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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	
(αριθ.	πρωτ.:	7107	/	06.06.2018)	

ΓΙΑ	ΤΗ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ	ΜΗΤΡΩΟΥ	ΣΤΕΛΕΧΩΝ	
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΤΩΝ	ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ	ΣΥΛΛΟΓΩΝ	ΣΤΗΝ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	

ΤΩΝ	ΕΡΓΩΝ	ΠΟΥ	ΘΑ	ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ	ΣΤΗΝ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	«ΑΝΟΙΚΤΑ	ΚΕΝΤΡΑ	
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	
 

Η	Ελληνική	 Συνομοσπονδία	 Εμπορίου	 και	 Επιχειρηματικότητας	 (Ε.Σ.Ε.Ε.),	 με	 γνώμονα	
τη	 διασφάλιση	 της	 επιτυχούς	 υλοποίησης	 των	 έργων	 που	 θα	 ενταχθούν	 στο	
Πρόγραμμα				 «Ανοικτά				 Κέντρα				 Εμπορίου»				 του				 Επιχειρησιακού				 Προγράμματος	
«Ανταγωνιστικότητα,	Επιχειρηματικότητα	και	Καινοτομία»	μέσω	της	Πρόσκλησης	098	
της	 Ειδικής	 Υπηρεσίας	 Διαχείρισης	 του	 ΕΠΑΝΕΚ,	 θα	 συστήσει	 Μητρώο	 Στελεχών	
Υποστήριξης	των	Εμπορικών	Συλλόγων	που	θα	είναι	Συνδικαιούχοι	των	ως	άνω	έργων.	

 

Η	Ε.Σ.Ε.Ε.,	έχοντας	υπόψη	τις	ακόλουθες	διατάξεις:	
 

1. Τον	 Ν.	 4314/2014	 (ΦΕΚ	 265/Τεύχος	 Β/23‐12‐2014)	 «Α)	 Για	 τη	 Διαχείριση,	 τον	
έλεγχο	 και	 την	 εφαρμογή	 αναπτυξιακών	 παρεμβάσεων	 για	 την	 προγραμματική	
περίοδο	 2014‐2020.	 Β)	 ενσωμάτωση	 της	 Οδηγίας	 2012/17	 του	 Ευρωπαϊκού	
Κοινοβουλίου	και	 του	Συμβουλίου	της	13ης	 Ιουνίου	2012	 (ΕΕ	L	156/16‐06‐2012)	
στο	ελληνικό	δίκαιο,	τροποποίηση	του	ν.	3419/2005	(Α	297)	και	άλλες	διατάξεις»	
και	ειδικότερα	το	άρθρο	18,	παρ.	6.,	όπως	τροποποιήθηκε	και	ισχύει,	

 

2. Την		Πρόσκληση		υπ’αριθμ.		098		(Α.Π.		3171/1061/Α3		της		04‐06‐2018)		με		τίτλο	
«Ανοικτά	 Κέντρα	 Εμπορίου»	 της	 Ειδικής	 Υπηρεσίας	 Διαχείρισης	 του	
Επιχειρησιακού	 Προγράμματος	 «Ανταγωνιστικότητα,	 Επιχειρηματικότητα,	
Καινοτομία»,	ΕΣΠΑ	2014	–	2020,	

 

προβαίνει	 στη	 δημοσίευση	 δημόσιας	 πρόσκλησης	 εκδήλωσης	 ενδιαφέροντος	 για	 τη	
συγκρότηση	 Μητρώου	 Στελεχών	 Υποστήριξης	 των	 Εμπορικών	 Συλλόγων	 που	 θα	
συμμετέχουν	 ως	 Συνδικαιούχοι	 στο	 πλαίσιο	 της	 Πρόσκλησης	 με	 κωδικό	 098	 (Α.Π.	
3171/1061/Α3	 της	 04‐06‐2018)	 και	 τίτλο	 «Ανοικτά	 Κέντρα	 Εμπορίου»	 του	
Επιχειρησιακού	 Προγράμματος	 «Ανταγωνιστικότητα,	 Επιχειρηματικότητα	 και	
Καινοτομία».	

 
 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΤΗΣ	ΠΑΡΟΥΣΑΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	
 

2.1 Αντικείμενο	Πρόσκλησης	«Ανοικτά	Κέντρα	Εμπορίου»	
 

Στο	πλαίσιο	 της	Δράσης	με	 κωδ.	 098	 (Α.Π.	 3171/1061/Α3	της	 04‐06‐2018)	 και	 τίτλο	
«Ανοικτά	 Κέντρα	 Εμπορίου»	 του	 ΕΠΑΝΕΚ	 επιδιώκεται	 η	 ενίσχυση	 και	 τόνωση	 της	
οικονομικής	δραστηριότητας	που	αναπτύσσεται	σε	εμπορικές	περιοχές	και	ειδικότερα	
σε	περιοχές	που	 διαθέτουν	σημαντικούς	 τουριστικούς	και	πολιτιστικούς	πόρους	 (στο	
εξής:	περιοχές	παρέμβασης).	
 
Για	 την	 επίτευξη	 του	 στόχου	 αυτού,	 κάθε	 Αίτηση	 Χρηματοδότησης	 θα	 αποτελείται	
υποχρεωτικά	 από	 Δικαιούχο	 και	 Συνδικαιούχο	 που	 θα	 υλοποιήσουν	 ένα	 σύνολο	
συνεκτικών	 και	 αλληλένδετων	 παρεμβάσεων	 με	 στόχο	 α)	 την	 αναβάθμιση	 της	
λειτουργικότητας	και	αισθητικής	της	περιοχής	παρέμβασης	και	β)	την	οργάνωση	της	
οικονομικής	 δραστηριότητας	 που	 αναπτύσσεται	 εντός	 της	 περιοχής	 αυτής,	 με	
υιοθέτηση	και	χρήση	έξυπνων	εφαρμογών.	
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Οι	 αιτήσεις	 χρηματοδότησης	 θα	 μπορούν	 να	 υποβληθούν	 από	 σχήμα	 που	 θα	
αποτελείται	από	ΟΤΑ	Α	βαθμού	(Δικαιούχος)	και	Εμπορικό	Σύλλογο	(Συνδικαιούχος).	

