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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑ:
 ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018
4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
5. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το
από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/258207/3469/03-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
706/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019.
7. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/281668/3810/26-09-2019 (ΦΕΚ 3722/τ.Β΄/08-10-2019) απόφαση
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής
Ελλάδας».
8. Την υπ’ αριθ. 182/26-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την
οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. Η απόφαση
αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 277812/31-12ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – REGION OF WESTERN GREECE
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_v1 2020_02_26

1

ΑΔΑ: 6ΞΙΙ7Λ6-4Μ1

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

2019 (ΑΔΑ: ΩΧΦΟΟΡ1Φ-ΤΙΤ) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Την υπ’ αριθ. 54/13-04-2020 (ΑΔΑ: 96Ι97Λ6-Τ5Ω) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
οικονομικού έτους 2020, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπώνουν σε
συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020.
Την υπ’ αριθ. 58/13-04-2020 (ΑΔΑ: Ω2Ο47Λ6-Υ6Β) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνει την Α΄ Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020.
Η υπ’ αρ. 506/2018 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης του έργου
AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network
Olive products in the across border GREECE-ITALY area”.
Την υπ’ αριθμ. 67/13-02-2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.
506/2018 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης, αποδοχής και υλοποίησης του έργου: «AUTHENTICOLIVE- NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products
in the across border GREECE-ITALY area», (Πιστοποίηση της αυθεντικότητας και ανάπτυξη δικτύου
προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Ιταλίας),
ως προς το ποσό του τελικού προϋπολογισμού του έργου από 970.000,00 ευρώ σε 875.000,00
ευρώ και τον προϋπολογισμό της ΠΔΕ από 200.000,00€ σε 180.000,00 ευρώ.»
Την υπ’ αριθ.200/23-12-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου εγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου “AUTHENTIC-OLIVE-NET” του
διασυνοριακού / διακρατικού προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα -Ιταλία 2014-2020».
Την με αρ.πρωτ. 20725/1866/23-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΑΦ7Λ6-ΦΗΨ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης
ύψους 54.230,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ.Ε. 1.01.07109919.01.1299 του οικονομικού έτους 2020,
για την κάλυψη δαπάνης αμοιβών κατηγορίας «Staff –προσωπικό» για το έργο AUTHENTICOLIVE-NET.
Την αρ.πρωτ. οικ.94835/1701/23-04-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας (ΑΔΑ: 6ΨΗ17Λ6-3ΓΟ) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
στα πλαίσια του έργου «AUTHENTICOLIVE- NET: Certification of Authenticity and Development of
a Promotion Network Olive products in the across border GREECE-ITALY area» με κωδικό MIS:
5003145, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
Την υπ’ αριθ. 99289/1778/ 29/04/2020 απόφαση με του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας με θέμα
«Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων
για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος».
Τον αριθ.πρωτ.122898/2157/26-5-2020 οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τη θέση
Κ1 (Project Manager) της εν λόγω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Το γεγονός ότι από την υπ’ αριθ. 94835/1701/23-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΗ17Λ6-3ΓΟ) πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν προέκυψε σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
συνεργάτη/ιδα δεδομένου ότι η επιτυχούσα δεν αποδέχθηκε τη θέση.
Το με αρ. πρωτ. 132321/8082/03-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας με θέμα “Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ως προς τη θέση Κ1 με νέα κριτήρια, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
συνεργάτη/ιδα στα πλαίσια του έργου «AUTHENTIC OLIVE-NET»”
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and
Development of a Promotion Network Olive products in the across border GREECE-ITALY area»
με κωδικό MIS: 5003145, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο εισάγει έναν καινοτόμο και αποτελεσματικό τρόπο ανάδειξης και πιστοποίησης της
