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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΜΕ 1/2022 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Το Επιμελητήριο Λάρισας, έχοντας υπόψη: 

1. του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ιδίως του άρθρου 118 περί «Απευθείας 

Ανάθεσης», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 

άρθρου 37, 

5. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις, 

6. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

8. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

9. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

10. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

11. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

12. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
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Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

13. του ν.4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», 

14. Το ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

15. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 

θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781), 

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

17. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

18. την αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

και Τουρισμού (ΦΕΚ 1822/τ.Β΄/24-8-2015) «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», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

19. την αριθ.300488/ΥΔ1244/6-4-2016 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και 

Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του 

στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/19-4-2016), 

20. τον Οδηγό του Προγράμματος INTERREG ADRION 2014-2020, 

21. το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (application form) του έργου “WOOL - Wool as Outstanding 

Opportunity for Leverage”, στο πλαίσιο συμμετοχής του Επιμελητηρίου Λάρισας στο 

παραπάνω κοινοτικό πρόγραμμα, 
22. τη σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) του έργου “WOOL - Wool as Outstanding 

Opportunity for Leverage”, 

23. τη συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership Agreement) του έργου “WOOL - Wool as 

Outstanding Opportunity for Leverage”, 

24. το Νο. 35/8-6-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λάρισας για τη 

συμμετοχή στο έργο “WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for Leverage”, 

25. τη Σύμφωνη Γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία με αρ. πρωτ.  

105877/29.09.2021 για την εγγραφή στη ΣΑΕ 058/2 του ΠΔΕ 2021, 

26. την με αρ. πρωτ. 139141-20/12/2021 έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων 2021 με κωδικό έργου 2021ΣΕ05820002, 
27. τις από 22.3.2016 διευκρινήσεις του ΑΣΕΠ για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

μίσθωσης έργου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως 

ισχύει, 

28. το από 26/01/2022 Πρωτογενές αίτημα (22REQ009964812 2022-01-26) για την πρόσληψη 

τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού, Γεωπόνων, Κοινωνικών Επιστημών, 

Πληροφορικής με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση των 

δράσεων του έργου “WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for Leverage” του 

Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014 -2020, 

29. την με αριθ. πρωτ. 168/27-1-2022 (ΑΔΑ Ψ35Ε469ΗΛΣ-ΠΑΕ  και ΑΔΑΜ 22REQ009973177) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

30. του από 25/01/2022 αιτήματος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Interreg 

ADRION περί παράτασης του έργου WOOL έως 30/09/2022 και της από 28/01/2022 

αποδοχής αυτού από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, 

31. της από 01/02/2022 125ης συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου 

Λάρισας περί «Προσδιορισμού του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που 

προσλαμβάνεται στο Επιμελητήριο Λάρισας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Β) Πρόσληψης 

έκτακτου προσωπικού στο Επιμελητήριο Λάρισας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού έργου: “WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for Leverage” στο 
Πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης έργων του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg 

ADRION 2014 -2020, 
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32. της από 01/02/2022 125ης συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου 

Λάρισας περί «Έγκρισης - Δημοσίευσης στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της ανακοίνωσης της 

πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στο Επιμελητήριο Λάρισας με σύμβαση μίσθωσης έργου 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: “WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for 

Leverage” στο Πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης έργων του Προγράμματος Διακρατικής 
Συνεργασίας Interreg ADRION 2014», 

33. την ανάγκη υλοποίησης του έργου και 

34. το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών του εγκεκριμένου έργου από το υπό πρόσληψη 

προσωπικό, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Επιμελητηρίου Λάρισας, 

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με  τέσσερα (4) συνολικά άτομα για την κάλυψη αναγκών του 

Επιμελητηρίου Λάρισας, που εδρεύει στη Λάρισα, στο πλαίσιο υλοποίηση του  ευρωπαϊκού έργου “WOOL 

