
 

\ 

                                                                                                                     
 
 
 

 Ξξέβεδα, 29-01-2021 

                           Αξ.Ξξση. 198 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αλνηρηή Πξφζθιεζε  

γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΈΡΓΟΤ ζηα πιαίζηα ηνπ 

δηαζπλνξηαθνχ έξγνπ AUTHENTIC-OLIVE-NET 

κε Κσδηθφ ΟΠ 5003145  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Πρέβεζα,  29/01/2021 
 
 

 

ΑΔΑ: ΨΔΗ4ΟΡΞΖ-1ΤΞ



 

   

1. χληνκε πεξηγξαθή έξγνπ:  

θνπφο ηεο Γξάζεο  είλαη λα εηζάγεη έλαλ θαηλνηφκν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πηζηνπνίεζεο ηεο 

απζεληηθφηεηαο ηνπ έμηξα παξζέλνπ ειαηνιάδνπ απφ ηνπηθέο πνηθηιίεο ειηάο, φπσο ε Ιηαλνιηά Θεξθχξαο, ε 

Θνξσλέηθε, ε Coratina, ε FS17, ε Peranzana, θαη πξνψζεζεο κε έμππλν ηξφπν ησλ ζπγθξηηηθψλ ηνπο 

πιενλεθηεκάησλ ζε λέεο αγνξέο θαη δίθηπα εκπνξίαο. Ππγθεθξηκέλα, ν γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο Γηθηχνπ πηζηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ κεηαμχ ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ, Δλψζεσλ Διαηνπαξαγσγψλ, Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Ξεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ, αιιά θαη 

ησλ ηνπηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ειαηνθνκηθνχ θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θαη 

εθαξκνζηνχλ θαηλνηφκεο κέζνδνη, εξγαιεία, δνκέο θαη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο θαη αλάδεημεο ηνπ απζεληηθνχ 

ειαηνιάδνπ.  

Ν γεληθφο ζηφρνο αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:  

1. Αλάπηπμε θνηλψλ ππνδνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ ειαηνιάδσλ.  

2. Ξξνψζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο - δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ειαηνθνκηθνχ θιάδνπ, ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ, ησλ Δξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ θαη ησλ Αξκνδίσλ Ξεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ (Γηεπζχλζεηο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο), κε ζθνπφ ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθά θαηλνηφκσλ, 

αιιά θαη ηαπηφρξνλα εχθνια εθαξκφζηκσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο ηεο 

απζεληηθφηεηαο αιιά θαη ηεο ρξήζεο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ θαη παξαγσγηθψλ 

κεζφδσλ.  

3. Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ εξγαιείσλ ΡΞΔ θαη πινπνίεζε εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ εθδειψζεσλ πξνψζεζεο / 

δηθηχσζεο, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ειαηνθνκηθνχ θιάδνπ.  

Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν είλαη δνκεκέλν ζε έμε (6) Ξαθέηα Δξγαζίαο, ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα:  

• ΞΔ1: Γηαρείξηζε  

• ΞΔ2: Γεκνζηφηεηα & Ξιεξνθφξεζε  

• ΞΔ3: Δξγαιεία & Γηαδηθαζίεο Ξηζηνπνίεζεο ηεο Απζεληηθφηεηαο  

• ΞΔ4: ΡΞΔ Δξγαιεία Έμππλνπ Κarketing  

• ΞΔ5: Γίθηπν Απζεληηθνχ Διαηνιάδνπ  

• ΞΔ6: Γξάζεηο εθηφο ηεο επηιέμηκεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

Ρν Δπηκειεηήξην Ξξέβεδα είλαη Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ απνηειεί ππνρξεσηηθή, απηνηειή θαη αλεμάξηεηε 

έλσζε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ αζθνχλ εκπνξηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεη 

ζηελ Ξ.Δ. Ξξέβεδαο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θαη κε θχξην ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε 

ηνπ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο βηνηερλίαο, θαη ησλ επαγγεικάησλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ, κέζα ζην πιαίζην ησλ 
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ζπκθεξφλησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Θχξηα ινηπφλ πξνζδνθία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη ε ελίζρπζε 

ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ – κειψλ ηνπ πνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειαηνθνκηθφ θιάδν 

κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ ηνπηθνχ ειαηνιάδνπ.  