 

Ο	 μέγιστος	 επιλέξιμος	 προϋπολογισμός	 Δημόσιας	 Δαπάνης	 του	 Συνδικαιούχου	
(Εμπορικός	Σύλλογος)	ανέρχεται	στα	400.000€.	

 

Στο	 πλαίσιο	 της	 πρόσκλησης	 οι	 Εμπορικοί	 Σύλλογοι	 (Συνδικαιούχος)	 δύνανται	 να	
υλοποιήσουν	 ενέργειες	που	 περιλαμβάνονται	 στις	 ακόλουθες	 Κατηγορίες	 Ενεργειών,	
όπως	αυτές	ορίζονται	στην	οικεία	Πρόσκληση:	

 
 

 Κατηγορία	 Ενεργειών	 4:	 Ανάδειξη	 ταυτότητας	 εμπορικής	 περιοχής	 ‐	
Υποχρεωτική	 Κατηγορία	 Ενεργειών.	 Μέχρι	 το	 100%	 του	 επιλέξιμου	
προϋπολογισμού	του	Συνδικαιούχου	(Εμπορικός	Σύλλογος	/	Επιμελητήριο)	


Κατηγορία	Ενεργειών	5:	Προβολή	και	προώθηση	της	εμπορικής	περιοχής.	Μέχρι	
το	20%	(μέγιστο)	του	επιλέξιμου	προϋπολογισμού	του	Συνδικαιούχου	(Εμπορικός	
Σύλλογος	/	Επιμελητήριο).	

 
 

2.2 Συγκρότηση	Μητρώου	
 
Αντικείμενο	 της	 παρούσας	 πρόσκλησης	 είναι	 η	 συγκρότηση	 Μητρώου	 Στελεχών	
Υποστήριξης	 των	 Εμπορικών	 Συλλόγων	 που	 θα	 συμμετέχουν	 και	 θα	 υλοποιήσουν	ως	
Συνδικαιούχοι	 έργα	 στο	 πλαίσιο	 της	 Πρόσκλησης	 Πρόγραμμα	 «Ανοικτά	 Κέντρα	
Εμπορίου»	 του	 Επιχειρησιακού	 Προγράμματος	 «Ανταγωνιστικότητα,	
Επιχειρηματικότητα	και	Καινοτομία».	

 

Το	 Μητρώο	 θα	 απαρτίζεται	 από	 πτυχιούχους	 τριτοβάθμιας	 εκπαίδευσης	
εξειδικευμένους	 στη	 διαχείριση	 και	 παρακολούθηση	 της	 υλοποίησης	
συγχρηματοδοτούμενων	 έργων.	 Οι	 εργασίες	 υποστήριξης	 της	 υλοποίησης	 και	 της	
διαχείρισης	 των	 έργων	 που	 θα	 κληθούν	 να	 αναλάβουν	 τα	 στελέχη	 του	 Μητρώου	
ενδεικτικά	περιλαμβάνουν:	

 

Εργασίες	συντονισμού:		
 

 Υποστήριξη	 του	 Υπευθύνου	 της	 Πράξης	 στις	 ενέργειες	 συντονισμού	 των	
στελεχών	της	Ομάδας	Έργου	και	στη	διοργάνωση	σχετικών	συναντήσεων	

 

 Οργάνωση	 και	 σχεδιασμό	 υλοποίησης	 στις	 Κατηγορίες	 Ενεργειών	 4	 (Ανάδειξη	
ταυτότητας	εμπορικής	περιοχής)	και	5	 (Προβολή	και	προώθηση	της	 εμπορικής	
περιοχής	)	

 

 Επικοινωνία	 με	 την	 Ειδική	 Υπηρεσία	 Διαχείρισης	 για	 όλα	 τα	 θέματα	 που	
αφορούν	την	υλοποίηση	του	αντικειμένου	του	έργου	του	Συνδικαιούχου	

 

 Επικοινωνία	με	τρίτους	φορείς	του	περιβάλλοντος	του	έργου	για	όλα	τα	θέματα	
που	αφορούν	την	υλοποίησή	του	

 

Εργασίες	παρακολούθησης	φυσικού		αντικειμένου:		
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 Διαχείριση,	 παρακολούθηση	 και	 επίβλεψη	 του	 φυσικού	 αντικειμένου	 στις	
Κατηγορίες	 Ενεργειών	 4	 (Ανάδειξη	 Ταυτότητας	 εμπορικής	 περιοχής	 )	 και	 5	
(Προβολή	και	προώθηση	της	εμπορικής	περιοχής)του	έργου	του	Συνδικαιούχου,	
ιδιαίτερα	σε	ό,τι	αφορά	την	τήρηση	του	χρονοδιαγράμματος	και	της	ποιότητας	
των	παραδοτέων	των	επιμέρους	εργασιών	

 

 Σύνταξη	και	υποβολή	αναφορών	προς	τον	Υπεύθυνο	της	Πράξης	για	την	πορεία	
υλοποίησης	του	έργου	του	Συνδικαιούχου,	ως	προς	το	φυσικό	του	αντικείμενο	

 