- Wool as Outstanding Opportunity for Leverage”, με σκοπό την διοικητική, λογιστική και τεχνική 

υποστήριξη του. Στο πλαίσιο του έργου θα απασχοληθούν  στο Επιμελητήριο Λάρισας ανά ειδικότητα και 

διάρκεια σύμβασης  ο εξής αριθμός ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):   

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Κωδικός  

απασχόλησης 

Τόπος 

εκτέλεσης 

 

Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

μήνες 

Αριθμός 

ατόμων 

101 ΛΑΡΙΣΑ ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8 1 

102 ΛΑΡΙΣΑ ΠΕ ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 8 1 

103 ΛΑΡΙΣΑ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
8 1 

104 ΛΑΡΙΣΑ ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 1 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα οικονομικής κατεύθυνσης οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή 

ΑΤΕΙ της ημεδαπής,  περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή 

ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 

2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Ο τρόπος απόδειξης γνώσης 

χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 

14.1.2020. 

3. Καλή γνώση τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 

προκύπτει από το παράρτημα του  ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 20.12.2019. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

συναφής με τον τίτλο σπουδών ή το αντικείμενο απασχόλησης. 

102 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής 

Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής 
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην 

Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην Γεωργικών 

Βιομηχανιών) ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 

Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή 

Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ΑΕΙ και β) 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση 

άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου. 

2. Για τους πτυχιούχους ΠΕ, άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας 

Γεωπόνου ή Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου. 

3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Ο τρόπος απόδειξης γνώσης 

χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 
14.1.2020. 

4. Καλή γνώση τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 

προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 20.12.2019. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, 
συναφής με τον τίτλο σπουδών ή το αντικείμενο απασχόλησης. 

103 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή 

 Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 

δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Καλή γνώση τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 

προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 20.12.2019. 

3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) Υπολογιστικών 

φύλλων και γ) Υπηρεσιών διαδικτύοΥ. Ο τρόπος απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ 

προκύπτει από το παράρτημα τοΥ ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 14.1.2020. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, 

συναφής με τον τίτλο σπουδών ή το αντικείμενο απασχόλησης. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα: Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και 

Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης 

και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.), Διδακτικής της Τεχνολογίας 

και Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημών και Πολιτισμού-Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα: Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, 

Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 
Πολυμέσων, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 

Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (Π.Σ.Ε.), 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών 

Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Διαχείρισης Πληροφοριών, 

Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης 

ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 

2. Καλή γνώση τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας 

προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 20.12.2019. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, 

συναφής με τον τίτλο σπουδών ή το αντικείμενο απασχόλησης. 

 

 

 



Σελίδα 6 από 12 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 

1.Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.2431/1996.  

Για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό 
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. 

2. Να είναι ηλικίας έως 65 ετών. 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της 

θέσης που επιλέγουν. 

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 

ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: 

 α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 

απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και 

για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 

 β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο 

τρόπο (αρ.43 Ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα 

αυτό έχει παραγραφεί. 

 γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 

στέρηση αυτή. 

 δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του 

δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει 

πενταετία από την απόλυση. 

5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησής τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

6. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (πχ πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας, γνώση χειρισμού 

Η/Υ), όπως έχουν αναλυτικά περιγραφεί παραπάνω καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

αναγνώρισης των πτυχίων τους (εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή), μέχρι την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής. 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν απαιτείται να έχουν καθημερινή παρουσία στον χώρο του Επιμελητηρίου 

Λάρισας στη Λάρισα. 
 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το έργο “WOOL - Wool as Outstanding Opportunity for Leverage”, με κωδικό 1085, εντάσσεται στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 (Βιώσιμη Περιφέρεια), Ειδικός Στόχος 2.1 (Προώθηση της Βιώσιμης Αξιοποίησης και της 

Διαφύλαξης της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Αναπτυξιακών Περιουσιακών Στοιχείων στην 

Περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης έργων του Προγράμματος Διακρατικής 

Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020. 