αυθεντικότητας του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ και την προώθηση
με έξυπνο τρόπο των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων σε νέες αγορές και δίκτυα εμπορίας.
Έτσι, ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Καινοτομίας στον Τομέα
Ελαιολάδου (Αυθεντικό- Ελιά- Δίκτυο) μεταξύ των Επιμελητηρίων, των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Περιφερειακών Αρχών, προκειμένου να
αναπτυχθούν και να προσφερθούν στις τοπικές εταιρείες ελαιολάδου, καινοτόμες & παγκοσμίως
αναγνωρισμένες μέθοδοι πιστοποίησης της αυθεντικότητας, εργαλεία, δομές και υπηρεσίες. Αυτές
οι υπηρεσίες υποστήριξης θα προωθήσουν την ποιοτική και εμπορική διαφοροποίηση των τοπικών
προϊόντων ελιάς, επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναγνώριση της εμπορικής
προστιθέμενης αξίας τους, προκειμένου να βελτιωθεί η είσοδός τους σε νέες αγορές και δίκτυα
εμπορίου. Συνδέεται στενά με το συνολικό στόχο του προγράμματος INTERREG GR - IT 2014-20,
καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη θεμελίων για μια δυναμική ισχυρή εξαγωγική οικονομία, η οποία
προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ
1. Ανάπτυξη κοινών υποδομών και διαδικασιών για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των
ελαιοκομικών προϊόντων.
2. Προώθηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας - δικτύωσης επιχειρήσεων του ελαιοκομικού
κλάδου, Επιμελητηρίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Αρμοδίων Περιφερειακών Αρχών
(Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης), με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας και την
ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων, αλλά και ταυτόχρονα εύκολα εφαρμόσιμων από τις
επιχειρήσεις, διαδικασιών πιστοποίησης της αυθεντικότητας.
3. Εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του ελαιοκομικού κλάδου.
Ο κύριος ειδικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινών δομών και διαδικασιών καινοτομίας
για την πιστοποίηση της γνησιότητας των προϊόντων ελιάς στην περιοχή του προγράμματος. Ο
κύριος στόχος αυτού του έργου συμβάλλει άμεσα στον ειδικό στόχο 1.1: "Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας".
Το έργο AUTHENTIC-OLIVE-NET περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας
1. Ανάπτυξη και Εφαρμογή εργαλείων γνησιότητας σε τοπικές ποικιλίες εξαιρετικών
παρθένων και παρθένων προϊόντων ελιάς, δειγματοληψία ελαιών, υιοθέτηση
αποτελεσμάτων Ε & Α σε συνδυασμό με οργανοληπτικές μεθόδους, ανάπτυξη ηλεκτρονικής
πλατφόρμας / βάσης δεδομένων,
2. Εφαρμογή αναλύσεων γνησιότητας: φυσικοχημικές αναλύσεις (συμπεριλαμβανομένων των
φασματοσκοπικών αναλύσεων) και ανάλυση στατιστικών δεδομένων ανά ποικιλία και
περιοχή παραγωγής.
3. Ανάπτυξη προτύπων πιστοποίησης γνησιότητας, σε συνδυασμό με τη χρήση φιλικών προς
το περιβάλλον τεχνικών στη καλλιέργεια της ελιάς και φυτοπροστασίας και προηγμένων
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μεθόδων παραγωγής ελαιολάδου: προδιαγραφές, διαδικασίες, υπηρεσίες και απαιτήσεις
για την πιστοποίηση. Αυτό είναι το κύριο παραδοτέο του έργου. Η συμβολή του στους
συγκεκριμένους στόχους του έργου είναι προφανής, καθώς αποτελεί το κύριο εργαλείο
συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Ινστιτούτων και ΜΜΕ.
4. Καλάθι Αυθεντικών Προϊόντων Ελιάς.
5. Δημιουργία κοινού "καλαθιού", με περιγραφή των κυριότερων ποιοτικών και διατροφικών
χαρακτηριστικών των επιλεγμένων ποικιλιών ελαιοκομικών προϊόντων.
6. Εκπαιδευτικά σεμινάρια. Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με ειδικά εκπαιδευτικά
υλικά.
7. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Προώθησης. Θα αναπτυχθεί για να προωθήσει το "Καλάθι
Αυθεντικών Προϊόντων Ελιάς" σε τελικούς πελάτες.
8. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Δικτύωσης μεταξύ των μελών του δικτύου.
9. Εφαρμογή και αξιολόγηση των διαδικασιών πιστοποίησης γνησιότητας.
10. Οργάνωση / Συμμετοχή σε 3 ειδικές εκδηλώσεις προώθησης / δικτύωσης (Πρέβεζα, Πάτρα,
Φότζια) και συμμετοχή σε 2 Διεθνείς Εκθέσεις σε περιοχές εκτός εκείνων που μετέχουν στο
πρόγραμμα (επιλέξιμες περιοχές).
11. Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης και Συμφωνίας. Ένα Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης & Συμφωνίας θα
αναπτυχθεί και θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου κεφαλαιοποίησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου είναι από 01/02/2019 έως
28/02/2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι: 875.000,00€, και ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 180.000,00€, ο οποίος σε ποσοστό
85% χρηματοδοτείται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» μέσω του επικεφαλής εταίρου και κατά 15%
από το Πρόγραμμα Δημοσίων.

