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ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της
Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ 5003110
Η ανωτέρω

πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 024

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

του Ε.Π. « Ανταγωνιστικότητα,

2014 -2020», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η

συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και από πόρους μέσω του ΠΔΕ

Το Επιμελητήριο Κορινθίας
Έχοντας υπόψη:
-Το Ν 4497/2017

Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
-Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-Την με Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ Β' 3521/1.11.2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ'
αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «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», ως ισχύει
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-Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 (α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 024) πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,
με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργα ομένων στον Ιδιωτικό τομέα για τους
άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ και την υπ αριθμ. 5975/1802/17-10-2016 τροποποίησή της.
-Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5940/773/Α3/14.11.2017 απόφαση ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργα ομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδ.
MIS 5003110 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020»
-Την με αρ.πρωτ. 4729/Β3/1033/30.7.2018 (1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργα ομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας», με MIS 5003110 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».
-Την με αρ. πρωτ. 1874/29.052018 . υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (4) «Συντονισμός, Διαχείριση,
Υποστήριξη και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της πράξης» από το επιμελητήριο
Κορινθίας της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργα ομένων στον
ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», με MIS 5003110 και τις ανάγκες απρόσκοπτης υλοποίησης της
πράξης με πρόσθετη συνδρομή φυσικών προσώπων (έκτακτο προσωπικό)
-Την υπ. Αριθμ 406/19-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας για την
έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Ανακοινώνει
Ότι προτίθεται να συνάψει δύο

(2) συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, χρονικής

διάρκειας

όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω, στο πλαίσιο της πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»
με κωδικό ΟΠΣ 5003110 , που υλοποιεί ως Δικαιούχος , ως ακολούθως:
Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ & ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4
Η Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με Δικαιούχο το Επιμελητήριο Κορινθίας και Κύριο του έργου το
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) αφορά στον τομέα της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας, ο οποίος είναι ένας από τους 9 Στρατηγικούς τομείς της χώρας.
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Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 1.250 ωφελούμενων / εργα ομένων σε όλους τους
τομείς της οικονομίας, στη βάση 5 θεματικών αντικειμένων:
1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής αλυσίδας
2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
3. Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
4. Πωλητής Λιανικής
5. Merchandisers
Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις
πιστοποίησης των γνώσεων / δεξιοτήτων που απέκτησαν. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από
διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 (ή τον ΕΟΠΠΕΠ) ή ισοδύναμο
πρότυπο.
Η πράξη έχει διάρκεια 24μήνες και αποτελείται από 6 Υποέργα. Τα Υποέργα 1,2,3,5 και 6 περιλαμβάνουν τις
δράσεις κατάρτισης-πιστοποίησης και θα υλοποιηθούν μέσω Αναδόχου που θα επιλεγεί κατόπιν διεθνούς
διαγωνισμού. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς κάποια άλλη
τροποποίηση των ανωτέρω.
Το δε Υποέργο 4 έχει ορι όντιο χαρακτήρα δεδομένου ότι αφορά το Συντονισμό- Διαχείριση, Υποστήριξη και
Παρακολούθηση, του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της πράξης καθώς και την δημοσιότητα της
πράξης.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης τα φυσικά πρόσωπα (Στελέχη) που θα επιλεγούν θα παρέχουν
διοικητική, διαχειριστική και επιστημονική υποστήριξη όπως αυτή προσδιορί εται στην παρούσα.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στέλεχος 1:
Το αντικείμενο εργασίας για τη συγκεκριμένη θέση περιλαμβάνει:


Να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της πράξης, των σχετικών χρονικών και λοιπών ποσοτικών
οροσήμων και να μεριμνά διαρκώς για την απρόσκοπτη υλοποίηση αυτών.



Να παράγει, να συντάσσει και να επεξεργά εται των κατά περίπτωση απαραίτητων σχεδίων
εγγράφων που αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης.

Με σχετικά παραδοτέα:
 Συμμετοχή στην προετοιμασία τριμηνιαίων Εκθέσεων φυσικού αντικειμένου
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 Εκθέσεις Ελέγχου, Πιστοποίησης Υλοποίησης Φυσικού αντικειμένου /Υποέργα 1,2,3,5, Εκθέσεις και
πορίσματα επιτόπιων και άλλων ελέγχων υποέργων κατάρτισης και πιστοποίησης, Υλικό
τεκμηρίωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων,
Στοιχεία υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης Αναφορές προς Όργανα του ΣΔΔΠ για την πορεία
υλοποίησης των Υποέργων 1,2,3,5 και 6.
 Έγγραφα που πιστοποιούν εργασίες που αφορούν το φυσικό αντικείμενο κατάρτισης και
πιστοποίησης, Ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο.
Στέλεχος 2:
Το αντικείμενο εργασίας για τη συγκεκριμένη θέση περιλαμβάνει:


Να υποστηρί ει τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαχειριστικών εργασιών που απορρέουν από το
ρόλο του φορέα ως Δικαιούχου κατά την περίοδο αναφοράς.