 Αναγνώριση	δυσλειτουργιών	/	καθυστερήσεων	/	προβληματικών	καταστάσεων	
που	 επηρεάζουν	 την	 υλοποίηση	 του	 φυσικού	 αντικειμένου	 του	 έργου	 του	
Συνδικαιούχου,	 διατύπωση	 προτάσεων	 αντιμετώπισης	 και	 ανάληψη	 σχετικής	
δράσης	για	την	υποστήριξη	της	ορθής,	έγκαιρης	και	επιτυχημένης	ολοκλήρωσής	
του	

 

Εργασίες	παρακολούθησης	και	διαχείρισης	συμβάσεων	:		
 

 Παρακολούθηση	φυσικού	αντικειμένου	συμβάσεων	με	αναδόχους	
 

 Παρακολούθηση	οικονομικού	αντικειμένου	συμβάσεων	με	αναδόχους	
 

 Υποστήριξη	 της	Επιτροπής	Παρακολούθησης	 	και	Παραλαβής	 του	έργου	 στην	
παραλαβή	 των	 παραδοτέων	 των	 αναδόχων,	 μεταξύ	 άλλων	 με	 σύνταξη	
αναφορών	και	εισηγήσεων	προς	αυτήν	αναφορικά	με	την	παραλαβή	του	έργου	
και	την	πληρωμή	των	αναδόχων	

 

	Εργασίες		παρακολούθησης	οικονομικού		αντικειμένου:		
 

 Παρακολούθηση	του	οικονομικού	αντικειμένου	και	συνεργασία	με	τον	Υπεύθυνο	
Οικονομικής	 Διαχείρισης	 του	 φορέα	 για	 την	 παραγωγή	 των	 απαραίτητων	
οικονομικών	στοιχείων	και	αναφορών	

 

 Επίβλεψη	 των	 ενεργειών	 που	 απαιτούνται	 για	 την	 ομαλή	 υλοποίηση	 του	
οικονομικού	αντικειμένου	του	έργου	του	Συνδικαιούχου	

 

 Σύνταξη	και	υποβολή	αναφορών	προς	τον	Υπεύθυνο	της	Πράξης	για	την	πορεία	
υλοποίησης	 του	 έργου	 του	 Συνδικαιούχου,	 ως	 προς	 το	 οικονομικό	 του	
αντικείμενο	

 

 Αναγνώριση	δυσλειτουργιών	/	καθυστερήσεων	/	προβληματικών	καταστάσεων	
που	 επηρεάζουν	 την	 υλοποίηση	 του	 οικονομικού	 αντικειμένου	 του	 έργου,	
διατύπωση	 προτάσεων	 αντιμετώπισης	 και	 ανάληψη	 σχετικής	 δράσης	 για	 την	
υποστήριξη	της	ορθής,	έγκαιρης	και	επιτυχημένης	ολοκλήρωσής	του	

 

Εργασίες		σχετικές		με	τη		σύνταξη		αναφορών		προς	την		ΕΥΔ:		
 

 Συνεργασία	 με	 τον	 Δικαιούχο	 για	 την	 σύνταξη	 και	 υποβολή	 Τεχνικού	 Δελτίου	
Πράξης	 (ΤΔΠ)	 και	 τυχόν	 τροποποιήσεων	 αυτού,	 όσον	 αφορά	 στις	 κατηγορίες	
ενεργειών	 4	 (Ανάδειξη	 Ταυτότητας	 εμπορικής	 περιοχής	 )	 και	 5	 (Προβολή	 και	
προώθηση	της	εμπορικής	περιοχής)	
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 Συνεργασία	με	 τον	 Δικαιούχο	 για	 την	 Σύνταξη	 και	 υποβολή	Μηνιαίων	Δελτίων	
Δήλωσης	 Δαπανών	 Πράξης	 (ΔΔΔΠ)	 όσον	 αφορά	 στις	 κατηγορίες	 ενεργειών		4	
(Ανάδειξη	Ταυτότητας	εμπορικής	περιοχής	)	και	5	(Προβολή	και	προώθηση	της	
εμπορικής	περιοχής)	

 

 Σύνταξη	 και	 υποβολή	 στον	 Φορέα	 Χρηματοδότησης	 των	 Αιτημάτων	
Χρηματοδότησης	

 

 Συνεργασία	με	τον	Δικαιούχο	για	την	Σύνταξη	και	υποβολή	στην	αρμόδια	Ειδική	
Υπηρεσία	 Διαχείρισης	 Δελτίων	 Προόδου	 Πράξης	 (ΔΠΠ)	 όσον	 αφορά	 στις	
κατηγορίες	 ενεργειών	 4	 (Ανάδειξη	 Ταυτότητας	 εμπορικής	 περιοχής	 )	 και	 5	
(Προβολή	και	προώθηση	της	εμπορικής	περιοχής)	

 

 Συνεργασία	με	τον	Δικαιούχο	για	την	Σύνταξη	και	υποβολή	στην	αρμόδια	Ειδική	
Υπηρεσία	 Διαχείρισης	 Τεχνικών	 Δελτίων	 Υποέργου	 (ΤΔΥ)	 και	 τυχόν	
τροποποιήσεων	 αυτών,	 όσον	 αφορά	 στις	 κατηγορίες	 ενεργειών	 4	 (Ανάδειξη	
Ταυτότητας	εμπορικής	περιοχής	)	και	5	(Προβολή	και	προώθηση	της	εμπορικής	
περιοχής)	

 

 Συνεργασία	με	τον	Δικαιούχο	για	την	Σύνταξη	και	υποβολή	στην	αρμόδια	Ειδική	
Υπηρεσία	 Διαχείρισης	 της	 Έκθεσης	 Ολοκλήρωσης	 της	 Πράξης	 και	 όλων	 των	
συνοδευτικών	 αυτής	 εγγράφων,	 όσον	 αφορά	 στις	 κατηγορίες	 ενεργειών	 4	
(Ανάδειξη	Ταυτότητας	εμπορικής	περιοχής	)	και	5	(Προβολή	και	προώθηση	της	
εμπορικής	περιοχής)	

 

Εργασίες		σχετικές		με	Εθνικούς		/		Διεθνείς		Διαγωνισμούς:		
 

 Σύνταξη	Τευχών	Διακήρυξης	διαγωνισμού,	
 

 Δημοσίευση	 του	 Τεύχους	 Διακήρυξης	 όπου	 προβλέπεται	 (π.χ.	 Επίσημη	
Εφημερίδα	 των	 Ευρωπαϊκών	 Κοινοτήτων,	 διαδικτυακή	 πύλη	 του	 φορέα,	
ανάρτηση	στο	ΚΗΜΔΗΣ	κ.λπ.)	