Ρέινο, ν πξνυπνινγηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην Δπηκειεηήξην Ξξέβεδαο αλέξρεηαη ζηα 200.000,00€. Ζ επξσπατθή 

ζπκκεηνρή (85%) γηα ην Δπηκειεηήξην Ξξέβεδαο, αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 170.000,00€, θαη ε εζληθή 

ζπκκεηνρή (15%) ζην πνζφ ησλ 30.000,00€, ε νπνία ζα θαιπθζεί απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ  

Ρν Δπηκειεηήξην Ξξέβεδαο κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο πινπνίεζεο ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

«Authentic-Olive-Net» κε Θσδηθφο ΝΞΠ 5003145, ζα πξνβεί ζηελ πξφζιεςε δχν  (2) επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ 

απνθιεηζηηθά κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ. 

Ζ πξφζιεςε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην λφκν Λ.4314/2014 (Α'265) Α) «Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ ί 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ην 

άξζξν 30 ηνπ λ. 4314/2014 κε ην νπνίν εηζήρζε εμαίξεζε απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2527/1997 (επνπηεία ηνπ 

ΑΠΔΞ) θαη ηεο ΞΠ 33/2006 θαζψο πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο πνπ δηαξθνχλ φζν ην ρξεκαηνδνηνχκελν έξγν θαη γηα 

θάιπςε αλαγθψλ ηνπ έξγνπ θαηά ζπλέπεηα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθά έξγν, κεηά απφ 

αλνηθηή δηαδηθαζία πξφζθιεζεο πξνζσπηθνχ κε ηελ αλάινγε δεκνζηφηεηα θαη ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ απαηηεί ε 

ΞΑΠΓ θαη πξνθαλψο ηήξεζε ησλ αξρψλ δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο (θξηηήξηα). 

 

Πην πιαίζην απηφ, ην Δπηκειεηήξην Ξξέβεδαο. ιακβάλνληαο ππφςε: 

 

Ρν Λ. 4497/2017 “Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο 

λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, Κέξνο Β “Δθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο” 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Λ. 4314/2014, φπσο ηζρχνπλ (ΦΔΘ 265/η.Α ́/23-12-2014) 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2527/1997, φπσο ηζρχνπλ (ΦΔΘ 206/η.Α ́/8-10-1997) 

4. Ρελ απφ 22-3-2016 εγθχθιην ηνπ ΑΠΔΞ «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ 

θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

2527/1997, σο ηζρχεη». 

5. Ρελ ππ’ αξηζ. 81986/ΔΘ712/31/7/2015 Απφθαζε πνπξγνχ Νηθνλνκίαο , πνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Ρνπξηζκνχ 

(ΦΔΘ 1822/η.Β ́/24-8-2015) «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020 

– Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 απφ Αξρέο 
Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

6. Ρελ π’ αξ. 304881-Γ1244/6-4-2016 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ 
Ξξνγξακκάησλ Ππλεξγαζίαο ηνπ Πηφρνπ «ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ» 

7. Ρε κε αξ. πξση. 134453/23-12-2015 Θ..Α. (Φ.Δ.Θ. 2857/η. Β΄/28-12-2015) «Οπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ 

Γαπαλψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΞΓΔ (Ρξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο Θ..Α. 46274/26-
9-2014 
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(Φ.Δ.Θ. 2573/η. Β΄))» 

8. Ρν Λ. 4314/2014 (ΦΔΘ 265/Α/23.12.2014) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν2014−2020 

9. Ρν Λ. 4270/2014 (Α'143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

10. Ρν Λ. 4013/2011 (Α’204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…», 

