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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

με δύο (2) Εξωτερικούς Ειδικούς Συνεργάτες

Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

για την υποστήριξη του Δήμου Θέρμης στη λειτουργία Δομής Στήριξης Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας 

στο πλαίσιο του έργου

 «ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level»/
«Δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό

επίπεδο» 

με το ακρωνύμιο ACT SOCIAL

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των

χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»



Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης   «ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl

entrepreneurship at Local level»/  «Δράσεις  για  την  υποστήριξη  και  ενίσχυση  της  κοινωνικής

επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» με το ακρωνύμιο ACT SOCIAL , με κωδικό MIS 5011445,  η οποία

χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από

εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα

από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 03/10/2019 (με ενδεχόμενο παράτασης εφόσον παραταθεί η

υλοποίηση του έργου και  μέγιστη διάρκεια τους δώδεκα (12) μήνες)  σε δύο (2)  εξωτερικούς ειδικούς

επιστήμονες κλάδου ΠΕ ή ΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου τη λειτουργία και υποστήριξη της Δομής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που θα συσταθεί στο

Δήμο Θέρμης. 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 «τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/94

και  άλλες  διατάξεις»  όπως  τροποποιήθηκαν  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  10  και  14  του  Ν.

3812/2009, της παρ. 5 του άρθρου 242 ν.4072/12, των παρ. 24,25 του άρθρου ένατου του Ν.

4057/2012, της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4314/14 και της παρ. 5 του άρθρου 14 ν 4403/2016,

ορίζεται  ότι  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  που  απασχολείται  στο  πλαίσιο  υλοποίησης

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, δεν απαιτείται

η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, καθώς επίσης και η έκδοση βεβαίωσης του

ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν

καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες

2.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  8  του  Ν.4325/2015  για  την  απλούστευση  των  διαδικασιών

προσλήψεων εποχικού προσωπικού καθώς και με σύμβαση έργου, ορίζεται η υποχρέωση των

φορέων  πρόσληψης  της  ανάρτησης  στο  Πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  των  συμβάσεων  που

συνάπτονται  στο  πλαίσιο  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  του  ΕΣΠΑ  ή  άλλων  ενωσιακών  ή

διεθνών προγραμμάτων 

3.Την  υπ  ‘  αριθμ.  3948/06-02-2017  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  τον

“Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού

και στα ΝΠΙΔ αυτών”, δόθηκαν διευκρινίσεις για τη διαδικασία του προγραμματισμού πρόσληψης

έκτακτου προσωπικού   και ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες

πράξεις καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και όσον

αφορά την κάλυψη των αναγκών επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο

χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς.  

4. Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 της ΠΥΣ 33/2006, οι φορείς υποχρεούται

να ενημερώνουν για τις καταρτιζόμενες κατά τα ανωτέρω συμβάσεις, τα μέλη της επιτροπής της

ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει αλλά και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου

Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5.  Με  την  υπ’  αριθμ.  3449/05-02-2018  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  τον

“Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού

και στα ΝΠΙΔ αυτών”, εξαιρούνται από τον προγραμματισμό προσλήψεων οι συμβάσεις μίσθωσης

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των

χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»



έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (άρθρο 30 Ν 4314/14) και δεν απαιτείται

έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.

6. Την με αριθμ. 264/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση

του  προγράμματος  με  τίτλο   “Δράσεις  καινοτόμου  στήριξης  και  ενίσχυσης  της  κοινωνικής

επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή” στο   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020»

7. Τη με αριθμ. Β2.9c.05/03-10-2017  σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ του

Δήμου Θέρμης (Leader) και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας

INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020

8.  Την  υπ’  αριθμ.  44149/27-11-2018  βεβαίωση  Οικονομικής  Υπηρεσίας  περί  κάλυψης  της

δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού ότι θα βαρύνουν  τους ΚΑ 02.69.6117.007 και 69.6054.007

του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2018 και 2019. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και

στο επόμενο οικονομικό έτος.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο « ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level»/ «Δράσεις

για την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο» με το ακρωνύμιο

ACT  SOCIAL  χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής  Συνεργασίας  «INTERREG  V-A

Ελλάδα -  Βουλγαρία 2014-2020» στο πλαίσιο  του  Άξονα προτεραιότητας 4:  A  Socially  Inclusive  Cross-

Border Area, Θεματικός Στόχος 09 - Promosng social inclusion, combasng poverty and any discriminason,

Επενδυτική προτεραιότητα: 9c. Providing support for social enterprises. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από το Δήμο Θέρμης ως Κύριο Δικαιούχο, την  Associason of

South Western Municipalises και το Sdruzhenie Yuni Partners ως Δικαιούχους/Εταίρους.