 

 Υποδοχή,	πρωτοκόλληση,	αρχειοθέτηση	και	υποστήριξη	της	αρμόδιας	Επιτροπής	
σε	όλα	 τα	στάδια	 της	 διαδικασίας	αξιολόγησης	 των	φακέλων	 των	 υποψηφίων	
έως	και	την	κατακύρωση	του	έργου	

 

 Υποστήριξη	της	διαδικασίας	αξιολόγησης	των	φακέλων	των	υποψηφίων	έως	και	
την	τελική	επιλογή	των	συνεργατών	

 

 Υποστήριξη	της	διαδικασίας	συμβασιοποίησης	
 

 Δημοσίευση	 των	 αποτελεσμάτων	 όπου	 προβλέπεται	 (π.χ.	 Επίσημη	 Εφημερίδα	
των	Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων,	διαδικτυακή	πύλη	του	φορέα,	ΕΣΗΔΗΣ,	ανάρτηση	
στο	ΚΗΜΔΗΣ	κ.λπ.)	

 

	Εργασίες		σχετικές		με	Συνοπτικούς		Διαγωνισμούς	:		
 

 Σύνταξη	Τευχών	Διακήρυξης	Συνοπτικού	(Πρόχειρου)	διαγωνισμού,	
 

 Δημοσίευση	του	Τεύχους	Διακήρυξης	όπου	προβλέπεται	(π.χ.	διαδικτυακή	πύλη	
του	φορέα,	ανάρτηση	στο	ΚΗΜΔΗΣ	κ.λπ.)	
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 Υποδοχή,	πρωτοκόλληση,	αρχειοθέτηση	και	υποστήριξη	της	αρμόδιας	Επιτροπής	
σε	όλα	 τα	στάδια	 της	 διαδικασίας	αξιολόγησης	 των	φακέλων	 των	 υποψηφίων	
έως	και	την	κατακύρωση	του	έργου	

 

 Υποστήριξη	της	διαδικασίας	αξιολόγησης	των	φακέλων	των	υποψηφίων	έως	και	
την	τελική	επιλογή	των	συνεργατών	

 

 Υποστήριξη	της	διαδικασίας	συμβασιοποίησης	
 

 Δημοσίευση	των	αποτελεσμάτων	όπου	προβλέπεται	(π.χ.	διαδικτυακή	πύλη	του	
φορέα,	ανάρτηση	στο	ΚΗΜΔΗΣ	κ.λπ.)	

 

Εργασίες	σχετικές	με	Απευθείας		αναθέσεις:		
 

 Έρευνα	αγοράς	για	τα	υπό	προμήθεια	είδη	ή	υπηρεσίες	
 

 Σύνταξη	 προδιαγραφών	 και	 σχετικών	 εντύπων	 της	 διαδικασίας	 απευθείας	
ανάθεσης	

 

 Δημοσίευση	των	σχετικών	στοιχείων	όπου	προβλέπεται	(π.χ.	ΚΗΜΔΗΣ)	
 

 Υποδοχή,	πρωτοκόλληση,	αρχειοθέτηση	και	υποστήριξη	της	αρμόδιας	Επιτροπής	
σε	 όλα	 τα	 στάδια	 της	 διαδικασίας	 αξιολόγησης	 των	 προσφορών	 έως	 και	 την	
ανάθεση	του	έργου	

 

 Υποστήριξη	της	διαδικασίας	αξιολόγησης	των	φακέλων	των	υποψηφίων	έως	και	
την	τελική	επιλογή	των	συνεργατών	

 

 Υποστήριξη	της	διαδικασίας	συμβασιοποίησης	
 

Εργασίες	Παρακολούθησης	της		Πράξης	:		
 

 Συμμετοχή	στην	Κοινή	Επιτροπή	Παρακολούθησης	του	έργου	
 

 Τήρηση	Φακέλου	του	έργου,	έλεγχος	πληρότητας	αυτού	
 

 Συντονισμός	των	επικοινωνιών	μεταξύ	των	στελεχών	της	Ομάδας	Έργου,	αλλά	
και	με	το	εξωτερικό	περιβάλλον	του	έργου	

 

 Μέριμνα	 για	 την	 ενημέρωση	 του	 κοινού	 και	 την	 προβολή	 του	 Έργου,	 σε	
συνεργασία	με	 τον	Δικαιούχο.	 Υποστήριξη	 των	διαδικασιών	δημοσιότητας	 των	
αποτελεσμάτων	 της	 Πράξης	 (π.χ.	 αποστολή	 Δελτίων	 Τύπου,	 δημοσιεύσεις	 /	
αναρτήσεις	 στο	 διαδικτυακό	 τόπο	 του	φορέα,	 δημοσιεύσεις	 /	 αναρτήσεις	 στις	
παρουσίες	του	φορέα	στα	Μέσα	Κοινωνικής	Δικτύωσης	κ.λπ.)	

