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ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ
Αρικ. πρωτ.: 1607/06-06-2017

Η Διοικθτικι Επιτροπι τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ, ζχοντασ υπόψθ:
1.

Τισ διατάξεισ των άρκρων 118, παρ. 1 2 και 3 του Νόμου 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’), όπωσ αυτόσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα,
2. τθ διάταξθ τθσ παρ. 8 του άρκρου 4 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154’ Α), όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
ςιμερα,
3. τθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 5 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154 Α’), όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
ςιμερα,
4. τθν υπ’ αρικ. 7δ/03-05-2017 απόφαςι τθσ,
5. τθν επείγουςα ανάγκθ υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ από τρεισ
(3) εξωτερικοφσ επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ, ενόψει των αυξθμζνων κακθκόντων και αναγκϊν λειτουργίασ τθσ
Κεντρικισ Υπθρεςίασ Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου που λειτουργεί ςτθν Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων
Ελλάδοσ,
αποφάςιςε ομόφωνα να προςκαλζςει τουσ ενδιαφερόμενουσ να προμθκεφςουν με τισ υπθρεςίεσ τουσ τα αρμόδια
τμιματα τθσ ΚΕΕΕ (Κεντρικι Υπθρεςία του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Τμιμα Οικονομικοφ), μετά
από διαδικαςία αξιολόγθςθσ βιογραφικϊν ςθμειωμάτων, τίτλων ςπουδϊν, λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και τθσ
επαγγελματικισ και επιςτθμονικισ εμπειρίασ των ιδίων των υποψθφίων, με ςφμβαςθ προμικειασ υπθρεςιϊν, ωσ
εξισ:
Α). Δφο (2) εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ που κα πλθροφν ςυγκεκριμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, τα οποία
περιγράφονται ακολοφκωσ και ειδικότερο (ενδεικτικό) προμικεια υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ
τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΗ.), θ οποία, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 1
του ν. 3419/2005, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 13 του ν. 3853/2010, ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
τθν οργάνωςθ και εποπτεία τθσ βάςθσ ι των βάςεων δεδομζνων που ςυναπαρτίηουν το Γ.Ε.ΜΗ., κακϊσ και
το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,
τθ διαπίςτευςθ των νομιμοποιοφμενων, προσ καταχϊρθςθ, προςϊπων και τθ διαρκι προςβαςιμότθτα τθσ
βάςθσ δεδομζνων από νομιμοποιοφμενα πρόςωπα,
τθν άμεςθ εξυπθρζτθςθ των διαπιςτευμζνων χρθςτϊν Γ.Ε.ΜΗ. με παροχι πλθροφοριϊν τεχνικισ, νομικισ ι
άλλθσ φφςεωσ, ανάλογα με το είδοσ του αιτιματοσ ςυνδρομισ,
τθν κανονικι, διαρκι και αςφαλι λειτουργία του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, του δικτφου και του εν γζνει
εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ που εξυπθρετοφν τθ βάςθ δεδομζνων,
τθν άμεςθ λιψθ και τθν αποκικευςθ των δεδομζνων που διαβιβάηονται και
τθ διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ, τθσ ορκότθτασ και τθσ αςφάλειασ των δεδομζνων.

-

Απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα:


