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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΜΕ 3/2022
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
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
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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. τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus +,
19. το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (application form) του έργου «WIN - Introducing the job
profile of the Workplace Innovation Manager»,
20. το Νο. 120/7-12-2021 (θέμα 9α) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Λάρισας για τη συμμετοχή στο έργο «WIN - Introducing the job profile of the Workplace
Innovation Manager».
21. το από 5/5/2022 Πρωτογενές αίτημα (22REQ010494459) για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου
ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση των
δράσεων του έργου «WIN - Introducing the job profile of the Workplace Innovation
Manager» του Προγράμματος Erasmus+,
22. την με αριθ. πρωτ. 1053/ 5-5-2022 (ΑΔΑ 96ΜΡ469ΗΛΣ-Ψ13 και ΑΔΑΜ 22REQ010501937)
23. την αριθ.137/10-5-2022( θέμα 9α)Συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου
Λάρισας περί «Πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στο Επιμελητήριο Λάρισας με σύμβαση
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων: «WIN - Introducing the job profile of
the Workplace Innovation Manager» και «EnFinCap - Entrepreneurship and financial capacity
building for women micro-entrepreneurs in the beauty and wellness sectors» του
Προγράμματος Erasmus+ και δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον τοπικό τύπο»,
24. την ανάγκη υλοποίησης του έργου και
25. το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών του εγκεκριμένου έργου από το υπό πρόσληψη
προσωπικό, δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Επιμελητηρίου Λάρισας,
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) συνολικά άτομο για την κάλυψη αναγκών του
Επιμελητηρίου Λάρισας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «WIN - Introducing the job
profile of the Workplace Innovation Manager» με σκοπό τη 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

101

Τόπος
εκτέλεσης

ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα

ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Από την
ημερομηνία
υπογραφής
της
σύμβασης
έως
30/04/2024
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

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

101

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 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
9.12.2021.
3. Καλή γνώση τουλάχιστον αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας
προκύπτει από το παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης 14.01.2022.
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1.Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατώνμελών 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 Επιμελητήριο Λάρισας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «WIN - Introducing the job profile of the
Workplace Innovation Manager» που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης 2021 της Βασικής
Δράσης
2
του
Προγράμματος
Erasmus+
(Συμπράξεις στον
τομέα
της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).
Το έργο WIN έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει άμεσα τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
εταιρείες, οι ΜμΕ και οι οργανισμοί στις προσπάθειές τους για τη διαχείριση και την προώθηση της
καινοτομίας στο χώρο εργασίας, εισάγοντας το επαγγελματικό προφίλ του Workplace Innovation
Manager. Το έργο WIN θα συμβάλει στην ανάπτυξη του νέου προφίλ εργασίας του Workplace Innovation
Manager και, επομένως, εξυπηρετώντας έναν τριπλό σκοπό:
• Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές ΜμΕ της έννοιας της καινοτομίας με σχετικές πολιτικές για την
προώθηση και τη διατήρηση της καινοτομίας στον χώρο εργασίας.
• Βελτίωση της ικανότητας των ευρωπαϊκών ΜμΕ για την επίτευξη καινοτομίας στον χώρο εργασίας
με βιώσιμο τρόπο.
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•