 

 
 

Οι	εργασίες	υποστήριξης	της	υλοποίησης	και	της	διαχείρισης	των	έργων	θα	ανατεθούν	
αποκλειστικά	σε	ενταγμένους	στο	Μητρώο	αυτό	σύμφωνα	με	τις	ανάγκες	του	Έργου.	Η	
χρονική	 διάρκεια	 της	 απασχόλησης	 των	 στελεχών	 είναι	 κατά	 μέγιστο	 τρία	 (3)	 έτη.	 Η	
σύμβαση	που	θα	υπογραφεί	με	το	Συνδικαιούχο	(Εμπορικό	Σύλλογο)	θα	είναι	σύμβαση	
μίσθωσης	έργου	ή	ορισμένου	χρόνου	πλήρους	ή	μερικής	απασχόλησης.	
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3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	ΚΑΙ	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	
ΕΠΙΛΟΓΗΣ	

 

Δικαίωμα	 συμμετοχής	 έχουν	 φυσικά	 πρόσωπα,	 Έλληνες	 πολίτες	 ή	 πολίτες	 κρατών	 –	
μελών	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	και	 	του	 Ευρωπαϊκού	Οικονομικού	 Χώρου	(ΕΟΧ),	οι	
οποίοι	διαθέτουν	κατ’	ελάχιστον	τα	παρακάτω	προσόντα:	

 

 Πτυχίο	 Τριτοβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 ελληνικού	 πανεπιστημιακού	 ιδρύματος	 (ΑΕΙ‐	
ΑΤΕΙ)	 ή	 ισότιμου	 αναγνωρισμένου	 (από	 τα	 αρμόδια	 όργανα)	 τίτλου	 σχολής	 του	
εξωτερικού.	

 

 Τριετή	(3	έτη)	τουλάχιστον	επαγγελματική	εμπειρία	σε	επίβλεψη	έργων	μηχανικού	
ή/και	διετή	(2	έτη)	τουλάχιστον	εμπειρία	η	οποία	αποκτήθηκε	κατά	την	τελευταία	
δεκαετία,	σε	παροχή	υπηρεσιών	υποστήριξης	της	διαχείρισης	ή/και	της	υλοποίησης	
συγχρηματοδοτούμενων	 έργων	 στο	 πλαίσιο	 ευρωπαϊκών	 ή/και	 διεθνών	
προγραμμάτων.	

 

 
 

Δεν	έχουν	δικαίωμα	συμμετοχής:	
 

a) φυσικά	πρόσωπα	τα	οποία	έχουν	σχέση	συγγένειας	α΄	και	β΄	βαθμού	με	τα	
ενεργά	(ή	πρώην	σε	βάθος	10ετίας)	μέλη	ΔΣ	των	Εμπορικών	Συλλόγων.	

b) φυσικά	πρόσωπα	τα	οποία	έχουν	σχέση	συγγένειας	α΄	και	β΄	βαθμού	με	τα	
ενεργά	 μέλη	 του	 ΔΣ	 των	 Δήμων	 που	 συμμετέχουν	 ως	 Δικαιούχοι	 στην	
πρόταση.	

 
 
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	
 

Οι	ενδιαφερόμενοι	οφείλουν	να	υποβάλλουν	το	έντυπο	εκδήλωσης	ενδιαφέροντος	και	
τα	συνοδευτικά	δικαιολογητικά	σε	σφραγισμένο	φάκελο,	ο	οποίος	να	φέρει	την	ένδειξη:	

 
 
 

Εκδήλωση	ενδιαφέροντος	
 

για	ένταξη	στο	Μητρώο	Στελεχών	Υποστήριξης	των	Εμπορικών	Συλλόγων	που	θα	
είναι	Συνδικαιούχοι	των	έργων	που	θα	ενταχθούν	στο	Πρόγραμμα	«Ανοικτά	
Κέντρα	Εμπορίου»	του	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	«Ανταγωνιστικότητα,	

Επιχειρηματικότητα	και	Καινοτομία»,	α.π.	7107	/	06.06.2018	
 

 
 

στο	 πρωτόκολλο	 της	Ελληνικής	 Συνομοσπονδίας	 Εμπορίου	 και	 Επιχειρηματικότητας	
(Ε.Σ.Ε.Ε.)	 ή	 να	 αποστείλουν	 ταχυδρομικώς	 τον	 ως	 άνω	 φάκελο	 στην	 παρακάτω	
διεύθυνση:	

 

Ελληνική	Συνομοσπονδία	Εμπορίου	&	Επιχειρηματικότητας	(Ε.Σ.Ε.Ε.)	

Διεύθυνση:	Μητροπόλεως	42	

T.Κ.	105	63,	Αθήνα,	4ος	όροφος	(Γραμματεία)	
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συστημένα	ή	εναλλακτικά	με	ταχυμεταφορά	(courier).		

Ο	ως	άνω	φάκελος	θα	περιλαμβάνει	τα	ακόλουθα:	

1 Έντυπο		εκδήλωσης		ενδιαφέροντος	&	Βιογραφικό	σημείωμα	(βλέπε	Υπόδειγμα		Α		
στο		τέλος		της		παρούσας	Πρόσκλησης).	

2 Υπεύθυνη	δήλωση,	κατά	το	άρθρο	8	του	ν.	1599/1986,	για	τη	διαθεσιμότητα	και	
εγκυρότητα	των	εγγράφων	απόδειξης	των	ζητούμενων	προσόντων	(βλέπε	Υπόδειγμα	
Β:	Υπεύθυνη	δήλωση	για	τη	διαθεσιμότητα	και	εγκυρότητα	των	εγγράφων	απόδειξης	
των	ζητούμενων	προσόντων).	

3 Τα	αποδεικτικά	δικαιολογητικά,	όπως	ορίζονται	στην	παρ.	5.	

4 Υπεύθυνη	Δήλωση	Εντοπιότητας	(Υπεύθυνη	δήλωση	κατά	το	άρθρο	8	του	
ν.1599/1986,	στην	οποία	να	δηλώνεται	η	διεύθυνση	μόνιμης	κατοικίας).	