 

Το Επιμελητήριο Λάρισας αποτελεί εταίρο του έργου, ενώ στο διασυνοριακό εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 
οι παρακάτω φορείς: 

 Upper Adriatic Technology Park SCPA/ Τεχνολογικό Πάρκο της Άνω Αδριατικής (Ιταλία) – 

Επικεφαλής Εταίρος 

 Chamber of commerce, industry, craft trade and agriculture of Basilicata/ Εμπορικό, βιομηχανικό, 

βιοτεχνικό και γεωργικό Επιμελητήριο της Basilicata (Ιταλία) 

 Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia, Institute of Agriculture and Forestry Nova Gorica/ 

Επιμελητήριο Γεωργίας και Δασολογίας Σλοβενίας, Ινστιτούτο Γεωργίας και Δασολογίας της Nova 

Gorica (Σλοβενία) 

 Nativa, Institute for Sustainable Growth/ Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης Nativa (Σλοβενία) 
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 University of Zagreb, Faculty of Economics and Business/ Πανεπιστήμιο Zagreb, Τμήμα Οικονομίας 

και Διοίκησης (Κροατία) 

 Municipality of Majur/ Δήμος Majur (Κροατία) 

 Sarajevo Economic Region Development Agency/ Οργανισμός Περιφερειακής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης Sarajevo (Βοσνία Ερζεγοβίνη) 

 Municipality of Plevlja/ Δήμος Plevlja (Μαυροβούνιο) 

 Municipality of Zabljak/ Δήμος Zabljak (Μαυροβούνιο) 

 Local Action Group UNA/ Ομάδα Τοπικής Δράσης UNA (Κροατία) – Συνεργαζόμενος εταίρος 

 
Το έργο WOOL έχει ως στόχο τη διατήρηση του μαλλιού του προβάτου ως σημαντικού φυσικού πόρου, για 

την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς των παραδοσιακών χειροποίητων προϊόντων, 

ενδυναμώνοντας παράλληλα  την περιφερειακή συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας με την 

προώθηση μιας κοινής ταυτότητας προϊόντων.  

 

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι: η αναγνώριση των πόρων και των δυνατοτήτων 

της παραγωγής μαλλιού στην περιοχή, η δημιουργία μιας περιφερειακής στρατηγικής για τη αξιοποίηση 

των προϊόντων με βάση το μαλλί, η ανάπτυξη συναφούς εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος, η 

δημιουργία δικτύου ευρύτερης συνεργασίας στην περιοχή της περιοχής του Προγράμματος, και η 

ανάπτυξη περιφερειακής ταυτότητας προϊόντων με βάση το μαλλί. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.372.775€ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), εθνικούς πόρους και από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ.  

 
Τα άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου θα παρέχουν ενδεικτικά τις παρακάτω 

υπηρεσίες: 

1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού 

 Υποστήριξη του Επιμελητηρίου Λάρισας στην υλοποίηση των δράσεων του Πακέτου Εργασίας 

«Διαχείριση έργου (WPM)». 

 Παρακολούθηση συμβάσεων και χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων που εκτελούνται.  

 Προέλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών. 

 Συλλογή πληροφοριών για τις αναφορές προόδου και προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης 

δαπανών για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Συμβολή στην υποβολή των απαραίτητων εκθέσεων προόδου στην πλατφόρμα του προγράμματος 

(ems). 

 Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση του ανατιθέμενου έργου και δεν 

μπορεί να προβλεφθεί και να περιγραφεί συγκεκριμένα, αλλά έχει άμεση συνάφεια µε τις 

υποχρεώσεις  του  αναθέτοντα  απέναντι  στους  εταίρους,  τη Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος και το Ελληνικό Δημόσιο. 
Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου για την εκπλήρωση του ανατιθέμενου με την παρούσα σύμβαση έργου, 

ανέρχεται συνολικά σε ποσό εννέα χιλιάδων ΕΥΡΩ (9.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου 

Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.   