Ο  στόχος  του  έργου  είναι  να  αναπτυχθούν  Δομές  Στήριξης  της  Κοινωνικής  Επιχειρηματικότητας  και

κατάλληλα  εργαλεία  για  Κοινωνικές  Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις  (Κοιν.Σ.Επ.)  επικεντρώνοντας  στους

κλάδους του τουρισμού και της αγροδιατροφής. Ο απώτερος στόχος από την υλοποίηση του έργου είναι ο

εντοπισμός  και  προσδιορισμός  των  κοινωνικών  επιπτώσεων  των  Κοιν.Σ.Επ.  στην  απασχόληση  στη

διασυνοριακή περιοχή και η ανάπτυξη δομών και εργαλείων που θα ενισχύουν τις Κοιν.Σ.Επ. σε αυτό το

πεδίο.  Οι  Δομές  Στήριξης  της  Κοινωνικής  Επιχειρηματικότητας  θα  έχουν  τη  μορφή  των  Γραφείων

Εξυπηρέτησης σε Μία Στάση (One stop shops). Οι Δομές και τα εργαλεία θα σχεδιαστούν με βάση κοινές

προδιαγραφές και θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα

δίκτυο  συνεργασίας  και  ανταλλαγής  τεχνογνωσίας.  Οι  δομές  θα  υλοποιήσουν  δράσεις  κοινωνικής

επιχειρηματικότητας,  όπως  συμβουλευτική  υποστήριξη,  εκπαίδευση  και  κατάρτιση,  ανάπτυξη

επιχειρηματικών  υπηρεσιών,  δικτύωση Κοιν.Σ.Επ.,  δράσεις  δημοσιότητας  και  διάχυσης  της  κοινωνικής

Επιχειρηματικότητας. Σε γενικές γραμμές, ο στόχος της αποτύπωσης των κοινωνικών επιπτώσεων είναι η

κατανόηση,  διαχείριση  και  βελτίωση  της  διαδικασίας  δημιουργίας  κοινωνικού  αντίκτυπου

βελτιστοποιώντας τον για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι επιμέρους στόχοι

του έργου αφορούν στα ακόλουθα:

1. Βελτίωση  των  επιχειρηματικών  δεξιοτήτων  των  απασχολουμένων  σε  Κοιν.Σ.Επ.,  αλλά  και

ανθρώπων που σκοπεύουν να ιδρύσουν επιχειρήσεις στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας

2. Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων για την ίδρυση και διαχείριση κοινωνικών επιχειρήσεων

3. Αποτύπωση, ενίσχυση και αύξηση του κοινωνικού αντίκτυπου των κοινωνικών επιχειρήσεων για

την εργασιακή ένταξη ανέργων στη διασυνοριακή περιοχή

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των

χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»



4. Εκπόνηση εργαλείων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής

οικονομίας. 

Οι δύο (2) θέσεις έργου αφορούν στην στελέχωση της Δομής Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

που θα συσταθεί στο Δήμο Θέρμης.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  αφορά  σε  δύο  (2)  θέσεις  εξωτερικών  ειδικών  συνεργατών,  όπως

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί, με έδρα τη Θέρμη και αντικείμενο που θα περιλαμβάνει την

καθημερινή λειτουργία της Δομής Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός ατόμων

“Δομή Κοινωνικής

Επιχειρηματικότητας”

ΘΕΡΜΗ, 

Ταβάκη 28

Εξωτερικό Ειδικό

Επιστήμονα κλάδου 

ΠΕ ή ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Δώδεκα (12) μήνες 2

Τα ενδεικτικά καθήκοντα  των στελεχών θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Παροχή πληροφοριών σχετικά με την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία, 

• Παροχή πληροφοριών σχετικά με πιθανές πηγές χρηματοδότησης από υφιστάμενα ή αναμενόμενα

χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων,

• Επιχειρηματική καθοδήγηση για την ίδρυση Φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου θεσμικού Πλαισίου,

• Συμβουλευτική  υποστήριξη  υποψήφιων  κοινωνικών  επιχειρηματιών  σε  σχέση  με  ζητήματα