Ρτυχίο Ρανεπιςτθμίου Τμιματοσ Ρλθροφορικισ ι ςυναφοφσ αντικειμζνου, κατά το άρκρο 6 του Ρ.Δ.
50/2001, *ιτοι Ρλθροφορικισ, Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν, Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ &
Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν, Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ, Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Τεχνολογίασ
Υπολογιςτϊν, Μθχανικοφ Η/Υ και Ρλθροφορικισ, Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν, Ηλεκτρονικοφ και Μθχανικοφ
Υπολογιςτϊν, Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων, Μθχανικϊν Η/Υ
Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων, Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν, Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ
Τθλεπικοινωνιϊν, Ρλθροφορικισ (Ε.Α.Ρ.), Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων
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Επιςτθμϊν και Ρολιτιςμοφ Κατεφκυνςθ Η/Υ (Ρ.Σ.Ε.),+ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, προςθκόντωσ
αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΤΑΡ ωσ ιςότιμο από ομοταγζσ πανεπιςτθμιακό ίδρυμα.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Master) τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, προςθκόντωσ
αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΤΑΡ ωσ ιςότιμο από ομοταγζσ πανεπιςτθμιακό ίδρυμα, ςε ςυναφζσ με τα
ανωτζρω γνωςτικό αντικείμενο.
Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και καλι γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Η γνϊςθ αυτι κα
πιςτοποιείται ςφμφωνα με τα εκ του άρκρου 28 του Ρ.Δ. 50/2001 οριηόμενα, αναλογικϊσ εφαρμοηόμενα.
Ρροθγοφμενθ επιςτθμονικι ι και επαγγελματικι εμπειρία ςε κζματα οργάνωςθσ, διαχείριςθσ και
αςφάλειασ βάςεων δεδομζνων.

Β). Ζναν (1) εξωτερικό ςυνεργάτθ που κα πλθροί ςυγκεκριμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, τα οποία
περιγράφονται ακολοφκωσ και ειδικότερο (ενδεικτικό) προμικεια υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ
του Τμιματοσ Οικονομικοφ και ειδικότερα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των ειςπράξεων και αποδόςεων του
Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΗ.) και ΥΜΣ.
Απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα:





Ρτυχίο ΤΕΙ Τμιματοσ Λογιςτικισ.
Άριςτθ γνϊςθ: Ms Office (Word, Excel, Outlook) και Λογιςτικοφ Ρρογράμματοσ.
Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ , επικυμθτι καλι γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Η γνϊςθ αυτι κα
πιςτοποιείται ςφμφωνα με τα εκ του άρκρου 28 του Ρ.Δ. 50/2001 οριηόμενα, αναλογικϊσ εφαρμοηόμενα.
Σχετικι προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία.

Στθν επιλογι κα ςυνυπολογιςτοφν Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ςεμινάρια επιπζδου μεταπτυχιακισ ειδίκευςθσ. Σε
κάκε περίπτωςθ απαιτείται βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ και ςε περίπτωςθ Master τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ
αναγνϊριςθ από το ΔΟΑΤΑΡ ωσ ιςότιμο από ομοταγζσ πανεπιςτθμιακό ίδρυμα, ςε ςυναφζσ με τα ανωτζρω
γνωςτικό αντικείμενο.