Ώρες Αξία εργατοώρας με ΦΠΑ 24% Κόστος με ΦΠΑ 24% 

600 15€ 9.000,00€ 

Η αμοιβή θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει μετά από βεβαίωση απασχόλησης του 

αρμόδιου τμήματος για την καλή εκτέλεση του έργου. 

Η αμοιβή καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού παραστατικού του αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα 

με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις. 

 

1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων 

 Υποστήριξη του Επιμελητηρίου Λάρισας στην υλοποίηση των δράσεων του Πακέτου Εργασίας 

«Αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησης των προϊόντων με βάση το μαλλί (WPT1)». 

 Υποστήριξη του Επιμελητηρίου Λάρισας στην υλοποίηση των δράσεων του Πακέτου Εργασίας 

«Διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με βάση τα προϊόντα μαλλιού (WPT2)». 

 Οργανωτική και συμβουλευτική υποστήριξη της Ομάδας έργου που έχει συγκροτηθεί. 
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 Συμμετοχή στις συναντήσεις των εταίρων του έργου και διεθνείς συναντήσεις εργασίας, σύμφωνα 

με το πλάνο του έργου. 

 Συμβολή στην οργάνωση συναντήσεων και επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς για τη διάχυση 

των αποτελεσμάτων του έργου. 

 Συμβολή στην υποβολή των απαραίτητων εκθέσεων προόδου στην πλατφόρμα του προγράμματος 

(ems). 

 Ενέργειες για αιτήματα τροποποίησης, εάν απαιτηθεί. 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία συμμετοχής για τις τεχνικές συναντήσεις 

της πράξης. 

 Επικοινωνία με τον Επικεφαλής Εταίρο, την Αρχή Πληρωμής και τους λοιπούς εταίρους της Πράξης 

καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή για θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της πράξης. 

 Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Αρμόδιες Επιτροπές της αναθέτουσας αρχής όποτε 

απαιτηθεί, για την ενημέρωση τους σχετικά με το έργο. 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία τευχών δημοπράτησης προμηθειών και 

υπηρεσιών, την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμβασιοποίησης και την υλοποίηση των 
συμβάσεων.  

 Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση του ανατιθέμενου έργου και δεν 

μπορεί να προβλεφθεί και να περιγραφεί συγκεκριμένα, αλλά έχει άμεση συνάφεια µε τις 

υποχρεώσεις  του  αναθέτοντα  απέναντι  στους  εταίρους,  τη Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Παραδοτέα: 

 Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και ο 

αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης του στελέχους. 

 Εκθέσεις Προόδου εργασιών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου για την εκπλήρωση του ανατιθέμενου με την παρούσα σύμβαση έργου, 

ανέρχεται συνολικά σε ποσό δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσια ΕΥΡΩ (19.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του 

νόμιμου Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 

υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.   

Ώρες Αξία εργατοώρας με ΦΠΑ 24% Κόστος με ΦΠΑ 24% 

1.320 15€ 19.800,00€ 

Η αμοιβή θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει μετά από βεβαίωση απασχόλησης του 

αρμόδιου τμήματος για την καλή εκτέλεση του έργου. 

Η αμοιβή καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού παραστατικού του αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα 

με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις. 

 

1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών  

 Υποστήριξη του Επιμελητηρίου Λάρισας στην υλοποίηση όλων των δράσεων του Πακέτου 

Εργασίας «Ανάπτυξη ταυτότητας με βάση το μαλλί στην περιοχή του ADRION (WPT3)». 

 Συμμετοχή στον σχεδιασμό και τη διοργάνωση εργαστηρίων δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσης. 

 Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση του ανατιθέμενου έργου και δεν 

μπορεί να προβλεφθεί και να περιγραφεί συγκεκριμένα, αλλά έχει άμεση συνάφεια µε τις 

υποχρεώσεις  του  αναθέτοντα  απέναντι  στους  εταίρους,  τη Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Παραδοτέα: 

 Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και ο 

αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης του στελέχους. 