5 Οποιοδήποτε	άλλο	έγγραφο	(απλή	φωτοτυπία)	πιστοποίησης	πρόσθετων	γνώσεων	/	
προσόντων	/	εμπειρίας.	

 

Η	πρόσκληση	θα	παραμείνει	ανοικτή	για	υποβολή	αιτήσεων	μέχρι	τις	31.12.2019.	

 

5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	

Τα	αποδεικτικά	δικαιολογητικά	που	ζητούνται	είναι	τα	εξής	:	

5.1.	Πτυχίο	ΑΕΙ‐ΑΤΕΙ	

Αντίγραφο	 τίτλου	 σπουδών,	 στον	 οποίο	 να	 αναγράφεται	 ο	 βαθμός	 και	 το	 έτος	 κτήσης	
αυτού.	Σε	περίπτωση	που	ο	τίτλος	σπουδών	έχει	αποκτηθεί	στην	αλλοδαπή	απαιτείται	και	
η	προσκόμιση	αντιγράφου	της	πράξης	αναγνώρισης	από	το	ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.	ή	το	Ι.Τ.Ε.	ή	του	
πιστοποιητικού	 αναγνώρισης	 από	 το	 Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.	 για	 την	 ισοτιμία	 του	 τίτλου	 και	 τη	
βαθμολογική	αντιστοιχία	αυτού.	

5.	2.	 Απόδειξη	Ζητούμενης	Επαγγελματικής/Εργασιακής	Εμπειρίας	

Για	την	απόδειξη	της	ζητούμενης	επαγγελματικής/εργασιακής	εμπειρίας	
απαιτούνται:	

1. Αντίγραφα	σχετικών	ασφαλιστικών	εισφορών	 ή	

2. Απλά	 αντίγραφα	 βεβαιώσεων	 προϋπηρεσίας	 επιχείρησης	 (‐εων)	 ή	 επιστημονικών	
φορέων	ή	 επιχειρηματικών	φορέων	ή/και	σχετικών	συμβάσεων,	 από	 τις	 οποίες	 να	
προκύπτουν	 το	 είδος	 και	 η	 χρονική	 διάρκεια	 της	 ζητούμενης	 υπηρεσιακής	 ‐	
επαγγελματικής	εμπειρίας	του	υποψηφίου	ή	

3. Υπεύθυνη	δήλωση	κατά	το	άρθρο	8	 του	 ν.1599/1986,	 στην	οποία	 να	δηλώνεται	 το	
ιστορικό	 απασχόλησης	 του	 υποψηφίου	 (ιδιωτικός	 ή	 δημόσιος	 φορέας)	 που	
σχετίζεται	με	την	ζητούμενη	εμπειρία,	το	αντικείμενο	απασχόλησης,	 καθώς	 και	 η	
χρονική	 διάρκεια	 της.	 Υπόδειγμα	 της	 υπεύθυνης	 δήλωσης	 βρίσκεται	 στο	 τέλος	 της	
παρούσας	 πρόσκλησης	 (Υπόδειγμα	 Γ:	 Υπεύθυνη	 δήλωση	 για	 την	 απόδειξη	 της	
ζητούμενης	εμπειρίας).	
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Επισημαίνεται	 πως	 η	 ζητούμενη	 επαγγελματική	 εμπειρία,	 η	 οποία	 αναγράφεται	 στο	
Βιογραφικό	Σημείωμα	και	δεν	αποδεικνύεται	με	κάποιον	από	 τους	παραπάνω	τρόπους,	
δεν	λαμβάνεται	υπόψη.	

 
 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	 ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ	ΣΤΟ	ΜΗΤΡΩΟ	
 

Η	αξιολόγηση	του	φακέλου	των	υποψηφίων	προς	ένταξη	στο	Μητρώο	Συμβούλων,	καθώς	
και	 η	 τελική	 επιλογή	 θα	 πραγματοποιηθεί	 από	 την	 Επιτροπή	 Αξιολόγησης,	 που	 θα	
συσταθεί	 για	 το	 συγκεκριμένο	 σκοπό	 από	 την	 Ε.Σ.Ε.Ε.,	 βάσει	 των	 φακέλων	 των	
υποψηφίων.	Η	Επιτροπή	θα	εξετάζει	τον	φάκελο	των	υποψηφίων	και	εφόσον	διαθέτουν	
τα	 απαραίτητα	 προσόντα	 θα	 εντάσσονται	 στο	 Μητρώο.	 Τα	 απαιτούμενα	 προσόντα	
αποτελούν	 τις	 ελάχιστες	 απαιτήσεις	 συμμετοχής	 στην	 παρούσα	 πρόσκληση	 και	 είναι	
κριτήρια	αποκλεισμού	(οn/off).	

 

Οι	 Συνδικαιούχοι	 Εμπορικοί	 Σύλλογοι,	 οι	 προτάσεις	 των	 οποίων	 θα	 εγκρίνονται	 προς	
ένταξη	 στο	 Πρόγραμμα	 «Ανοικτά	 Κέντρα	 Εμπορίου»	 της	 Ε.Σ.Ε.Ε.	 θα	 επιλέγουν	 τους	
συνεργάτες	 τους	 από	 το	 Μητρώο	 με	 κριτήρια:	 (α)	 την	 εντοπιότητα	 και	 (β)	 τη	
διαθεσιμότητα	 αυτών,	 και	 θα	 προχωρούν	 στη	 σύναψη	 συμβάσεων	 μίσθωσης	 έργου	 ή	
συμβάσεων	 ορισμένου	 χρόνου,	 πλήρους	 ή	 μερικής	 απασχόλησης	 με	 τα	 επιλεχθέντα	
στελέχη.	