καθημερινής λειτουργίας,

• Συμβουλευτική υποστήριξη και επιχειρηματική καθοδήγηση σε υφιστάμενους φορείς Κοινωνικής

&  Αλληλέγγυας  Οικονομίας  με  έδρα  στο  Δήμο  Θέρμης  για  οποιοδήποτε  από  τα  ανωτέρω

ζητήματα,

• Τη δημιουργία δικτυώσεων με άλλες παρόμοιες δομές και μηχανισμούς που δραστηριοποιούνται

στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας και στην ελληνική επικράτεια γενικότερα, 

• Ενημέρωση των ωφελούμενων του έργου και άλλων ενδιαφερομένων για τις δράσεις του έργου,

τις δράσεις δημοσιότητας, τις εκπαιδευτικές δράσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και το

εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου,

• Την ενημέρωση της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του έργου με

πληροφοριακό υλικό σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας

Οικονομίας από εθνικά και κοινoτικά προγράμματα, δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας των

φορέων  Κοινωνικής  &  Αλληλέγγυας  Οικονομίας,  εργαλεία  σύζευξης  και  εργασίας  μεταξύ

εργαζομένων και επιχειρήσεων.

• Κάθε άλλη δραστηριότητα που θα εξειδικευθεί κατά την υλοποίηση του έργου και θα αφορά στη

λειτουργία της Δομής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

Για τη λειτουργία της Δομής και την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, απαιτείται η καθημερινή φυσική

παρουσία των στελεχών στο χώρο της Δομής σε χρόνους που θα προσδιορισθούν με συνεννόηση με τον

Δήμο.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των

χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»



Η χρονική διάρκεια απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ορίζεται σε ένα (1) έτος. Οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. 

4. ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.  Πτυχίο  ή  δίπλωμα  κλάδου  οικονομικής  σχολής  τμήματος  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  της  ημεδαπής

συμπεριλαμβανομένων 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 ή

κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Καλή γνώση ξένης γλώσσας (Α1)

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ)

υπηρεσιών διαδικτύου

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

� Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 

� Γνώση θεμάτων στο πεδίο της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας

� Εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης

ΓΕΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

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.  Γίνονται  επίσης  δεκτοί  Βορειοηπειρώτες,  Κύπριοι  Ομογενείς  και  Ομογενείς

αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο,

χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας,  υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά

τους  ως  Ελλήνων  κατά  το  γένος  και  τη  συνείδηση  αποδεικνύεται  με  άλλους  τρόπους

(ν.δ.3832/1958).  Για  τους  υποψηφίους  χωρίς  ελληνική  ιθαγένεια  απαιτείται  η  γνώση  της

Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η

οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης “ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ”. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της

ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες,  Κύπριους ομογενείς,  αλλοδαπούς που προέρχονται

από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

2. Να  είναι  ηλικίας  έως  65  ετών  και  να  έχουν  υγεία  και  τη  φυσική  καταλληλότητα  που  τους

επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

3. Για τους άρρενες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

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

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

καταπίεση,  απιστία  περί  την  υπηρεσία,  παράβαση  καθήκοντος,  καθ'  υποτροπή  συκοφαντική

δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των
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οικονομικής  εκμετάλλευσης  της  γενετήσιας  ζωής,  β)  να  μην  είναι  υπόδικοι  που  έχουν

παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης

περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί

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.

5. Να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών 

6. Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης μαζί με δήλωση

τους στην πρόταση υποψηφιότητας

7. Να αποδέχονται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής,  που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της πρόσκλησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος ή στη μη σύναψη της σύμβασης

Ο  Δήμος  Θέρμης  διατηρεί  το  δικαίωμα  επαλήθευσης  των  παραπάνω  στοιχείων  και  των

απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιονδήποτε τρόπο  κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου

του αρχείου άλλων υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 4 του Ν 1599/1986. 