 Εκθέσεις Προόδου εργασιών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου για την εκπλήρωση του ανατιθέμενου με την παρούσα σύμβαση έργου, 

ανέρχεται συνολικά σε ποσό εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ΕΥΡΩ (9.900,00) συμπεριλαμβανομένου του 
νόμιμου Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 

υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.   

Ώρες Αξία εργατοώρας με ΦΠΑ 24% Κόστος με ΦΠΑ 24% 

660 15€ 9.900,00€ 
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Η αμοιβή θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει μετά από βεβαίωση απασχόλησης του 

αρμόδιου τμήματος για την καλή εκτέλεση του έργου. 

Η αμοιβή καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού παραστατικού του αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα 

με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις. 

 
1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ  Πληροφορικής 

 Υποστήριξη του Επιμελητηρίου Λάρισας στην υλοποίηση των δράσεων του Πακέτου Εργασίας 

«Δράσεις επικοινωνίας (WPC)» 

 Οργανωτική και συμβουλευτική υποστήριξη της Ομάδας έργου που έχει συγκροτηθεί. 

 Ανάρτηση πληροφοριακού υλικού στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας και αποστολή του 

υλικού στον Συντονιστή Εταίρο για ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου. 

 Συμβολή στην προώθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του έργου. 

 Συμβολή στην οργάνωση συναντήσεων και επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς για τη διάχυση 

των αποτελεσμάτων του έργου. 

 Τήρηση πρακτικών τοπικών συναντήσεων του έργου. 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία συμμετοχής για τις τεχνικές συναντήσεις 

της πράξης. 

 Παρακολούθηση και συνεργασία όπου απαιτείται για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας του 

έργου σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος και συμβολή στον καθορισμό επικοινωνιακής 

πολιτικής. 

 Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Αρμόδιες Επιτροπές της αναθέτουσας αρχής όποτε 

απαιτηθεί, για την ενημέρωση τους σχετικά με το έργο. 

 Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση του ανατιθέμενου έργου και δεν 

μπορεί να προβλεφθεί και να περιγραφεί συγκεκριμένα, αλλά έχει άμεση συνάφεια µε τις 

υποχρεώσεις  του  αναθέτοντα  απέναντι  στους  εταίρους,  τη Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Παραδοτέα: 

 Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν και ο 

αντίστοιχος χρόνος απασχόλησης του στελέχους. 

 Εκθέσεις Προόδου εργασιών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου για την εκπλήρωση του ανατιθέμενου με την παρούσα σύμβαση έργου, 

ανέρχεται συνολικά σε ποσό εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ΕΥΡΩ (9.234,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 

φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.   

Ώρες Αξία εργατοώρας με ΦΠΑ 24% Κόστος με ΦΠΑ 24% 

616 15€ 9.240,00€ 

Η αμοιβή θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει μετά από βεβαίωση απασχόλησης του 

αρμόδιου τμήματος για την καλή εκτέλεση του έργου. 

Η αμοιβή καταβάλλεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού παραστατικού του αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα 

με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις. 
 

Η μέγιστη διάρκεια απασχόλησης κάθε ατόμου στο έργο είναι έως 8 μήνες από τον Φεβρουάριο 2022 έως 

30/9/2022, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) 

καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

 1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία 

πολλαπλασιάζονται με το 40) 

Κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 

ΜΟΡΙΑ 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

 



Σελίδα 10 από 12 

   2. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών 

διαδικτύου (Ο τρόπος απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση 

έκδοσης 14.1.2020) 

     40 ΜΟΡΙΑ    

 

   3. ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με 

σήμανση έκδοσης 20.12.2019) 
  1. Άριστη γνώση      50 ΜΟΡΙΑ 

  2. Πολύ καλή γνώση   20 ΜΟΡΙΑ 

  3. Καλή γνώση        10 ΜΟΡΙΑ    

  Η πολύ καλή ή άριστη γνώση επιπρόσθετης ξένης γλώσσας, εκτός της αγγλικής, βαθμολογείται αθροιστικά με 10 

ΜΟΡΙΑ.                         

