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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1 Εισαγωγή
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Αλιείας και Θάλασσας ανάρτησε την με αρ. πρωτ.
2486/18.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΝΤ4653ΠΓ-5ΡΠ) (Κωδικός Απόφασης Ένταξης 10520) για την ένταξη της Πράξης
«Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία,
Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» (με Κωδικό ΟΠΣ 5069307) στο Μέτρο «Μέτρα Εμπορίας» του Ε.Π.
«Αλιείας και Θάλασσας» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ)
και από το εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. Έργου 2020ΣΕ08610020).
1. Σκοπός της Πράξης, είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων απαραίτητων για τη βελτίωση
της οργάνωσης της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Νομού Καβάλας και της εξωστρέφειάς
τους / εξαγωγικού προσανατολισμού τους. Η βελτίωση αυτή θα επιτευχθεί μέσω διάφορων μέτρων εμπορίας για τα
εν λόγω προϊόντα. Σκοπός είναι να ενισχύσουν τη φήμη και την προώθηση των εν λόγω προϊόντων των περιοχών
του Νομού Καβάλας, όπως η Κεραμωτή και η Θάσος, οι οποίες παραδοσιακά είναι αλιευτικές περιοχές.
Οι χώρες ενδιαφέροντος για προώθηση, προβολή, αύξηση της προστιθέμενης αξίας και ανάπτυξη των εξαγωγών
των παραπάνω προϊόντων είναι η Ιταλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Βουλγαρία. Οι δράσεις που θα
υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου με σκοπό την προώθηση προϊόντων αλιείας και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας
στις 5 χώρες-στόχους, θα αφορούν:
α. Την αναζήτηση νέων αγορών
β. Τη βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών γ. Την προώθηση
της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων δ. Τη διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών ε.
Τη διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης.
στ. Τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών για τα αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας
2. Το Επιμελητήριο Καβάλας με γνώμονα τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης της Πράξης με τίτλο
«Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία,
Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» που εντάχθηκε στο Μέτρο «Μέτρα Εμπορίας» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» και συγκεκριμένα του Υποέργου (10) «Εποπτεία και
παρακολούθηση του Έργου και σύνταξη των τευχών διαγωνισμών και παρακολούθηση συμβάσεων», θα προβεί
στην πρόσληψη ενός (1) στελέχους αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου (υλοποίηση με ίδια μέσα) και
ειδικότερα ενός (1) πτυχιούχου ΑΕΙ/ΤΕΙ.
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 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).
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1.2 Θεσμικό Πλαίσιο
Για τις ανάγκες ενίσχυσης της Ομάδας Έργου του τακτικού προσωπικού που απασχολείται στην υλοποίηση
των Πακέτων Εργασίας του Υποέργου, το Επιμελητήριο Καβάλας ενδιαφέρεται να απασχολήσει ένα (1) φυσικό
πρόσωπο, με σύμβαση μίσθωσης έργου, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής, μέχρι την ολοκλήρωση του
έργου.
Για την επιλογή του φυσικού προσώπου, το Επιμελητήριο Καβάλας θα λάβει υπόψη:
• Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο,
• Το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
(ΦΕΚ 297/Α),
• Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ A'171/13-11-2017) σχετικά με την τροποποίηση του εκσυγχρονισμού της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
• Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
• Την με αριθμ. 400/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας για τον Διορισμό του Προέδρου και
των εκπροσώπων του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καβάλας.
• Την
ΥΑ
137675/ΕΥΘΥ1016
(ΦΕΚ
5968/Β'/31.12.18)
Αντικατάσταση
της
αριθμ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β) Υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β) «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» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020),
• Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
• Την YA 46274/ ΕΥΘΥ 482/13.5.2016 «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της
διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων δημόσιου χαρακτήρα.» (ΦΕΚ 1349/Β/13.5.2016),
• Την με αρ. πρωτ. 1611/05-07-2019 (Κωδ. Αρ 68.1, α/α ΟΠΣ 3839) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας για την υποβολή προτάσεων,
• Τη με αριθμ. πρωτ. 1655/23-07-2020 αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»
προς την ΕΥΔΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας» για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και τα υποβληθέντα συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία στην
ΕΥΔ ΕΠΑΜΘ εκ μέρους του Δικαιούχου,
• Την με Α.Π. 2486/18.11.2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΤ4653ΠΓ-5ΡΠ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προώθηση
και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία,
Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» και κωδικό MIS 5069307 στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας,
• Την με Α.Π. 1525/16.07.2021 (ΑΔΑ: 660Τ4653ΠΓ-ΓΩΟ) (κωδικός Απόφασης Ένταξης 10520) Τροποποίηση
της Πράξης με τίτλο «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του
Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» και κωδικό MIS 5069307 στο Ε.Π. Αλιείας
& Θάλασσας.
• Τη με αριθμ. 36/18.11.2020 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας για
την αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» με Κωδικό ΟΠΣ
5069307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», την ένταξη στον
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προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Καβάλας του ποσού δημοσίας δαπάνης που αναλογεί στον Δικαιούχο
(Επιμελητήριο Καβάλας) και αναφέρεται στην πράξη «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» με
Κωδικό ΟΠΣ 5069307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», την εξουσιοδότηση
του Προέδρου για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της πράξης «Εποπτεία και
παρακολούθηση του Έργου και σύνταξη των τευχών διαγωνισμών και παρακολούθηση συμβάσεων» με Κωδικό
ΟΠΣ 5069307 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».
• Τη με αριθμ. 83/10.02.2021 σχετική Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καβάλας για την
τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου και της ένταξης της Πράξης «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα
προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και
Βουλγαρία» με Κωδικό ΟΠΣ 5069307, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 362/03.02.2021 απόφαση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας.
• Το γεγονός ότι με την απόφαση της προκήρυξης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού υπολογισμού,
επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Καβάλας (ΚΑΕ 9920η) για το οικονομικό έτος 2021 και με
πρόβλεψη πίστωσης για κάθε ένα από τα επόμενα έτη.
• Τη με αριθμ. 393/23.02.2021 σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας για
την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (10) (πρώην υποέργο 19) «Εποπτεία και παρακολούθηση
του Έργου και σύνταξη των τευχών διαγωνισμών και παρακολούθηση συμβάσεων»,
• Την αριθμ.44/22.09.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα
πρόσκληση.