 

 
 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ	‐	ΛΟΙΠΟΙ	ΟΡΟΙ	
 

7.1. Από	 τις	 προτάσεις	 που	 υποβάλλονται	 παραδεκτά	 κατά	 τα	 ανωτέρω,	 επιλέγονται	
προς	ένταξη	στο	Μητρώο	εκείνοι/εκείνες	που	πληρούν	τα	απαραίτητα	προσόντα.	Στη	
συνέχεια,	 αναλόγως	 των	 αναγκών	 του	 προγράμματος,	 της	 διαθεσιμότητας	 των	
επωφελούμενων	 και	 των	 χωρικών/χρονικών	 περιορισμών,	 θα	 ανατεθούν	 οι	
υπηρεσίες	 και	 θα	 συναφθεί	 σύμβαση	 μίσθωσης	 έργου	 ή	 ορισμένου	 χρόνου	 στο	
πλαίσιο	της	ελευθερίας	των	συμβάσεων.	Σε	αυτή	τη	φάση	η	Επιτροπή	Αξιολόγησης	
δύναται	 να	 διενεργήσει	 συνεντεύξεις	 με	 τους	 συνεργάτες	 του	 Μητρώου	 για	 να	
αξιολογήσει	 την	 ικανότητά	 τους	 για	 επιτυχή	 εκπλήρωση	 των	 καθηκόντων	 που	 θα	
τους	ανατεθούν.	

 

7.2. Αντικατάσταση	 της	 πρότασης,	 διόρθωση	 ή	 συμπλήρωση	 τυχόν	 ελλειπόντων	
δικαιολογητικών	επιτρέπεται.	

 

7.3. Σημειωτέον	 ότι	 εάν	 οι	 τίτλοι	 σπουδών	 πανεπιστημιακής	 εκπαίδευσης	 έχουν	
χορηγηθεί	 από	 ιδρύματα	 του	 εξωτερικού,	 θα	 πρέπει	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 να	
προσκομίσουν	 τους	 τίτλους	 τους	 (απλό	 αντίγραφο	 της	 νομίμως	 επικυρωμένης	
μετάφρασης).	 Οι	 τίτλοι	 της	 αλλοδαπής	 θα	 πρέπει	 να	 συνοδεύονται	 από	 απλό	
αντίγραφο	εκ	του	πρωτοτύπου	του	πιστοποιητικού	αναγνώρισης	της	ισοτιμίας	τους	
από	το	ΔΟΑΤΑΠ,	επί	ποινή	απαραδέκτου.	
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7.4. Επισημαίνεται	 ότι	 η	 περιγραφόμενη	 στην	 παρούσα	 πρόσκληση	 διαδικασία	
πρόσκλησης	 υποβολής	 προτάσεων	 για	 την	 	 παροχή	 δεν	 συνιστά	 διαγωνιστική	
διαδικασία.	Τυχόν	επιλογή	ενδιαφερόμενου	–	αντισυμβαλλόμενου	έχει	το	χαρακτήρα	
αποδοχής	πρότασης	για	σύναψη	σύμβασης	και	όχι	«πρόσληψης»	ή	σύναψη	της	ίδιας	
της	 σύμβασης.	 Η	 διαδικασία	 της	 παρούσας	 πρόσκλησης	 ολοκληρώνεται	 με	 τη	
σύνταξη	του	Μητρώου.	

 

7.5. Υποβληθείσα	 πρόταση,	 η	 οποία	 δεν	 πληροί	 τα	 απαραίτητα	 προσόντα	 της	
πρόσκλησης,	απορρίπτεται.	

 

7.6. Καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 εκτέλεσης	 του	 έργου	 και	 κατά	 τους	 όρους	 της	 σύμβασης,	 οι	
Συνδικαιούχοι	Εμπορικοί	Σύλλογοι	δύνανται	να	προχωρήσουν	σε	αντικατάσταση	του	
επιλεχθέντος,	 σε	 περίπτωση	 που	 ο	 επιλεχθείς	 παραιτηθεί	 ή	 σε	 περίπτωση	 που	 ο	
τελευταίος	εκπληρώνει	πλημμελώς	τα	συμβατικά	καθήκοντά	του.	Η	αντικατάσταση	
του	 επιλεχθέντος	 θα	 γίνει	 με	 άλλον	 ενδιαφερόμενο	 στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσης	
πρόσκλησης	εκδήλωσης	ενδιαφέροντος	και	σύμφωνα	με	το	συνταγμένο	Μητρώο.	

 

7.7. Οι	 Συνδικαιούχοι	 Εμπορικοί	 Σύλλογοι	 δεν	 αναλαμβάνουν	 καμία	 δέσμευση	 προς	
σύναψη	 σύμβασης,	 καθότι	 επαφίεται	 στην	 απόλυτη	 διακριτική	 τους	 ευχέρεια	 η	
σύναψη	ή	μη	συμβάσεων,	καθώς	και	ο	αριθμός	αυτών,	ανάλογα	με	τις	ανάγκες	του	
έργου,	αποκλειόμενης	εκ	των	προτέρων	οιασδήποτε	αξιώσεως	των	ενδιαφερομένων	
για	οποιοδήποτε	λόγο	και	αιτία.	

 

7.8. Δικαίωμα	υποβολής	 ένστασης	έχουν	οι	 υποψήφιοι,	 στους	οποίους	ανακοινώνεται	 η	
απόρριψη	 ή	 η	 απένταξή	 τους	 από	 το	Μητρώο	 εντός	 5	 εργάσιμων	 ημερών	 από	 την	
επόμενη	της	επίσημης	έγγραφης/ηλεκτρονικής	ενημέρωσής	τους	από	την	Ε.Σ.Ε.Ε.	