Τα ανωτζρω προςόντα των υποψθφίων κα αποδεικνφονται από πρωτότυπουσ τίτλουσ ςπουδϊν ι νόμιμα
επικυρωμζνα αντίγραφά τουσ, πρωτότυπα αποδεικτικά των προςόντων ι νόμιμα επικυρωμζνα αντίγραφα τουσ και
νόμιμα αποδεικτικά / βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, με προςκόμιςθ πρωτότυπων ςυμβάςεων ι ενςιμων ι Α.Ρ.Υ. ι
νόμιμα επικυρωμζνα αντίγραφά τουσ. Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, αν
είναι δε ςε άλλθ γλϊςςα κα πρζπει να προςκομίηεται επίςθμθ μετάφραςι τουσ με apostile όπου απαιτείται.
Οι άρρενεσ υποψιφιοι πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ ι νομίμωσ να
ζχουν απαλλαγεί απ’ αυτζσ.
Οι ανωτζρω κα προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ για το χρονικό διάςτθμα από τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ και μετά
τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προμικειασ υπθρεςιϊν και μζχρι δϊδεκα (12) μινεσ, με δυνατότθτα
ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεργαςίασ, κατόπιν ζγκριςθσ των αρμοδίων ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ΚΕΕΕ. Η αμοιβι για το, υπό
προκιρυξθ, αντικείμενο τθσ προμικειασ υπθρεςιϊν πρόκειται να κακοριςκεί με απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ
Επιτροπισ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ, με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία και αναλόγωσ των
προςόντων των υποψθφίων που κα επιλεγοφν.
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν το αργότερο μζχρι τισ 28-06-2017 ςτθ Γραμματεία τθσ Διεφκυνςθσ τθσ
οσ
Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Ακαδθμίασ 6, 4 όροφοσ) τα εξισ δικαιολογθτικά:
1. Αίτθςθ.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα.
3.Υπευκυνθ διλωςθ όπου κα βεβαιϊνουν ότι όλα τα προαναφερόμενα προςόντα ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του
αιτοφντοσ.
Τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων και των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων κα ακολουκιςει προςωπικι ςυνζντευξθ που κα
διενεργιςει Επιτροπι Αξιολόγθςθσ με όςουσ υποψθφίουσ κρικεί ότι πλθροφν τισ, απαιτοφμενεσ από τθν
προκιρυξθ, προχποκζςεισ επιλογισ. Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ καταρτίηει κατάλογο με τουσ επιλεγζντεσ
υποψθφίουσ κατά φκίνουςα ςειρά αξιολόγθςθσ.
Τα ςυμπεράςματα τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κα υποβλθκοφν με τθ μορφι πρόταςθσ για τελικι ζγκριςθ ςτθ
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Διοικθτικι Επιτροπι τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ, προκειμζνου να επιλεγοφν οι ωσ άνω ειδικοί
επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ.
Η Διοικθτικι Επιτροπι τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει άγονο τον
διαγωνιςμό αυτό, αν κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ δεν πλθροί κανείσ εκ των αιτοφντων τισ προχποκζςεισ για τθν
επιλογι των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν. Ο διαγωνιςμόσ μπορεί να κθρυχκεί άγονοσ και για τθ μία ι και τισ δφο από
τισ τρεισ κζςεισ ςυνεργαςίασ.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και επιλογισ υποψθφίων προσ ςυνεργαςία, οι επιλεγζντεσ
υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν:
1. Ρρωτότυπουσ ι νόμιμα επικυρωμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν.
2. Βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά ι άλλο πρόςκετο αποδεικτικό ςτοιχείο ςχετικά με τισ γνϊςεισ και επαγγελματικζσ
εμπειρίεσ (πρωτότυπα ι επικυρωμζνα νόμιμα φωτοαντίγραφα), οι οποίεσ κρίνονται κρίςιμεσ κατά τθν εκτίμθςθ
τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ.
Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, αν είναι δε ςε άλλθ γλϊςςα κα πρζπει να
προςκομίηεται επίςθμθ μετάφραςι τουσ με apostile όπου απαιτείται.
Σε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ επιλεγζντεσ αδυνατεί να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, θ
Διοικθτικι Επιτροπι δικαιοφται να προχωριςει ςτθν επιλογι του επομζνου, κατά ςειρά αξιολογικισ κατάταξθσ,
υποψθφίου.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν Ειδικι Επιςτιμονα ςε κζματα
οσ
Ρλθροφορικισ τθσ ΚΕΕΕ κα Αναςταςία Ξαρχά, Ακαδθμίασ 6, 5 όροφοσ, τθλ. 2103392440 και τυχόν ερωτιματα ςε
mail: nxarcha@gmail.com, nxarcha@uhc.gr.
Η παροφςα προκιρυξθ, με τθν ευκφνθ των υπθρεςιακϊν ςτελεχϊν τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ:
α) κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του μεγάρου, που ςτεγάηονται τα γραφεία τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ
Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ επί τθσ οδοφ Ακαδθμίασ αρικ. 6, για όλο το διάςτθμα μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των αιτιςεων των ενδιαφερομζνων, β) κα δθμοςιευκεί ςε δφο εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ, γ)
κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ, www.uhc.gr, και δ) κα αποςταλεί
εντόσ τριϊν θμερϊν ςτα Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ προσ ανάρτθςθ ςτουσ οικείουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων.

Ο ΡΟΕΔΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
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