11. Ρν Λ. 3861/2010(Α’ 112)«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

12. Ρελ κε αξ. 57654 (Β’1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Οχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

13. Ρελ απφ 7/11/2017 εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο «Interreg V/A Greece-Italy 2014-20», 

14. Ρνπο φξνπο ηεο απφ 28/02/2019 Πχκβαζεο Δπηρνξήγεζεο κεηαμχ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο (Δπηθεθαιήο 

Δηαίξνο) κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο «Interreg V/A 

Greece-Italy 2014-20», 

15. Ρν ηξνπνπνηεκέλν εγθεθξηκέλν Ρερληθφ Γειηίν θαη Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ κε αθξσλχκην «AUTHENTIC-

OLIVE-NET». 

16. Ρελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο γηα ην έηνο 2021 κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
2/7/2-11-2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

17. Ρν ππ’ αξηζκφ 167/25-01-2021 αίηεκα παξάηαζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πινπνίεζεο έξγνπ έσο 31/08/2021 κε 
αθξσλχκην «AUTHENTIC-OLIVE-NET». 

18. Ρν ππ’ αξηζκφ πξαθηηθφ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο  2/25-01-2021 (Θέκα 4ν) θαη ην 

ππ’ αξηζκφ πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο κε 1/27-01-2021 (Θέκα 8ν) πεξί 
έγθξηζεο δεκνζίεπζεο ηεο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Ξξφζθιεζεο θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ/επηζπκεηψλ πξνζφλησλ γηα ηελ πξφζιεςε δπν (2) γηα ηελ πξφζιεςε  Δπηζηεκνληθψλ Ππλεξγαηψλ 

ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο «AUTHENTIC-OLIVE-NET» Διιάδα – Ηηαιία 2014-2020. 

19.Ρελ ππ’ αξ. πξση. 185/25-01-2021Απφθαζε αλάιεςεο πνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 6730ΝΟΜΕ-ΔΔΤ 

20. Ρελ ππ’ αξ. πξση. 186/25-01-2021Απφθαζε αλάιεςεο πνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 90ΝΓΝΟΜΕ-Ι4Τ 

21. Ρελ ζεζκηθή δπλαηφηεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ λα πξνρσξεί ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, κε ηελ κνξθή 

κίζζσζεο έξγνπ, γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο 

σο Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ ζην εγθεθξηκέλν έξγν: AUTHENTIC – OLIVE- NET, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ΔΙΙΑΓΑ – ΗΡΑΙΗΑ 2014-2020, απνθάζηζε λα εηζεγεζεί πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ φπσο ηνχην πξνβεί ζηελ πξφζιεςε, κε ηελ κνξθή κίζζσζεο έξγνπ, ησλ παξαθάησ Δηδηθψλ 

Δπηζηεκνληθψλ Ππλεξγαηψλ: 

 

 

 

απεπζχλεη πξφζθιεζε γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο 
 

 

γηα ζχλαςε δχν ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ (2) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα φπσο 

αλαθέξεηαη παξαθάησ αλά ηφπν, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη 
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ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα θαη ηα πξφζζεηα επηζπκεηά πξνζφληα ή εκπεηξία 

 
 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ -ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΚΑΙ ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ‐ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 

 
Α. Έλαλ/κηα Ξηπρηνχρν (ΑΔΗ/ΡΔΗ) νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  

 

ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ     

Κιάδνο  Σφπνο 

εθηέιεζεο 

Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα 

χκβαζεο 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

ΞΔ/ΡΔ Ξξέβεδα Νηθνλνκηθήο 
θαηεχζπλζεο 

31/08/2021 1 

 

 
Αληηθείκελν χκβαζεο  

 

 Ν ζπληνληζκφο ηνπ Project Management Team σο Project Manager, κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηηο 

Ππλαληήζεηο Δξγαζίαο ηνπ έξγνπ, θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο αιιά θαη ζηελ ζπγγξαθή 

ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλαληήζεσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Ξαξαδνηένπ 1.1.3. 