Πιθανή  μη  αποδοχή  του  παραπάνω  ελέγχου  από  κάποιον  συμμετέχοντα,  αποτελεί  λόγο

απόρριψης της συμμετοχής του.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση , με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα,

σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής:

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης και

• Υπεύθυνη  δήλωση  του  υποψηφίου  κατά  το  άρθρο  8  του  Ν.  1599/1986  στην  οποία  να

δηλώνονται  επακριβώς ο  χρόνος και  το  είδος  της  εμπειρίας  του  καθώς  και  τα  στοιχεία του

εργοδότη,  φυσικού  προσώπου   ή  της  επωνυμίας  της  επιχείρησης  αν  πρόκειται  για  νομικό

πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί του Δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού

τομέα  και  της  υπεύθυνης  δήλωσης  να  προσκομίσουν  βεβαίωση  του  οικείου  φορέα  του

δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

(2)  Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης και

• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση,  του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986

ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της

εμπειρίας και 

• Υποβολή μιας σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη

διάρκεια και το είδος της εμπειρίας  

Στην  περίπτωση  που η  εμπειρία  έχει  αποκτηθεί  στο  δημόσιο  τομέα,  εναλλακτικά,  αντί  των

προαναφερόμενων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του

δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 
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Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο  φάκελος  συμμετοχής  κάθε  ενδιαφερόμενου  πρέπει  να  περιλαμβάνει  απαραίτητα  και  με  ποινή

αποκλεισμού, τα παρακάτω:

� Αίτηση  υποψηφιότητας,  με  την  οποία  θα  δηλώνει  την  πρόθεσή  του  για  συμμετοχή  στην

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Παράρτημα.

� Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 κάλυψης όλων όσων αναφέρονται στο πίνακα Β , στο πεδίο

“Γενικά  Προσόντα”  στα  σημεία  1,2  &  3,   όπου  θα  δηλώνονται  τα  στοιχεία  της   ηλικίας  και

καταλληλότητας της συμμετοχής. 

� Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 κάλυψης όλων όσων αναφέρονται στο πίνακα Β , στο πεδίο

“Γενικά Προσόντα”,  όπου θα δηλώνονται τα στοιχεία της  καταδίκης κλπ. όπως αναφέρονται στο

σημείο 4.

� Αποδεικτικό  έναρξης  επιτηδεύματος  από  την  αρμόδια  ΔΟΥ,  αποδεικνύοντας  την  δυνατότητα

έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών

� Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 κάλυψης όλων όσων αναφέρονται στο πίνακα Β , στο πεδίο

“Γενικά  Προσόντα”,   όπου  θα  δηλώνονται  τα  στοιχεία  της   αποδοχής  των  όρων  κλπ.  όπως

αναφέρονται στα σημεία 6 και 7.

� Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

� Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

� Αντίγραφο τίτλου σπουδών 

� Πιστοποιητικό Απόδειξης καλής γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Α1

� Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

� Δικαιολογητικό απόδειξης της εμπειρίας σύμφωνα με τον πίνακα Γ. 

Επιπλέον,  κάθε  υποψήφιος,  έχει  δικαίωμα  να  προσκομίσει  επιπρόσθετα  και  οτιδήποτε  κρίνει

σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του. 

6.  KΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει μετά από συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων και των

βιογραφικών που θα τις συνοδεύσουν και θα διαμορφωθεί με βάση:

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΟΣ

1. Συνάφεια πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών όπως 

περιγράφονται στο εδάφιο 4 Β.1 του παρόντος, 

“ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ”

35%

2. Κάλυψη των  κύριων προσόντων γλωσσομάθειας και

γνώσης χειρισμού Η/Υ όπως περιγράφονται στο

35%

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των
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εδάφιο 4.Β.1  του παρόντος 

3. Κάλυψη των επιθυμητών προσόντων της εμπειρίας

στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 

10%

4. Κάλυψη των επιθυμητών προσόντων της εμπειρίας στην

παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης

10%

5. Κάλυψη  των  επιθυμητών  προσόντων  στη  γνώση

θεμάτων  στο  πεδίο  της  κοινωνικής  αλληλέγγυας

οικονομίας

10%

Η  συγκριτική  αξιολόγηση  πραγματοποιείται  με  την  συνεκτίμηση  των  βαρών  που  αναγράφονται  στον

ανωτέρω πίνακα  και  σε  συνάφεια  με  τα  προσόντα  που αναφέρονται  στα  απαιτούμενα  ή  επιθυμητά

προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις των θέσεων και

του διασυνοριακού έργου ACT SOCIAL  στο σύνολό του. 

7. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή κάθε στελέχους θα γίνεται σε μηνιαία βάση με το ποσό των 1.500,00 € ανά στέλεχος και ανά

μήνα απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως κρατήσεων, φόρων και εισφορών. 

Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο συνολικό τίμημα

για  τη  σύμβαση  έκαστου  συνεργάτη  και  θα  καταβάλλεται  τμηματικά,  κάθε  ένα  (1)  μήνα  και  αφού

κατατίθεται από τους συνεργάτες κάθε φορά η μηνιαία έκθεση παραχθέντος έργου /πεπραγμένων.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για το έργο που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν οι συνεργάτες ,όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο

της  σύμβασης,  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  τμηματικά   μηνιαίες  εκθέσεις  παραχθέντος  έργου/

πεπραγμένων (αναφορά ενεργειών).

Ο Υπεύθυνος Έργου (Project Manager) του έργου του φορέα που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί –

είτε ολικά είτε κατά τμήματα- την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου των συνεργατών, εγκρίνει και

υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών ) και τα παραδοτέα που έχει

υποβάλει. Η υπογεγραμμένη έκθεση από τον Υπεύθυνο Διαχειριστή του έργου του φορέα επέχει θέση

αποδεικτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσαν οι συνεργάτες. 

9. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η  παρούσα  ανακοίνωση  θα  αναρτηθεί  :  α)  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δήμου,  β)στην

ιστοσελίδα του Δήμου και γ) στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  το  πλήρες  κείμενο  της  Ανακοίνωσης  στο  χώρο

ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης μέσω της

διαδρομής: Αρχική Σελίδα > Διαβούλευση > Ενημέρωση > Προκηρύξεις. 

Υπεύθυνη  για  την  παροχή  πληροφοριών  και  διευκρινίσεων  σχετικά  με  την  προκήρυξη  είναι  η  Κα

Παπανικολάου Ευγενία, τηλ. Επικοινωνίας 2313300778 και  e-mail: e.papanikolaou@thermi.gov.gr

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των
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10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν  κλειστό φάκελο στην έδρα του Δήμου

έχοντας  εξωτερικά  την  επισήμανση  “ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΝΟΙΧΘΕΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Η   ΤΗΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ “

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να φέρουν την  ένδειξη:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΘΕΜΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ.  48209/18-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   με δύο (2) Εξωτερικούς  
Ειδικούς Επιστήμονες Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     για την υποστήριξη του Δήμου Θέρμης στη  
λειτουργία Δομής Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του έργου   ACT SOCIAL  

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στην έδρα

του Δήμου Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 570 01 Θέρμης, μέσα σε έξι (6) ημερολογιακές ημέρες από την

επομένη της δημοσίευσης της παρούσης και συγκεκριμένα από  την Τετάρτη 19/12/2018 έως την Δευτέρα

24/12/2018 και ώρα 14.00 μ.μ. 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. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω

οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 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. 

11. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η

εξειδίκευση και η εμπειρία του στα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

Κρίσιμος  χρόνος  για  το  έλεγχο  της  συνδρομής  των  τυπικών  προσόντων  είναι  ο  χρόνος  λήξης  της

προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης.  

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα

του  προσλαμβανομένου  με  απόφασή του,  που θα αναρτηθεί  στο  χώρο ανακοινώσεων  του κεντρικού

καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης καθώς και στο πρόγραμμα  «Διαύγεια».

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των

χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α Ι Τ Η ΣΗ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ:.........................................

ΟΝΟΜΑ:.............................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:..............…...................

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:....…………......................

ΤΟΠΟΣΓΕΝΝΗΣΗΣ:....................................

…………………….......................... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

(οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας)

…......................................................

....................……………............…...........

...................….…………….................

ΤΗΛ.ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:.......…….........………........

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟΥ:..................……….........

e-mail:…………………………….……....…

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

(αριθμός,  εκδούσα  αρχή,  χρονολ.

εκδόσεως)

........................................................

Θέρμη,............./...................../ 2018

Σας  υποβάλλω,  συνημμένα,  τα  παρακάτω

δικαιολογητικά:

 1).....……………………..…………………………

2).....……………………..…………………………

3).....……………………..…………………………

4).....……………………..…………………………

.....……………………..…………………………

.....……………………..…………………………

.....……………………..…………………………

.....……………………..…………………………

.....……………………..…………………………

προκειμένου  να  θέσω  υποψηφιότητα  για  την

πλήρωση μίας (1) θέσης για την υποστήριξη του

Δήμου  Θέρμης  στη  λειτουργία  Δομής  Στήριξης

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που θα ιδρυθεί

στο πλαίσιο  υλοποίησης της  πράξης  «ACTions

for the SuppOrt and enhancement of SocIAl

entrepreneurship at Local level».

Ο αιτών / Η αιτούσα

.......................................................................

( υ π ο γ ρ α φ ή )

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των

χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»