ΕΤΑΙΡΟΙ
Στο εν λόγω έργο «AUTHENTIC-OLIVE- NET» συμμετέχουν πέντε εταίροι, ως ακολούθως:
Α/Α
1
2
3
4
5

Ονομασία εταίρου
Επιμελητήριο Πρέβεζας (Επικεφαλής Εταίρος)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός -ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεωργικός Συνεταιρισμός Assoproli Μπάρι
Εμπορικό Επιμελητήριο Φότζια

Χώρα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ιταλία
Ιταλία

A. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1: (ΜΙΑ) 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Project Manager) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1
Πλήθος συνεργατών
Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης
έργου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Project Manager)
Ένας/Μία (1)
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που
υλοποιεί κατά το τμήμα που αφορά στα παραδοτέα των
Πακέτων Εργασίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – REGION OF WESTERN GREECE
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_v1 2020_02_26

4

ΑΔΑ: 6ΞΙΙ7Λ6-4Μ1
 κάλυψη των υποχρεώσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας αναφορικά με τη διαχείριση (project
management) του έργου Authentic oil Net.
 WP1 Διαχείριση έργου (Project Management)
 WP2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (Information @
Publicity )
 WP3 Εργαλεία και διαδικασίες πιστοποίησης της
αυθεντικότητας (Certification tools and procedures of
authenticity)
 WP4 Εργαλεία ΤΠΕ για έξυπνο μάρκετινγκ (ICT tools for
an intelligent marketing)
 WP5 Δίκτυο Αυθεντικών Ελαίων (Authentic oil Network)
 WP6 Δράσεις εκτός περιοχών συμμετεχόντων στο
πρόγραμμα – Επιλέξιμες περιοχές (Activities outside
eligible area)
Πιο συγκεκριμένα Project management σύμφωνα με το
τεχνικό δελτίο του έργου και με τις κατευθυντήριες οδηγίες
της ομάδας έργου
Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό του έργου, με την
εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη/ιδας, το
αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα εξειδικευτεί στο
πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:
 Υποστήριξη για την οργάνωση των συναντήσεων των
εταίρων του έργου και σε όποια άλλη δράση ενημέρωσης
& διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και συμμετοχή
σε αυτές, εφόσον απαιτηθεί.
 Έγκαιρη σύνταξη και ετοιμασία των περιοδικών αναφορών
(Progress Reports) για την αποστολή τους στον Επικεφαλής
Εταίρο και στην Αρχή Πληρωμής.
 Επικοινωνία των εμπλεκόμενων φορέων στα πλαίσια του
έργου (ΠΔΕ και επικοινωνία συντονισμός με τους λοιπούς
εταίρους του έργου).
 Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για τη
διενέργεια διαγωνισμών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων.
 Συμπλήρωση μηνιαίων φύλλων χρονοχρέωσης (time
sheets).
 Παρακολούθηση και προετοιμασία τροποποιήσεων του
τεχνικού δελτίου του έργου.
 Παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του
έργου.
 Σύνταξη εγγράφων για την υλοποίηση του έργου.
 Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου του έργου.
 Συντονισμός και οργάνωση για την συμμετοχή στις τοπικές
εκθέσεις προώθησης δικτύωσης του έργου.
 Συντονισμός και οργάνωση για την συμμετοχή σε 2
Διεθνείς Εκθέσεις σε περιοχές εκτός των επιλέξιμων (π.χ.
Μιλάνο, Αθήνα).
 Συμμετοχή για τη δημιουργία του παραδοτέου του D 5.3
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Σχέδιο Kεφαλαιοποίησης και Συμφωνίας.
 Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων συνοδευόμενα με όλο το
υλικό τεκμηρίωσης.
 Συμμετοχή για τη δημιουργία παραδοτέων σε όλα τα
πακέτα εργασίας με έμφαση στο WP4 και WP5.
Χρονικά πλαίσια και τίμημα για Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου για τη
τη σύμβαση συνεργάτη/ιδας
σύμβαση συνεργάτη/ιδας ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου,
28/02/2021, ως ισχύει και το συμβατικό ποσό αυτής
προσδιορίζεται
έως
το
ποσό
των
22.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ).
Ενδεχόμενη
χρονική
παράταση του Έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη
διάρκεια της σύμβασης.
Χρονική Διάρκεια Σύμβασης
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για τον/την συνεργάτη/ιδα
θα είναι από την υπογραφή της έως 28/02/2021. Η
ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω
χρονικά πλαίσια για την σύμβαση συνεργάτη/ιδας, καθώς και
την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου, ως ισχύει.
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη/ιδας για τη χρονική
Σύμβασης
διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 22.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οποιεσδήποτε επιπλέον
νόμιμες εισφορές και κρατήσεις ήθελε προκύψουν
συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ως άνω ποσό.
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί
να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για
την σύμβαση και είναι δυνατόν να καταβάλλεται και
τμηματικά, 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 Υπευθύνου του Έργου και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
πληρωμή.
Τόπος εργασίας
Ο/Η συνεργάτης/ιδα θα εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως
στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας στην Πάτρα.
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην
οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με
τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του Έργου απαιτείται
μετακίνηση του/της συνεργάτη/ιδας, τα έξοδα καλύπτονται
από τον προϋπολογισμό του έργου, υπό τους όρους που θα
ορίζονται ειδικότερα στη σύμβαση.
Τρόπος
παραλαβής
ανατεθέντος έργου

του Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η
συνεργάτης/ιδα, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της
σύμβασης, ο/η συνεργάτης/ιδα υποχρεούται να υποβάλλει
μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο Υπεύθυνος του
Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί -είτε ολικά
είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του
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Απαιτούμενα προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

έργου του/της συνεργάτη/ιδας, εγκρίνει και υπογράφει την
αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου που έχει υποβάλλει. Η
ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον Υπεύθυνο του Έργου της
έκθεσης παραχθέντος έργου υπέχει θέση πρακτικού
παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που
εκτέλεσε ο/η συνεργάτης/ιδα
 Δίπλωμα ή πτυχίο κλάδου ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων της ημεδαπής,
όπως ορίζονται στα άρθρα 8, 5 και 7 του Π. 50/2001 (ΦΕΚ
39Α΄), όπως ισχύει, ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (όπου απαιτείται).
 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2).
 Δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία συναφή με το
αντικείμενο της ειδικότητάς του.
 Εμπειρία στη διαχείριση ή/και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή
INTERREG έργων (Κριτήριο Α1).

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων / επιθυμητών προσόντων οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
 Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.
 Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
α/α

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Α1

Εμπειρία στη διαχείριση ή/και στην
υλοποίηση Ευρωπαϊκών ή
INTERREG έργων

Β.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Β1

Οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι βάση
της μοριοδότησης θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη

5 μονάδες επιπλέον/ πλήρη μήνα απασχόλησης
στην περίπτωση έργων INTERREG
3 μονάδες/ επιπλέον πλήρη μήνα απασχόλησης
στην περίπτωση άλλων Ευρωπαϊκών έργων
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατά τη συνέντευξη οι
ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να
υποβάλλονται σε γραπτές
δοκιμασίες (τεστ), να
συμπληρώνουν ερωτηματολόγια
κλπ.

