 4 ,5 και 6

ΑΔΑ: ΨΔΛΑ469ΗΛΗ-949



 

 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8, 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
Επιμελητήριο Ιωαννίνων 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Τα στοιχεία που αναγράφονται καθώς και οτιδήποτε άλλο επικαλούμαι στο βιογραφικό μου σημείωμα που. 

καταθέτω στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής μου ως συνεργάτης υποστήριξης στην Πράξη με τίτλο  

«Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5037511 και ειδικότερα για την υποστήριξη στα  

Υποέργα 4 ,5 και6, είναι αληθή και διαθέτω τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία και θα υποβάλω,  

εφόσον μου ζητηθούν 

 (4) 

 
Ημερομηνία:      … /…/ 2020 

 
Ο – Η Δηλών 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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