1.3 Περιγραφή της Πρόσκλησης
Το Επιμελητήριο Καβάλας, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης
μίσθωσης έργου ενός (1) φυσικού προσώπου, προκειμένου να παράσχει τις εξής υπηρεσίες ως μέλος της Ομάδας
του Έργου:
Περιγραφή Εργασιών 1 : Εποπτεία και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου:
•

Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων, όπως αποτυπώνονται στην
απόφαση έγκρισης και στην τροποποίηση της.

•

Να δημιουργήσει και να τηρήσει τους Φάκελους του έργου (Φυσικού Αντικειμένου, Οικονομικού
Αντικειμένου, Διαχειριστικών Εγγράφων κλπ.).

•

Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του οικονομικού αντικειμένου του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων.

•

Να αιτείται έγκριση των δαπανών από τα αρμόδια όργανα του δικαιούχου και τη διαβίβαση της σχετικής
επιστολής στον οικονομικό υπεύθυνο του έργου.

•

Να τηρεί και να ενημερώνει το φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της
πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της. Στο φάκελο της πράξης να
τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για
διάστημα τριών (3) ετών.

•

Να συντάσσει και να υποβάλει αναφορές προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης
του έργου του Δικαιούχου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο.

•

Να ενημερώνει έγκαιρα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π σχετικά με την εξέλιξη της πράξης και
να αποστέλλει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης
έως και την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ελέγχου.
Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του Δικαιούχου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης
και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής
του.

•

Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην παραλαβή των παραδοτέων
των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν αναφορικά με την
παραλαβή του έργου και την πληρωμή των αναδόχων.

•

Να αλληλογραφεί - επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους φορείς (πχ. ΕΥΔ Αλιείας και Θάλασσας,
Ανάδοχοι, Ωφελούμενοι κλπ.).

•
•

Να εκπροσωπεί τον Δικαιούχο στις δράσεις προβολής της Πράξης.
Υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες με υποδοχή, πρωτοκόλληση,
αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης
των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Παραδοτέα:
Π 1.1 : Σύντομες μηνιαίες αναφορές του στελέχους προς τον Υπεύθυνο του έργου με συνοπτική παρουσίαση των
θεμάτων που εξετάστηκαν κατά την παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου καθώς και
προτάσεων επιτάχυνσης/βέλτιστης διαχείρισης.
Π1.2 : Εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου του Φυσικού Αντικειμένου του Έργου.
Π1.3 : Κατάρτιση και παρακολούθηση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών.