 Ζ δηνίθεζε θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ, ε  ππνβνιή ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

ησλ Αλαθνξψλ Ξξνφδνπ, αιιά θαη φπνησλ άιισλ εγγξάθσλ θαη δειψζεσλ απαηηνχληαη, ε πξνεηνηκαζία θαη 

απνζηνιή ζηνλ αξκφδην επαιεζεπηή ησλ δαπαλψλ γηα πηζηνπνίεζε, ζηα πιαίζηα ηνπ Ξαξαδνηένπ 1.1.4. 

 Ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ζηα πιαίζηα ησλ παξαδνηέσλ 2.1.3. & 2.1.4. 

 Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πξνψζεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

Ξαξαδνηένπ 4.1.1. 

 Ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ δξάζεσλ θεθαιαηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ 

Ξαξαδνηένπ 5.1.3. 

 Ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ πξνσζεηηθψλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθηφο ηεο θνηλήο 

δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Ξαξαδνηένπ 6.1.2. 

 

 

Απαηηνχκελα Πξνζφληα: 

 

1. Ξηπρίν Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ειιεληθνχ αλψηαηνπ/ηερλνινγηθνχ ηδξχκαηνο (ΑΔΗ/ΡΔΗ) 

Νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο  

2. Θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

  3.  Δπαξθή ηθαλφηεηα ρξήζεο Ζ/ 

  4. Έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο 

δηαρείξηζεο/ ζπληνληζκνχ ή θαη ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζην 

πιαίζην επξσπατθψλ ή/θαη δηεζλψλ πξνγξακκάησλ  

 

 

 
 ΠΡΟΘΔΣΑ ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

ΑΔΑ: ΨΔΗ4ΟΡΞΖ-1ΤΞ



 

   

 

 

 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ δηαζπλνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο “Certification of Authenticity 

and Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE-ITALY area” κε αθξσλχκην 
«AUTHENTIC-OLIVE-NET» θαη θσδηθφ MIS 5003145 ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Ππλεξγαζίαο 

«INTERREG V-A Διιάδα-Ηηαιία 2014-2020» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην  Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο. 
 

H κεληαία ακνηβή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ απφ ηελ 01/03/2021 έσο ηελ 31/08/2021 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη φισλ ησλ πηζαλψλ θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ απαζρνινχκελν είλαη 1.387,54 επξψ. Ν ρξφλνο 

απαζρφιεζεο νξίδεηαη ζηηο νθηψ ψξεο εκεξεζίσο. 

 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαηηνχκελσλ θαη επηζπκεηψλ πξνζφλησλ νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θαη απνδεηθηηθά δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζεο. 

Γηα ηελ θαηάζεζε ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ επηζεκαίλνληαη θαη ηα εμήο: ▪ Νη μέλνη ηίηινη ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα 

είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη. ▪ Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (74 Α΄), 

θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο. ▪ Αληίζηνηρα γίλνληαη δεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ απηά 

έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

 
 

Πξφζζεηε βαζκνινγνχκελε 
εξγαζηαθή εκπεηξία  ζηελ 
πινπνίεζε δηαζπλνξηαθψλ έξγσλ 

(ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν) 

 

 
Ππκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 

επξσπατθφ έξγν δηαζπλνξηαθήο – 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο 

 
20 

 Πξφζζεηε βαζκνινγνχκελε 

Δξγαζηαθή εκπεηξία 

πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
έξγσλ ζην πιαίζην  επξσπατθψλ ή/θαη 

δηεζλψλ πξνγξακκάησλ  

 

Ππκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ ζην πιαίζην  επξσπατθψλ ή/θαη 
δηεζλψλ πξνγξακκάησλ 

15 

 
3.2.4 

 
πλέληεπμε 

  
1.Απφιπηα 

ηθαλνπνηεη

ηθά 

πξνζφληα -

15 κφξηα  

 

2.Αξθεηά 

ηθαλνπνηεη

ηθά 

πξνζφληα 

γηα -10 

κφξηα  

 

3.ρεηηθά 

επαξθή 

πξνζφληα-

5 κφξηα 
 

ΤΝΟΛΟ 
 

50 

ΑΔΑ: ΨΔΗ4ΟΡΞΖ-1ΤΞ



 

   

εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ. 