 

7.9. Το	 σύνολο	 των	 πληρωμών	 προς	 τα	 στελέχη	 εξαρτώνται	 από	 τη	 ροή	 της	
χρηματοδότησης	 των	 έργων	 που	 θα	 ενταχθούν	 στο	 Πρόγραμμα	 «Ανοικτά	 Κέντρα	
Εμπορίου».	

 

 
 

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ	
 

Τα	στελέχη	του	Μητρώου	στους	οποίους	ανατίθενται	υπηρεσίες	στο	πλαίσιο	των	έργων,	
επεξεργάζονται	προσωπικά	δεδομένα	των	ωφελουμένων	του	έργου	κατά	τους	ορισμούς	
του	 ν.	 2472/1997	 και	 σύμφωνα	με	 τις	 υποχρεώσεις	 και	 την	 κρατούσα	 δεοντολογία	 θα	
τηρούν	εχεμύθεια	ως	προς	τις	διαδικασίες	και	τα	στοιχεία	των	φορέων	προς	τους	οποίους	
παρέχουν	υπηρεσίες.	

 

Τα	στελέχη	του	Μητρώου	στους	οποίους	ανατίθενται	υπηρεσίες	στο	πλαίσιο	των	έργων	
υπογράφουν	σχετική	Δήλωση	Εμπιστευτικότητας	(Παράρτημα	της	σύμβασης).	

 

 
 

9. ΙΣΧΥΣ	ΜΗΤΡΩΟΥ	
 

Το	 Μητρώο,	 το	 οποίο	 θα	 συγκροτηθεί	 στο	 πλαίσιο	 της	 παρούσας	 Πρόσκλησης,	 θα	
παραμείνει	 ανοιχτό	 έως	 την	 31.12.2019.	 Η	 Ε.Σ.Ε.Ε.	 θα	 ενημερώνει	 προσωπικά	 κάθε	
αιτούντα	για	την	ένταξή	του	στο	Μητρώο.	
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Τα	 στελέχη	 του	 Μητρώου	 οφείλουν	 να	 δηλώσουν	 άμεσα	 στην	 Ε.Σ.Ε.Ε.	 οποιαδήποτε	
αλλαγή	επέλθει	στα	στοιχεία	που	έχουν	δηλωθεί	στην	αίτηση	τους	και	έχουν	κατατεθεί	
στην	Ε.Σ.Ε.Ε..	

 
 
 

10. ΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΜΗΤΡΩΟ	
 

Η	 Ε.Σ.Ε.Ε.	 διατηρεί	 το	 δικαίωμα	 διαγραφής	 στελέχους	 που	 έχει	 ενταχθεί	 στο	 Μητρώο,	
εφόσον	αποδεδειγμένα:	

 

 Δεν	τηρεί	τους	όρους	της	Δήλωσης	Εμπιστευτικότητας.	
 

 Δεν	 τηρεί	 τις	 καταληκτικές	 προθεσμίες	 που	 τίθενται	 από		τους	 Συνδικαιούχους	
Εμπορικούς	 Συλλόγους	 ή	 Επιμελητήρια	 για	 την	 παράδοση	 των	 προβλεπόμενων	
παραδοτέων.	

 

 Δεν	 τηρεί	 εχεμύθεια	ως	 προς	 τις	 διαδικασίες	 και	 τα	 στοιχεία	 των	 φορέων	 προς	
τους	οποίους	παρέχει	υπηρεσίες.	

 

 Δεν	τηρεί	τους	όρους	της	υπογραφείσας	σύμβασης.	
 

Σημειώνεται	επίσης	ότι	το	στέλεχος	οφείλει	να	ενημερώσει	έγκαιρα,	με	υποβολή	γραπτού	
ή/και	ηλεκτρονικού	αιτήματος	προς	την	Ε.Σ.Ε.Ε.	για	τις	περιπτώσεις	που	επιθυμεί	να	μην	
είναι	ενεργός	ή	και	για	την	οριστική	διαγραφή	του	από	το	Μητρώο.	

 
 
 

11. ΛΟΙΠΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
 

Με	την	υποβολή	εκδήλωσης	ενδιαφέροντος,	οι	ενδιαφερόμενοι	αποδέχονται	πλήρως	τους	
όρους	της	παρούσας	Πρόσκλησης	Εκδήλωσης	Ενδιαφέροντος.	

 

Για	 περισσότερες	 πληροφορίες	 και	 διευκρινίσεις,	 οι	 ενδιαφερόμενοι	 μπορούν	 να	
απευθύνονται	στην	 κα	Ηλέκτρα	Παύλου,	 τηλέφωνο	επικοινωνίας:	210	3259170,	 e‐mail:	
epavlou@esee.gr.	

 

Η	 παρούσα	 Πρόσκληση	 Εκδήλωσης	 Ενδιαφέροντος	 δημοσιεύεται	 στο	 διαδίκτυο	 στην	
ιστοσελίδα	 της	 Ελληνικής	 Συνομοσπονδίας	 Εμπορίου	 και	 	 Επιχειρηματικότητας	
(Ε.Σ.Ε.Ε.).	

 
 
 

Για	την	Ε.Σ.Ε.Ε.	

Ο	Πρόεδρος	

 
 
 

 
Βασίλειος	Κορκίδης	
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Υπόδειγμα	Α:	Έντυπο	Εκδήλωσης	Ενδιαφέροντος	‐	Βιογραφικό	Σημείωμα	
 
 
 

Υπόδειγμα	 Β:	 Υπεύθυνη	 Δήλωση	 για	 τη	 διαθεσιμότητα	 και	 την	εγκυρότητα	 των	

εγγράφων	απόδειξης	των	ζητούμενων	προσόντων	

 
 
Υπόδειγμα	Γ:	Υπεύθυνη	Δήλωση	για	την	Απόδειξη	της	Ζητούμενης	Εμπειρίας	