1.4 Στοιχεία Απασχόλησης - Αμοιβή
Το Φυσικό πρόσωπο που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της «Εποπτείας και παρακολούθησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του Έργου» για το έργο «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» θα απασχοληθεί με
σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 34 μηνών από την υπογραφή. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της
Πράξης, η διάρκεια του έργου ενδέχεται να παραταθεί για αντίστοιχο διάστημα χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της
αμοιβής και της απασχόλησης του συνεργάτη σε ανθρωπομήνες.
Το Φυσικό πρόσωπο που θα επιλεγεί, θα εργάζεται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καβάλας. Η αυτοπρόσωπη
παρουσία του είναι υποχρεωτική. Οι όροι και οι προϋποθέσεις θα εξειδικευτούν στην προκήρυξη του έργου.
Το ποσό που έχει εγκριθεί για την αμοιβή του Φυσικού προσώπου είναι 46.500,00€. Η συνολική αμοιβή για τη
σύμβαση μίσθωσης έργου θα υπολογιστεί βάσει του ασφαλιστικού καθεστώτος του στελέχους που θα απασχοληθεί
στο έργο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.367,65 ευρώ ως μεικτές αποδοχές μηνιαίως. Η
αμοιβή του στελέχους θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.
Στο παραπάνω τίμημα συμπεριλαμβάνονται τυχόν φόροι (εισοδήματος κλπ.), ασφαλιστικές εισφορές, τυχόν άλλες
επιβαρύνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων και όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται
για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
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:

2.1

Απαιτούμενα Προσόντα

Επιλογή του Φυσικού προσώπου που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της «Εποπτείας και παρακολούθησης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου»:
2.1.1 Δίπλωμα ή Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ - ΑΤΕΙ)
ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.
2.1.2 Διετή (2 έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία η οποία αποκτήθηκε κατά την τελευταία
δεκαετία,
σε
παροχή
υπηρεσιών
υποστήριξης
της
διαχείρισης
ή/και
της
υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.
2.1.3

Γνώση τουλάχιστον αγγλικών σε επίπεδο Β2.

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.

2.2

Μοριοδοτούμενα επιθυμητά προσόντα:

Α) Για την επιλογή του Φυσικού προσώπου που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της «Εποπτείας και παρακολούθησης
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου», η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω
ελάχιστες απαιτήσεις, θα προκύψει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

2.2.1

Βαθμός πτυχίου

Μέχρι 10

2.2.2

Για κάθε 1 έτος τεκμηριωμένης εμπειρίας
Πρόσθετη βαθμολογούμενη γενική εργασιακή
πλέον
των
ετών
της
ελάχιστης
εμπειρία
στη
διαχείριση
/
υλοποίηση
απαιτούμενης εμπειρίας:
συγχρηματοδοτούμενων έργων
6 βαθμοί ανά έτος (έως 30 βαθμοί)

Μέχρι 30

2.2.3

Μεταπτυχιακός Τίτλος Συναφών Σπουδών (π.χ.
Διοίκηση έργων, Δημόσιες συμβάσεις, Διεθνή
οικονομικά
και
διοίκηση
επιχειρήσεων,
Χρηματοοικονομική
διοίκηση,
Διεθνής
επιχειρηματικότητα κλπ συναφή με το
αντικείμενο)

2.2.3

Μεταπτυχιακός
αντικείμενο

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

μη

σχετικός

με

το

10

5
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2.2.4

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Μέχρι 10

2.2.5

Γνώση δεύτερης γλώσσας κράτους μέλους της
Ε.Ε.

Μέχρι 5

2.2.6

Συνέντευξη.
Δομημένη
συνέντευξη
σε
προκαθορισμένα ερωτήματα σχετικά με την
εργασιακή εμπειρία, την αντίληψη για το έργο,
την λήψη πρωτοβουλιών, την εκπλήρωση
καθηκόντων κλπ.

Μέχρι 30

ΣΥΝΟΛΟ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται:
1.

Να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε συνημμένο Υπόδειγμα στο τέλος της
παρούσας Πρόσκλησης) και

2.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αποτυπώνονται αναλυτικά στοιχεία για την
προϋπηρεσία των υποψηφίων στην επίβλεψη έργων μηχανικού και στη διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων έργων, σε πίνακα, ως ακολούθως:

3.

Για τα κριτήρια 2.1.2 και 2.2.2, αποτύπωση της ζητούμενης γενικής επαγγελματικής εμπειρίας /
προϋπηρεσίας (ελάχιστης και πρόσθετης):

Α/Α Αναθέτουσα
αρχή

Τίτλος &
Προϋπολογισμός Έργου

Ρόλος /
αρμοδιότητες

Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου
(από μμ/εε έως μμ/εε)

1.
2.
3.
4.
5.
-

4.

Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια
των αναγραφόμενων στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα

5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@chamberofkavala.ar. μέχρι τις 20/10/2021 και ώρα 23:59 μ.μ., με συνημμένα τα παραπάνω έντυπα σε
μορφή PDF, με την ένδειξη:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση «Εποπτεία και παρακολούθηση του Έργου»
του Επιμελητηρίου Καβάλας, Δικαιούχου της Πράξης
«Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν.
Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία»
με Κωδικό ΟΠΣ 5069307 (Υποέργο 10)
Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα τηλέφωνα:
2510-222212 (εσωτ. 4.) κυρία Σούζη Μαυρομμάτη ή (εσωτ. 3) κα. Μιχαλίτσα Κιτσίκογλου.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας www.kcci.gr. Στην
αίτηση οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επιπλέον δηλώνουν την επαγγελματική τους
εμπειρία. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά θα προσκομίζονται μόνο από τους ενδιαφερομένους που θα κληθούν για υπογραφή
της σύμβασης, υπό τη διαλυτική αίρεση της ανατροπής της συνεργασίας σε περίπτωση μη προσκόμισής τους από
τον αντισυμβαλλόμενο.
Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφόμενων στην αίτηση είναι
τα εξής:

4.1

Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών

Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο 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 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου
και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.

4.2

Απόδειξη γνώσης αγγλική γλώσσας

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη T2/C2, πολύ καλή ΓΙ/Cl και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1
π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α'), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Α')».
Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γνώσης είναι η καλή γνώση (Β2).

4.3 Απόδειξη Ζητούμενης Επαγγελματικής Εμπειρίας στη διαχείριση έργων ή/και στη
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
Α/Α

Αναθέτουσα Τίτλος & Προϋπολογισμός Αντικείμενο/
αρμοδιότητες
Αρχή
Έργου

Διάρκεια Εκτέλεσης
Έργου (από μμ/εε
έως μμ/εε)

Προσκομισθέν Αποδεικτικό
Στοιχείο (όπως σημείωση

ακολούθως)

Σημείωση: Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης (- εων) ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών
φορέων ή/και σχετικών συμβάσεων, από τις οποίες να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης
επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου.
Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια
δημόσια αρχή.
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του Εργοδότη.

Ευρωπαϊκή Ένωση
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5.1 Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματά της στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας
www.kcci.gr.

5.2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ενότητες 4 και 5 της
παρούσας.

5.3 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και από την
επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο www.kcci.gr, ήτοι στις 20/10/2021 και
ώρα 23:59 μ.μ.

5.4

Διαδικασία Αξιολόγησης, βαθμολόγησης και συνέντευξης

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 Καβάλας 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 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 το αν πληρούν ή δεν πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα
προσόντα. Οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα προσόντα καλούνται σε συνέντευξη και ενημερώνονται για τη
ημερομηνία και τον τόπο πραγματοποίησης της συνέντευξης (σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας η
συνέντευξη μπορεί να γίνει και μέσω Skype). Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση
μη σύγκρουσης συμφερόντων. Εάν υπάρχει σχέση συγγένειας υποψηφίου με μέλος της επιτροπής, το μέλος της
επιτροπής παραιτείται από αυτήν.
Το Επιμελητήριο Καβάλας, 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 Καβάλας www.kcci.gr, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον
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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 Καβάλας www.kcci.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
Μάρκος Δέμπας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υπόδειγμα Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Προς: Επιμελητήριο Καβάλας

Ημερομηνία /2021

Ταχ. Δ/νση: Ομονοίας 50
Ταχ. Κώδικας: 65302
Τηλέφωνο: 2510-222212
Fax: 2510-835946
Email: info@chamberofkavala.gr

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης για την «Εποπτεία και παρακολούθηση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου» του Επιμελητηρίου Καβάλας, Δικαιούχου
της Πράξης «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία»
με Κωδικό ΟΠΣ 5069307 (Υποέργο 10)
ΑΙΤΗΣΗ
Παρακαλώ δεχθείτε την αίτηση συμμετοχής μου ως συνεργάτη στην υλοποίηση της Πράξης.

Θέση: Υπεύθυνος/η Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Πράξης
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:

1.

21PROC009280077 2021-09-29
2.
3.
Ο/Η
(Υπογραφή)
Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται από το Επιμελητήριο Καβάλας με αποκλειστικό
σκοπό την επιλογή φυσικού προσώπου του Επιμελητηρίου Καβάλας, Δικαιούχου της Πράξης «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» με Κωδικό ΟΠΣ 5069307 (Υποέργο 10).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπόδειγμα: Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

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 Καβάλας

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Αριθ: ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Email):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις 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 στέλεχος υποστήριξης στην Πράξη με τίτλο ____________________
«Προώθηση και βελτίωση της αγοράς νια τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας,
στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία» με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 10), είναι
αληθή και διαθέτω τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία και θα υποβάλω, εφόσον μου ζητηθούν.

Ημερομηνία:... /.../
2021 Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

1

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

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.
2