 

Σα απαηηνχκελα πξνζφληα απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, 

είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (on/off)  θαη δελ βαζκνινγνχληαη. 

 

 
Β. Έλαλ/κηα Ξηπρηνχρν (ΑΔΗ/ΡΔΗ) νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  

 

 

ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ     

Κιάδνο  Σφπνο 

εθηέιεζεο 

Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα 

χκβαζεο 

Αξηζκφο 

αηφκσλ 

ΞΔ/ΡΔ Ξξέβεδα Νηθνλνκηθήο 
θαηεχζπλζεο 

31/08/2021 1 

 
Αληηθείκελν χκβαζεο  

 

 Ν ζπληνληζκφο θαη ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ην Δπηκειεηήξην 

Ξξέβεδαο ζηα πιαίζηα ηνπ Ξαθέηνπ Δξγαζίαο 3 (Ξαξαδνηέα 3.1.3 & 3.1.4). 

 Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο δηθηχσζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

Ξαξαδνηένπ 4.1.2. 

 Ζ ππνζηήξημε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ ειαηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ ζην Δπηκειεηήξην Ξξέβεδαο, ζηα πιαίζηα ηνπ Ξαξαδνηένπ 5.1.1. 

 Ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ πξνσζεηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ηεο θνηλήο 

δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Ξαξαδνηένπ 5.1.2. 

 

 

Απαηηνχκελα Πξνζφληα: 

 

1. Ξηπρίν Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ειιεληθνχ αλψηαηνπ/ηερλνινγηθνχ ηδξχκαηνο (ΑΔΗ/ΡΔΗ) 

Νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο  

2. Θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

  3.  Δπαξθή ηθαλφηεηα ρξήζεο Ζ/ 

  4. Έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο 

δηαρείξηζεο/ ζπληνληζκνχ ή θαη ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζην 

πιαίζην επξσπατθψλ ή/θαη δηεζλψλ πξνγξακκάησλ  

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΔΗ4ΟΡΞΖ-1ΤΞ



 

   

ΠΡΟΘΔΣΑ ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ δηαζπλνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο “Certification of Authenticity 
and Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE-ITALY area” κε αθξσλχκην 

«AUTHENTIC-OLIVE-NET» θαη θσδηθφ MIS 5003145 ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Ππλεξγαζίαο 

«INTERREG V-A Διιάδα-Ηηαιία 2014-2020» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην  Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο. 

 
Ζ κεληαία ακνηβή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ απφ ηελ 01/03/2021 έσο ηελ 31/08/2021 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Ξ.Α. θαη φισλ ησλ πηζαλψλ θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ απαζρνινχκελν είλαη  1.133,29 επξψ. Ν ρξφλνο 

απαζρφιεζεο νξίδεηαη ζηηο έμη ψξεο εκεξεζίσο. 
 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαηηνχκελσλ θαη επηζπκεηψλ πξνζφλησλ νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θαη απνδεηθηηθά δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζεο. 