Να παρακολουθεί και να συνεργά εται με την ομάδα έργου του Δικαιούχου και δη τον Υπεύθυνο
Πράξης, για την εύρυθμη λειτουργία του έργου και δη των εργασιών στα πλαίσια των ενεργειών που
συμμετέχει

Με σχετικά παραδοτέα:


Απολογιστικές εκθέσεις αναφοράς προόδου εργασιών για το παραχθέν έργο



Συγκεντρωτικός πίνακας υπολογισμού εκπαιδευτικού επιδόματος



Συμμετοχή στην υλοποίηση των ενεργειών δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Σχεδίου

Γ. ΤΙΜΗΜΑ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορί εται για κάθε στέλεχος στις δεκατρείς
χιλιάδες, επτακόσια πενήντα ευρώ (13.750,00€) συμπεριλαμβανομένου των πάσης φύσεως φόρων και
κρατήσεων. Η συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβάλλεται με την προσκόμιση σχετικού κατά νόμο παραστατικό,
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Στην αμοιβή

περιλαμβάνεται κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του ν.

4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία υπολογί εται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της σύμβασης, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Επιπλέον, στην αμοιβή περιλαμβάνεται κράτηση 0,06% υπέρ
ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία
υπολογί εται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
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συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή δε θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα και
δύναται να καταβάλλεται ανά τρίμηνο ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του
έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο έργο μετά από πιστοποίηση και εντολή
του Υπεύθυνου έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Επίσης ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Δ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης των δράσεων του
Υποέργου 4 «Συντονισμός, Διαχείριση, Υποστήριξη και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού
αντικειμένου της πράξης», όπως αυτή θα αποτυπώνεται κάθε φορά στην ισχύουσα τροποποίηση της
Απόφασης Ένταξης της πράξης από τη Διαχειριστική αρχή του ΕΠΑΝΕΚ.
Ε. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για την
θέση που θα επιλέξουν και αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και
είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).
Τα επιπρόσθετα προσόντα μοριοδοτούνται όπως περιγράφεται κατωτέρω .
Απαραίτητα προσόντα: (Στέλεχος 1)
Τυπικά προσόντα:


Απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικής ή πληροφορικής κατεύθυνσης (όχι μόρια)



Επαγγελματική

εμπειρία

παρακολούθηση

ή/και

στο

σχεδιασμό

οικονομική

ή/και

διαχείριση

στην

οργάνωση

ή/και

συγχρηματοδοτούμενων

τουλάχιστον 3 ετών
Πρόσθετα προσόντα :


Α) Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό ή/και στην οργάνωση ή/και
παρακολούθηση ή/και οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων άνω των
3 ετών
Μοριοδότηση αυτών
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-

Άνω των 3 και έως 5 έτη

: 20 μόρια

-

Άνω των 5 και έως 7 χρόνια

: 40 μόρια

-

Άνω των 7

: 60 μόρια

Β) Γνώση Ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής)
Μοριοδότηση:



 Lower

: 10 μόρια

 Advanced

: 15 μόρια

 Proficiency

: 20 μόρια

Γ) Συνέντευξη

: έως 20 μόρια

Απαραίτητα προσόντα: (Στέλεχος 2)
Τυπικά προσόντα:


Απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικής ή πληροφορικής κατεύθυνσης (όχι μόρια)



Επαγγελματική

εμπειρία

παρακολούθηση

ή/και

στο

σχεδιασμό

οικονομική

ή/και

διαχείριση

στην

οργάνωση

ή/και

συγχρηματοδοτούμενων

τουλάχιστον 3 ετών
Πρόσθετα προσόντα :


Α) Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό ή/και στην οργάνωση ή/και
παρακολούθηση ή/και οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων άνω των 3
ετών
Μοριοδότηση αυτών



-

Άνω των 3 και έως 5 έτη

: 20 μόρια

-

Άνω των 5 και έως 7 χρόνια

: 40 μόρια

-

Άνω των 7

: 60 μόρια

Β) Γνώση Ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής)
Μοριοδότηση:
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 Lower

: 10 μόρια

 Advanced

: 15 μόρια
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 Proficiency

: 20 μόρια

Γ) Συνέντευξη

: έως 20 μόρια

Ο Συνολικός αριθμός μορίων υπολογί εται αθροιστικά από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, τα επιπρόσθετα
προσόντα καθώς και από τη διαδικασία της συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή ορί εται από
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο,
στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός της θέσης εργασίας της πρόσκλησης και θα περιέχει:
I. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (βλ. σχετικό υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),
II. Βιογραφικό σημείωμα με λεπτομερή αναφορά σε τίτλους σπουδών, απαραίτητα και επιπρόσθετα προσόντα
(όπως αυτά προσδιορί ονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α) και στις μέχρι σήμερα
δραστηριότητες του υποψηφίου, ώστε να τεκμηριώνεται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων
της παρούσας πρόσκλησης και
III. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) στην οποία να
δηλώνεται ότι τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι ακριβή και αληθή (βλ. σχετικό υπόδειγμα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
IV. Απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Πίνακα Β «Τεκμηρίωσης προσόντων» (αναπόσπαστο τμήμα
της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν
την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της
παρούσας.
Τα δικαιολογητικά προσκομί ονται σε πρωτότυπη μορφή, εφόσον έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη σφραγίδα της Χάγη (Apostille).
Δεν προσκομί ονται σε πρωτότυπη μορφή όσα προβλέπεται από το Νόμο 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφο των πρωτοτύπων.