 

   4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

(βαθμολογείται ένας τίτλος συναφής με τον τίτλο σπουδών ή το αντικείμενο απασχόλησης) 

     100 ΜΟΡΙΑ 

 
   5. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από αρμόδια επιτροπή με σκοπό τη διαμόρφωση γνώμης για την 

προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για 

την οποία κρίνεται. 

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: 

1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και 

τα προσόντα του υποψηφίου. 

2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου σχετικού με ευρωπαϊκά έργα με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων 

του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει 
αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.  

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη και οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα 

χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η 

δημιουργικότητα του υποψηφίου.  

Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ΄ανώτατο όριο με 150 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να 

λάβει ένας υποψήφιος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 μόρια. 

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών της 

αρμόδιας επιτροπής. 

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της 

επιτροπής, το οποίο θα είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο 
αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης. 

 

 
Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αιτήσεις που να καλύπτουν πλήρως τα παραπάνω κριτήρια, οι θέσεις 

θα καλυφθούν από υποψήφιους που καλύπτουν μερικώς τα παραπάνω κριτήρια (πχ πολύ καλή γνώση της 

αγγλικής γλώσσας κλπ). 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των λοιπών 

ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση, το Ειδικό 

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 20.12.2019, το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης 

Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 14.1.2020 και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης 

Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης 2.12.2019, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 

«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω 

Παραρτήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο του νομού Λάρισας.  
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Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τη συνημμένη αίτηση, το «Παράρτημα Ανακοινώσεων 

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» και τα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση 

έκδοσης 20.12.2019 και Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 14.1.2020, να γίνει στο χώρο 

ανακοινώσεων του καταστήματος της έδρας του Επιμελητηρίου Λάρισας και στην ιστοσελίδα του 

Επιμελητηρίου Λάρισας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση και 

να την υποβάλουν, 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 της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Επιμελητήριο Λάρισας, 

Παπακυριαζή 44, Λάρισα ΤΚ 41222, (τηλ. επικοινωνίας: 2410255388). 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. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει με την ίδια αίτηση για κάθε κωδικό θέσης για τον οποίο διαθέτει 

τα απαιτούμενα προσόντα, με σειρά προτίμησης.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 

από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες-12/2/2022- ή 

της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 

ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη 

εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 

διεύθυνση και β) στην ιστοσελίδα  του Επιμελητηρίου Λάρισας (www.larcci.gr) όπου θα αναρτηθεί και η 

παρούσα ανακοίνωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων 

Η αρμόδια επιτροπή που θα συγκροτηθεί για αυτό το σκοπό, αφού επεξεργαστεί τις αιτήσεις των 

υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα. Η 

κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης 

μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας.  

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση 

τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (βαθμός 

τίτλου σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γνώση αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ, 

δομημένη συνέντευξη). 

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο πέμπτο βαθμολογούμενο κριτήριο (δομημένη συνέντευξη). Σε περίπτωση 

περαιτέρω ισοβαθμίας,  η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των 

υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του 

Επιμελητηρίου Λάρισας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από 

δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.  

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα 

της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο 

Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44, Λάρισα, ΤΚ 41222).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση   

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους 

αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει 

αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται 
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υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν 

δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που 

προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από 
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους 

σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω 

αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 

χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η επισυναπτόμενη αίτηση-υπεύθυνη 

δήλωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης 

«2-12-2019», το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα: Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση 

έκδοσης 20.12.2019 και Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 14.1.2020, μέσω του δικτυακού 

τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  

Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ). 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Σωτήρης Γιαννακόπουλος  