Γηα ηελ θαηάζεζε ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ επηζεκαίλνληαη θαη ηα εμήο: ▪ Νη μέλνη ηίηινη ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα 

είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη. ▪ Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (74 Α΄), 

θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο. ▪ Αληίζηνηρα γίλνληαη δεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ απηά 

έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

 

 
Πξφζζεηε βαζκνινγνχκελε 
εξγαζηαθή εκπεηξία ζηελ 

πινπνίεζε δηαζπλνξηαθψλ έξγσλ 

(ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν) 

 

 
Ππκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 

επξσπατθφ έξγν δηαζπλνξηαθήο – 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο 

 

20 

 Πξφζζεηε βαζκνινγνχκελε 

Δξγαζηαθή εκπεηξία 
πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ ζην πιαίζην  επξσπατθψλ ή/θαη 

δηεζλψλ πξνγξακκάησλ  

 

Ππκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
έξγσλ ζην πιαίζην  επξσπατθψλ ή/θαη 

δηεζλψλ πξνγξακκάησλ 

15 

 
3.2.4 

 
πλέληεπμε 

  
1.Απφιπηα 

ηθαλνπνηεη

ηθά 

πξνζφληα -

15 κφξηα  

 

2.Αξθεηά 

ηθαλνπνηεη

ηθά 

πξνζφληα 

γηα -10 

κφξηα  

 

3.ρεηηθά 

επαξθή 

πξνζφληα-

5 κφξηα 
 

ΤΝΟΛΟ 
 

50 

ΑΔΑ: ΨΔΗ4ΟΡΞΖ-1ΤΞ



 

   

εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ. 

 

Σα απαηηνχκελα πξνζφληα απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, 

είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (on/off)  θαη δελ βαζκνινγνχληαη. 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη:  

1. Λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ θαη νη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.2431/1996. Γίλνληαη 

επίζεο δεθηνί Βνξεηνεπεηξψηεο, Θχπξηνη Νκνγελείο θαη Νκνγελείο αιινδαπνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Θσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Ρέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο 

ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε 

απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ.3832/1958). Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη 

ε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο. 

Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Θχπξηνπο Νκνγελείο θαη 

Νκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Ρέλεδν. 

2.  Λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 

εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.  

3. Νη άλδξεο ππνςήθηνη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα 

απφ απηέο ή απνδεδεηγκέλα λα έρνπλ αλαβνιή ζηξάηεπζεο γηα δηάζηεκα ίζν ή κεγαιχηεξν ηεο απαζρφιεζεο 

κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ θαη λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ιηπνηαμία.  

4. Λα κελ έρνπλ θψιπκα πξφζιεςεο, ήηνη: α) λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε 

νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, 

απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ' 

ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή 

έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) λα κελ είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ 

παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, 

έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) ιφγσ θαηαδίθεο, λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο 

δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) λα κελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν 

απηέο θαηαζηάζεηο. 

5.  Λα είλαη ειηθίαο έσο 65 εηψλ. 

6. Λα θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα / ηδηφηεηεο (π.ρ. πηπρίν, ηίηιν μέλεο γιψζζαο, γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/), 

φπσο έρνπλ αλαιπηηθά πεξηγξαθεί παξαπάλσ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο ησλ 

πηπρίσλ ηνπο (εθφζνλ απηά έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή), κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο ζπκκεηνρήο. 
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Οη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνχλ απαηηείηαη λα έρνπλ θαζεκεξηλή παξνπζία ζην ρψξν ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο, εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζηελ έδξα ηνπ 

Γσδψλεο 47, Ρ. Θ. 48100, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο θαη ζπζθέςεηο ηνπ έξγνπ, φπνπ θαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη φηαλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Νη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη θαινχληαη: 
 

 Λα ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (βιέπε ζπλεκκέλν πφδεηγκα ζην ηέινο ηεο 

παξνχζαο Ξξφζθιεζεο) θαη 

 Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ζε πίλαθα, σο αθνινχζσο: 

 Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο δεηνχκελεο γεληθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο / πξνυπεξεζίαο 
(απαηηνχκελεο θαη επηζπκεηήο) ησλ παξαθάησ πηλάθα θαηαγξαθήο απηήο: 

 

 

 

 Τπεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα 

ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

Ζ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ είλαη εκπηζηεπηηθή. 