0-20

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. 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
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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.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή στράτευσης για διάστημα ίσο
ή μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου και να μην έχουν καταδικασθεί
για λιποταξία.
4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: 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 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 είναι ηλικίας έως 65 ετών.
6. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. 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.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» (βάσει του
υποδείγματος I. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης) και να είναι
διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Η «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με
συνημμένα σε αυτή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις θέσεις,
υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
p4m@pde.gov.gr:
Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «ΑΙΤΗΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:

AUTHENTIC-OLIVE-NET - ____ Όνομα _ Επίθετο».
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Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη
φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς
όρους της πρόσκλησης αποτελούν λόγο αποκλεισμού των αιτήσεων.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων. Η
νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στο θέμα του email υποβολής της και επί του νέου
εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ή
«ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ» αντίστοιχα.
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με ευθύνη των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις, που θα υποβληθούν στην ως άνω
ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι
εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν
αξιολογούνται.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής σήμανσης
που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι αιτήσεις. Η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών
αιτήσεων που θα υποβληθούν.
1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι/ες επισυνάπτουν στην «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» και επί ποινή
αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Απλό αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ.
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
 ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο
τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί,
 ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,
 ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις,
 ότι δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. 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 τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση,
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 ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους
οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα και επιτρέπουν την πρόσβαση στα
υποβληθέντα έγγραφα, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη,
 ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,
 ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα
κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση
κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγούν,
 ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της παρούσας προκήρυξης
ή στη μη σύναψη της σύμβασης,
 η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος,
 για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή
από αυτές,
Επίσης, επισυνάπτουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων, σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΑΣΕΠ:
4.

Τίτλος σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος
κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με
ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή
αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για
την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού
με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας
αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία
να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής της.
5. Απαιτούμενους τίτλους σπουδών από τα οποία θα προκύπτει η γνώση της αγγλικής
γλώσσας.
Η γνώση αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του 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 του Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α’».
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (όπου απαιτείται).
7. Αντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας/εμπειρίας από προηγούμενους εργοδότες
και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων της εμπειρίας τους, κ.λπ.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα ή έργα, συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση
του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στην παρούσα διαδικασία
και σε συνδυασμό πάντοτε, με την κατά περίπτωση ασφαλιστική κάλυψη.
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Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της
εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη:
Για μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
 Βεβαίωση του οικείου φορέα από την οποία να προκύπτει επακριβώς, η χρονική διάρκεια και
το αντικείμενο απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο για υποψηφίους που η
εμπειρία τους αφορά το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα).
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια
της ασφάλισης (για τους υποψήφιους που η εμπειρία τους αφορά τον ιδιωτικό τομέα).
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια
της ασφάλισης.
 Σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας.
2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. 1. Απαιτούμενων
Δικαιολογητικών) οφείλουν να επισυνάψουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση,
το Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «20/12/2019», το Ειδικό
Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «20/05/2020» και το Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) με σήμανση έκδοσης «02.12.2019»
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1.