Επισήμανση των πλεονεκτημάτων της καινοτομίας στον χώρο εργασίας και πως αυτή φέρνει
αυξημένη παραγωγικότητα και θετικά οικονομικά αποτελέσματα.
Στο εταιρικό σχήμα εκτός από το Επιμελητήριο Λάρισας, συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς:
• Ιταλο-Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Γερμανία (συντονιστής εταίρος)
• Διεθνές Ινστιτούτο Υλοποίησης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Σλοβενία
• Innovation Hive, Ελλάδα
• International GmbH Creative Corporate Training, Γερμανία
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Savinjsko-Saleska, Σλοβενία
• Balkan Bridge EOOD, Βουλγαρία
• Ούγγρο-Βουλγαρικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ουγγαρία
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου WIN θα αναπτυχθούν συνολικά έξι (6) παραδοτέα:
1. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την καινοτομία στον χώρο εργασίας στις
συμμετέχουσες χώρες.
2. Ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ του Workplace Innovation Manager.
3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και πιλοτική εφαρμογή του.
4. Ανάπτυξη μεθοδολογίας πιστοποίησης των Workplace Innovation Managers.
5. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης.
6. Ανάπτυξη Εργαλειοθήκης την οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος φορέας για
την προώθηση της καινοτομίας στον χώρο εργασίας.
Στο πλαίσιο του έργου WIN, το Επιμελητήριο Λάρισας συμμετέχει και συμβάλλει στις παρακάτω
δραστηριότητες:
• Προβολή και προώθηση του έργου, των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του.
• Αξιολόγηση του έργου, των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του.
• Συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις του έργου (2 άτομα ανά συνάντηση).
• Συμμετοχή στην έρευνα γραφείου και στην έρευνα πεδίου για την αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης σχετικά με την καινοτομία στον χώρο εργασίας στην Ελλάδα.
• Συμμετοχή στην ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ και του πλαισίου ικανοτήτων του
Workplace Innovation Manager.
• Συμμετοχή στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού (με βάση το πλαίσιο ικανοτήτων που θα έχει
δημιουργηθεί) και στην πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε επιχειρήσεις – μέλη του
Επιμελητηρίου.
• Συμμετοχή στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας πιστοποίησης των Workplace Innovation Managers.
• Συλλογή των στοιχείων και δεδομένων από την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε
όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο και ανάπτυξη της σχετικής αναφοράς.
• Διοργάνωση και υλοποίηση εκδήλωσης με στόχο την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου
και με τη συμμετοχή τουλάχιστον 40 ατόμων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και ο συνολικός προϋπολογισμός του
Επιμελητηρίου για την υλοποίηση των δράσεων ανέρχεται στις 41.449€ ενώ η διάρκεια του έργου είναι
συνολικά 30 μήνες (01/11/2021 – 30/04/2024).
Το άτομο που θα προσληφθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου θα παρέχει ενδεικτικά τις παρακάτω
υπηρεσίες:
1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού
• Παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση και έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσας
Αρχής για τις τρέχουσες υποχρεώσεις της.
• Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου έως την ολοκλήρωση του.
• Συλλογή και αρχειοθέτηση των εγγράφων/ αρχείων/στοιχείων (φυσικών και ηλεκτρονικών)
τεκμηρίωσης της παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου.
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•

Σύνταξη των Εκθέσεων Προόδου Έργου (τακτικών και εκτάκτων) σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Λάρισας.
• Υποβολή των απαραίτητων εκθέσεων προόδου
• Συμμετοχή σε συναντήσεις, εργαστήρια και σεμινάρια (δια ζώσης ή διαδικτυακά) του εταιρικού
σχήματος του έργου, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Επιμελητήριο Λάρισας.
• Υποστήριξη του Επιμελητηρίου Λάρισας στην προετοιμασία για έλεγχο φυσικού αντικειμένου.
• Επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Λάρισας.
• Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης στην Ομάδα Έργου του Επιμελητηρίου Λάρισας.
• Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των δράσεων πληροφόρησης, δημοσιότητας και
δικτύωσης του έργου.
• Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση του ανατεθειμένου 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 τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα εβδομήντα ένα ΕΥΡΩ
(36.849,00€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Η αμοιβή θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, ήτοι 1.535,38€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 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 ατόμου στο έργο είναι έως 24 μήνες από τον Απρίλιο 2022 έως
30/04/2024, 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
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 9.12.2021)
40 ΜΟΡΙΑ
3. ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Ο τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας προκύπτει από το ειδικό παράρτημα του ΑΣΕΠ με
σήμανση έκδοσης 14.01.2022)
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.
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4. 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 14.01.2022, το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης
Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 9.12.2021 και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης 6.7.2021, 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 σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του νομού
Λάρισας.
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 14.01.2022 και Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 9.12.2021, θα 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: 2410.255388). 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.
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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 στον τοπικό τύπο (13/5/2022) 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, 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 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
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.
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η επισυναπτόμενη αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης
«6-7-2021», 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 14.01.2022 και Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 9.12.2021, 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

Σελίδα 9 από 9