 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ θιεηζηνχο θαθέινπο είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ 

ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζηελ έδξα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο ,επί ηεο Γσδψλεο 47 Πξέβεδα 

48100 (ηει. επηθνηλσλίαο 2682029414)  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ 

επφκελε ηεο θαηαρψξηζεο ζην δηαδηθηπαθφ θφκβν (ηζηνζειίδα) ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΓΔΗΑ 

(http://diavgeia.gov.gr) θαη ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο 

(www.prevezachamber.gr). Νη θάθεινη ησλ ππνςεθίσλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηα γξαθεία ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο έσο θαη ηελ Γεπηέξα 8 Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ψξα 10:00 κε ηελ έλδεημε : 

 

 

 

Α/Α 
Αλαζέηνπζα 

αξρή 

 

Ρίηινο & Ξξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 

 

Οφινο / αξκνδηφηεηεο 

Γηάξθεηα Δθηέιεζεο 

Έξγνπ (απφ κκ/εε έσο 

κκ/εε) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 …     

Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Ξξφζθιεζε  

γηα ηελ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαζπλνξηαθνχ έξγνπ AUTHENTIC-OLIVE-NET 

κε Κσδηθφ ΟΠ 5003145 

http://www.prevezachamber.gr/
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Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζην ηειέθσλν: 26820 29414 (εζση.3) θα 

Ηππνιχηε Καθξή 

 

Η αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο 

www.prevezachamber.gr. Πηελ αίηεζε νη ελδηαθεξφκελνη/εο δειψλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. Δπηπιένλ 

δειψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία. Θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα  

        ππνβάιεη κία θαη κνλαδηθή αίηεζε. 

 

      Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο, βαζκνιφγεζεο θαη ζπλέληεπμεο 

 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, νη ελδηαθεξφκελνη/εο απνδέρνληαη πιήξσο θαη 

αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, θαζψο θαη φηη ε δηαδηθαζία 

δχλαηαη κε απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο λα δηαθνπεί, αλαβιεζεί ή 

επαλαιεθζεί κε ην ίδην ή θαη άιιν πεξηερφκελν. Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζπληζηά ακάρεην 

ηεθκήξην φηη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο θαζψο θαη ηεο εθαξκνζηέαο 

λνκνζεζίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζπληζηά, επίζεο, ακάρεην ηεθκήξην φηη ν ελδηαθεξφκελνο 

έρεη απνδερζεί πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο ηε λνκηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Ξξφζθιεζεο 

θαζψο θαη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, θαη ησλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ. 

Κεηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ νη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

ζηε δηεχζπλζε (e-mail) πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπο γηα ηε εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο ζπλέληεπμεο. 

Ρν Δπηκειεηήξην Ξξέβεδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ζε ζπλέληεπμε κφλν εθείλνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπο, 

πνπ θξίλνληαη πιένλ θαηάιιεινη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα, απαηηνχκελα θαη επηζπκεηά 

πξνζφληα. 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, ελδέρεηαη λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο επί ησλ αηηήζεσλ 

ησλ ππνςεθίσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ζην έξγν ηεο. 

 

Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο – θαηάηαμεο: Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπλέληεπμεο, νη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-

mail) πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπο, γηα ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα θαηάηαμεο (ηα νπνία αλαξηψληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαοwww.prevezachamber.gr , ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

GDPR – ΓΘΞΓ ΔΔ 2016/679). Νη ππνςήθηνη, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ γξαπηή έλζηαζε επί ησλ 

πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ, εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε 

ηπρψλ ελζηάζεσλ νη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

(e-mail) πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπο, γηα ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα θαηάηαμεο (ηα νπνία αλαξηψληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο www.prevezachamber.gr, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

http://www.prevezachamber.gr/
http://www.prevezachamber.gr/
http://www.prevezachamber.gr/
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GDPR – ΓΘΞΓ (ΔΔ 2016/679). 