Αξιολόγηση προτάσεων

Η αξιολόγηση των προτάσεων/αιτήσεων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία
θα εισηγηθεί τον/την προτεινόμενο/η για την ανάθεση της σύμβασης μίσθωσης έργου. Οι
ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα συντελεστεί σε δυο φάσεις ως εξής:
Α' ΦΑΣΗ
1. Η Επιτροπή θα προβεί στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που θα πληρούν τους όρους
συμμετοχής στην πρόσκληση και θα γίνουν δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης που θα
ακολουθήσει.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των απαιτούμενων και πρόσθετων
προσόντων των υποψηφίων και στη βαθμολόγηση αυτών. Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν
από την Επιτροπή να παράσχουν εξηγήσεις-διευκρινήσεις επί των προσκομισθέντων
δικαιολογητικών. Η μη ανταπόκριση των υποψηφίων σε αίτημα της Επιτροπής για παροχή
διευκρινήσεων οδηγεί στον αποκλεισμό τους.
3. Μετά τη βαθμολόγηση των προσόντων η Επιτροπή θα καταρτίσει «προσωρινό πίνακα
βαθμολογίας προσόντων» για κάθε υποψήφιο.
4. Ο «προσωρινός πίνακας βαθμολογίας προσόντων» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (https://www.pde.gov.gr) στη διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ->
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis.html). Επί του πίνακα οι υποψήφιοι
έχουν προθεσμία να υποβάλουν ενστάσεις απευθείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντός
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αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας
ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (https://www.pde.gov.gr).
Η άσκηση της ένστασης γίνεται με υποβολή της αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση p4m@pde.gov.gr της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
Στο θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφεται
«ΕΝΣΤΑΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: AUTHENTIC-OLIVE-NET - ____ Όνομα _ Επίθετο»
Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής
σήμανσης που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του οποίου υποβάλλονται οι
ενστάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας
απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην
εκπρόθεσμη υποβολή.
5. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την Επιτροπή Ενστάσεων η
οποία συντάσσει και αποστέλλει σχετικό πρακτικό προς την Επιτροπή Αξιολόγησης.
6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού λάβει υπόψη της το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων θα
καταρτίσει «τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων» στον οποίο θα παρουσιάζεται η σειρά
προτεραιότητας βάσει της βαθμολογίας όπως αυτή διαμορφωθεί μετά την εξέταση των
ενστάσεων.
Β' ΦΑΣΗ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα διενεργήσει συνέντευξη με τους υποψηφίους που καταλαμβάνουν τις
τρείς πρώτες θέσεις βάση της κατάταξής τους στον «τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων» της
πρώτης φάσης. Η συνέντευξη θα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών
τους, της καταλληλότητας τους και της βούλησής τους να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του
Έργου. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα καταρτίσει «πίνακα κατάταξης υποψηφίων» στον οποίο θα
παρουσιάζεται η σειρά προτεραιότητας βάσει της συνολικής βαθμολογίας (άθροισμα βαθμού από
τον «τελικό πίνακα κατάταξης προσόντων» και βαθμού από τη συνέντευξη). Οι ενδιαφερόμενοι
που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη απορρίπτονται.
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στα
κριτήρια της εμπειρίας και αν αυτές συμπίπτουν, τότε λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού
τίτλου σπουδών. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της
σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση με
ενημέρωση των ισοβαθμούντων υποψηφίων, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των
οριστικών πινάκων.
2.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(https://www.pde.gov.gr)
στη
διαδρομή:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
->
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
(https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis.html).

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις
προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η
αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική
ευχέρεια της Περιφέρειας την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση
του ως άνω Έργου.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δικαιούται σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε μερική
οριστικοποίηση αποτελεσμάτων και στην σύναψη των συμβάσεων σε διαφορετικούς χρόνους.
3.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
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Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και της οδηγίας 95/ΕΚ (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συναινέσουν και να
παρέχουν την ρητή συγκατάθεση τους για την επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων
τους, όπως αυτά θα δηλωθούν στην αίτηση τους και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν το “ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ –
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ”, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της παρ. 5.

4. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους
επιλεγέντες υποψήφιους κάθε θέσης. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να υπογράψουν
συμβάσεις μίσθωσης έργου. Σε περίπτωση παραίτησης, οικειοθελούς αποχώρησης ή έκπτωσης
του επιλεγέντος/επιλεγείσας ή πρόωρης λύσης της σύμβασης, δύναται να επιλεγεί ο επόμενος
επικρατέστερος υποψήφιος/α σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί, και ούτω
καθεξής.
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, από την ημερομηνία
υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης από τους συμβαλλομένους έως τη λήξη του έργου
AUTHENTIC-OLIVE-NET, ήτοι την 28η Φεβρουαρίου 2021 ως ισχύει. Οι συμβάσεις δύναται να
ανανεώνονται για κάθε νέα χρονική παράταση του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET, μέχρι τη λήξη
αυτού, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και χωρίς καμία
δέσμευση εκ των προτέρων για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο και τις δυνατότητες του Έργου, η παράταση της
χρονικής διάρκειας των συμβάσεων ή/και επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου
τους.
Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου AUTHENTICOLIVE-NET και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η
παρούσα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου δεν είναι διαγωνιστική και συνεπώς η επιλογή αντισυμβαλλόμενων έχει τον χαρακτήρα
αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
Σε περίπτωση που κάποιος/α αντισυμβαλλόμενος/η εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του/της
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
δύναται να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του/της με
τον/την επόμενο/η κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο/α, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί
σε νέα διαδικασία επιλογής.
Αντιστοίχως, αναπληρώνεται ο/η αντισυμβαλλόμενος/η που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη
της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Τέλος, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο
χρηματοδότηση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με δήλωση
διακοπής και αζημίως την εκτέλεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Για την απασχόληση των επιλεχθέντων υποψηφίων ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
 Ο επιλεχθέντες θα έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με την Ομάδα Έργου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Για το έργο που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις παραχθέντος
έργου. Η Ομάδα του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί - είτε ολικά είτε κατά
τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου των επιλεχθέντων, εγκρίνει τις
αντίστοιχες εκθέσεις παραχθέντος έργου που έχουν υποβάλλει. Η έγκριση από την Ομάδα
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Έργου των εκθέσεων παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης του Έργου που εκτέλεσαν οι επιλεχθέντες.
 Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, 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 της Ομάδας του
Έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
 Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση εκτός έδρας για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου,
οι δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Έργου.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναρτάται:
α) στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (https://www.pde.gov.gr).
β) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. AUTHENTIC-OLIVE-NET - ____
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:
Α.Φ.Μ.:

Όνομα Μητέρας:
Δ.Ο.Υ.:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

Σταθερό Τηλ.:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Κινητό Τηλ.:
Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου:

Ημερομηνία
Έκδοσης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ):

Εκδούσα
Αρχή:

Σας υποβάλλω συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τη θέση με κωδικό AUTHENTIC-OLIVENET - ____ και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες:

1) ....................................................................................................................................
2) ....................................................................................................................................
3) ....................................................................................................................................
4) ....................................................................................................................................
5) ....................................................................................................................................
6) ....................................................................................................................................
7) ....................................................................................................................................
8) ....................................................................................................................................
9) ....................................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο/H ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
(Υπογραφή)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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).
(1)

ΠΡΟΣ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου

(4)

Ημερομηνία:

____/____/ _______
Ο – Η Δηλ.
(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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Ο – Η Δηλών/ούσα
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και της οδηγίας 95/ΕΚ (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συναινώ και παρέχω την ρητή συγκατάθεση μου για την
επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου
και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Γνωρίζω δε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσης μου.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ως προσωπικά δεδομένα θεωρούνται κάθε είδους πληροφορίες ή συνδυασμός αυτών που θα
μπορούσε να καταστήσει τον πολίτη ταυτοποιήσιμο αμέσως(π.χ. Ονοματεπώνυμο) ή εμμέσως
μέσω ψευδοποιημένων δεδομένων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κλπ). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ως
προσωπικά δεδομένα θεωρούνται στοιχεία όπως, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, λογαριασμοί
email, προσωπικές προτιμήσεις.
Μετά την πάροδο του νομίμου κατά την κείμενη νομοθεσία χρόνου υποχρεωτικής διατήρησης
δεδομένων, η Περιφέρεια τηρεί τα αρχεία των προσωπικών δεδομένων σε ασφαλές μέρος χωρίς
να υπάρχει πρόβλεψη για καταστροφή τους.
Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες η υπηρεσία ζητεί την
συναίνεση σας ώστε η επικοινωνία μαζί σας να γίνεται με τους κάτωθι τρόπους:
Υπηρεσιακές ανάγκες και
Ενημέρωση

ΣΥΝΑΙΝΩ

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

Ηλεκτρονική αλληλογραφία –
email
Σταθερή – Κινητή Τηλεφωνία

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν πρόκειται
να τα χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς εκτός απ' αυτούς που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία και την συγκατάθεση που έχετε δώσει με την συμπλήρωση του παρόντος εντύπου στο
πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.
Ονοματεπώνυμο _________________________________

Ημερομηνία ___/___/_____

Τηλέφωνα ___________________ ___________________
E-mail __________________________________________

Υπογραφή ____________________________
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