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η βαθμολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή, θα γίνει από την ορισθείσα
Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του Δικαιούχου.
Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών θα ακολουθήσει
συνέντευξη που θα διενεργήσει η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν
τις ορι όμενες από την πρόσκληση προϋποθέσεις επιλογής.
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επομένη της ανάρτησης των
αποτελεσμάτων. Οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης των
ενστάσεων που έχει συσταθεί για την παρούσα πρόσκληση.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

του Επιμελητηρίου

Κορινθίας (www.korinthiacc.gr) και η ανάρτηση θα γίνει σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Τα Δικαιολογητικά πρέπει είτε να προσκομιστούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν με εταιρία
ταχυμεταφοράς (courier) σε σφραγισμένο φάκελο που να φέρει την ένδειξη

Αίτηση για την
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ
5003110

στη διεύθυνση του φορέα Ερμού 2, 20131 Κόρινθος έως και την 31/5/2019 και ώρα 14:00.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα της
εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για ένα
συγκεκριμένο κωδικό θέσης.
Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξη.
Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό
της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του
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ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» αλλά και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων ( Ε.Ε. 679/2016).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το Επιμελητήριο Κορινθίας να συνάψει
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το Επιμελητήριο Κορινθίας,
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, να αναβάλει τη διαδικασία κατά την αποκλειστική του ευχέρεια,
με ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Η Επιτροπή Επιλογής δεν πρόκειται να αξιολογήσει τις αιτήσεις συμμετοχής οι οποίες υποβλήθηκαν
εκπρόθεσμα ή οι αντίστοιχοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.
Το Επιμελητήριο Κορινθίας, διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς
και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι
συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για απο ημίωση ή/και χρηματική
ικανοποίηση από το Επιμελητήριο Κορινθίας ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετι όμενο με την
παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων
της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη
αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Με την παρούσα αίτηση εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για τη θέση με περιγραφή:_ _ και Ειδικότητα
«………………………………………………………………….»,

στο

πλαίσιο

πρόσκλησης

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ : 1225/16/5/2019) του «Επιμελητηρίου Κορινθίας», η οποία αφορά στο Υποέργο 4
«Συντονισμός-Διαχείριση και Υποστήριξη και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της

Πράξης»

της

Πράξης

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΑΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΝΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003110 η
οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ:
Επώνυμο:
Όνομα:
Όνομα πατρός:
Αριθ. Ταυτότητας:
Ηλεκτρονική
Διεύθυνση:
Διεύθυνση κατοικίας:
Πόλη:

Ταχυδρομικός
Κώδικας:

Σταθερό τηλέφωνο:

Κινητό τηλέφωνο:

Συνημμένα υποβάλλω:
1. Συμπληρωμένο Πίνακα Β «Τεκμηρίωσης Προσόντων» /αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αίτησης
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ημερομηνία:__/__/2019
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
Το Επιμελητήριο Κορινθίας, δεσμεύεται ότι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που
υποβάλλονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλη χρήση, ούτε και θα εκχωρηθούν σε τρίτους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ
(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):
Ο – Η Όνομα:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός/
Αριθμός

ΤΚ

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρί οντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):
(3),

που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

1. Τα στοιχεία του συνημμένου βιογραφικού μου σημειώματος είναι ακριβή και αληθή.
2. Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων προκύψει
οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείομαι από τη διαδικασία αξιολόγησης
συνεργατών/έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του
Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις
3. Έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους
σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 1225/16/5/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και συναινώ στην επεξεργασία τους.
Ημερομηνία: ../../20...
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών αποδεικνύεται με:
Αντίγραφα τίτλων σπουδών, στα οποία να αναγράφεται το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και η Σχολή, ο βαθμός και
το έτος κτήσης αυτών.
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.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας απαιτούνται:
Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης( ‐ εων ) ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών
φορέων ή /και σχετικών συμβάσεων ή αντίγραφα τιμολογίων, από τα οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας του υποψηφίου.
Σημειώνεται ότι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης ή/και δελτία παροχής
υπηρεσιών, που να καλύπτουν τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας κατά την κρίση του
ενδιαφερομένου.

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) 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» (ΦΕΚ 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…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’»)
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