Ρήξεζε γεληθψλ αξρψλ: Ζ επηινγή γίλεηαη ηεξψληαο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηεο 

ζπλζήθεο ηεο ΔΘ. Νη φξνη ηεο πξφζθιεζεο γηα επηινγή έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Δκπηζηεπηηθφηεηα: Όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά, θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

 
 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο 

 
 

 
Ησάλλεο Κπνχξεο 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ :  

Ξξνο: Δπηκειεηήξην Πξέβεδαο Ζκεξνκελία ../.. /2021 

Ραρ. Γ/λζε: Γσδψλεο 47 

Ραρ. Θψδηθαο: 48100 

Ρειέθσλν: 26820 29414 

Fax: 26820 29283 

Email: info@prevezachamber.gr 

 
 

Θέκα: Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ γηα ηε ζχλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΚΗΠΘΥΠΖΠ ΈΟΓΝ ζηα πιαίζηα ηνπ 
δηαζπλνξηαθνχ έξγνπ AUTHENTIC-OLIVE-NET κε Θσδηθφ ΟΠ 5003145 

ΑΗΡΖΠΖ 

Ξαξαθαιψ δερζείηε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κνπ σο ζπλεξγάηε ζηελ πινπνίεζε ηεο Ξξάμεο. 

 

Θέζε: Τπεχζπλνο/ε Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Πξάμεο 

Α. ΑΡΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

Δπψλπκν 
 

Όλνκα 
 

Όλνκα παηξφο 
 

Α. Γ. Ραπηφηεηαο 
 

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο 
 

Β. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ – ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 

Νδφο, αξηζκφο 
 

Ραρ. Θψδηθαο 
 

Γήκνο 
 

Πηαζεξφ ηειέθσλν 
 

Θηλεηφ ηειέθσλν 
 

E‐mail 
 

Ππλεκκέλα ζαο ππνβάιισ: 

 
1. 

2. 

3. 

Ν/Ζ ………………………………………….. 

(πνγξαθή) 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Έληππν Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γίλεηαη απφ ην απφ ην Δπηκειεηήξην Ξξέβεδαο. κε απνθιεηζηηθφ 
ζθνπφ ηελ Δπηινγή  Δπηζηεκνληθψλ Ππλεξγαηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξξέβεδαο,  ζηα πιαίζηα ηνπ δηαζπλνξηαθνχ έξγνπ AUTHENTIC-OLIVE-NET κε 
Θσδηθφ ΝΞΠ 5003145 
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Η ακρίβεια τωμ στοιχείωμ που υποβάλλομται με αυτή τη δήλωση μπορεί μα ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλωμ 

υπηρεσιώμ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ : Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο 

 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

 

 

ΞΟΝΠ(1): Δπηκειεηήξην Ξξέβεδαο 

Ν – Ζ Όλνκα: 
 

Δπψλπκν: 
 

Όλνκαθαη Δπψλπκν Ξαηέξα: 
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Κεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2): 
 

Ρφπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκφο Γειηίνπ 
Ραπηφηεηαο: 

  
Ρει: 

 

Ρφπνο Θαηνηθίαο: 
 

Νδφο: 
 

Αξηζ: 
 

ΡΘ: 
 

 
Αξ. Ρειενκνηνηχπνπ (Fax): 

 
Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Ραρπδξνκείνπ(Δmail): 

 

Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Λ. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

Ρα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν επηθαινχκαη ζην βηνγξαθηθφ κνπ ζεκείσκα πνπ θαηαζέησ 

ζην πιαίζην ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο κνπ σο ζηέιερνο ππνζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηνπ δηαζπλνξηαθνχ έξγνπ 

AUTHENTIC-OLIVE-NET κε Κσδηθφ ΟΠ 5003145 είλαη αιεζή θαη δηαζέησ ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηα 

νπνία θαη ζα ππνβάισ, εθφζνλ κνπ δεηεζνχλ. 
 

 
 

Ζκεξνκελία:….. /….. / 2021 

Ν – Ζ Γει. 

 
 

 
(πνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε πεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) Πε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 
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