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Α) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν:
α)

Την με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης.

β)

Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων
στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» για τους άξονες
προτεραιότητας 02 και 02Σ (ΩΦΠΖ465Ο7-Ψ2Ρ) και τις με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
4839/1396/Α2/16.09.2016. (67ΡΖ4653Ο7-ΒΤ9) και 5975/1802/Α2/17.10.2016 (ΩΟ1Σ4653Ο7-ΜΚΠ) 1η
και 2η τροποποίησή της αντίστοιχα.

γ)

Την με αριθμ. 6030/817/Α3/16-11-17 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων», με MIS 5003012 στο Ε. Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», καθώς και την 1η τροποποίηση αυτής
με αριθμ. 4398/Β3/958/18-07-18.

δ)

Την με αριθμ. 2/21-4-18 Απόφαση του φορέα για την έγκριση εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου
1 της Πράξης, καθώς και την με αριθμ. 3/2-5-18 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα.

ε)

Την απόφαση με αριθμ. 3/02.05.2018 για την έγκριση εκτέλεσης της πράξης με ίδια μέσα

στ) Την απόφαση με αριθμ. 4/25.08.2018 για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής και
Πιστοποίησης της ποιότητας των παραδοτέων του έργου
ε)

Την από 10.10.2020 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα (α) για την έγκριση της πρόσκλησης για σύναψη
σύμβασης με Εξωτερικό Συνεργάτη (Υπεύθυνο Έργου) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο Μονώσεων» και
MIS 5003012 και (β) σύσταση και ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής υποψηφίων και
ορισμό Επιτροπής Ενστάσεων.

Β) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) ιδρύθηκε το 1989 μετά από ενδιαφέρον που
εκδήλωσε η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων Μονωτικών Εταιριών (F.E.S.I.) για την
εύρεση αντίστοιχου Ελληνικού Συλλόγου. Ο ΠΣΕΜ αποτελεί το επίσημο συλλογικό όργανο της χώρας
μας για το επάγγελμα της μόνωσης και σκοπός του είναι η μελέτη, προστασία & προαγωγή των κοινών
οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του
κοινωνικού συνόλου και ειδικότερα:
• Επίσημη αναγνώριση του επαγγέλματος του μονωτή από το κράτος.
• Προστασία του κλάδου από τον παράνομο και αθέμητο ανταγωνισμό.
• Μελέτη και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων του κλάδου.
• Συντονισμό των επαφών μεταξύ των μελών του.
• Συνεργασία με άλλες Εθνικές & Διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις.
• Εκπροσώπηση της επαγγελματικής ένωσης σε Εθνικές και Διεθνείς διασκέψεις.
Ο σύνδεσμος απαρτίζεται από εταιρίες:
• Που αντιπροσωπεύουν οίκους του εσωτερικού & του εξωτερικού με μονωτικά υλικά
• Διατηρούν καταστήματα διάθεσης μονωτικών υλικών
• Που παράγουν μονωτικά υλικά
• Που αναλαμβάνουν την εφαρμογή μονωτικών εργασιών.
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Ακολουθώντας το σκοπό της ίδρυσής του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ),
συμμετείχε στην πρόσκληση (024) «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και της εγκρίθηκε να υλοποιήσει την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και
Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Μονώσεων» στα Πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» με την υπ’ αριθμ. 6030/817/A3/16.11.2017 απόφαση ένταξης
και την υπ’ αριθμ. 4398/Β3/958/18.07.2018 1η τροποποίηση αυτής και με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003012.
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, στο σύνολο της χώρας, 1.000 εργαζομένων
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης
γνώσεων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν
θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση και στην ενίσχυση των επαγγελματικών
τους ικανοτήτων. Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:
•
Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια / εγκαταστάσεις
•
Παρεμβάσεις υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
•
Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια /
εγκαταστάσεις
•
Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων
κτηριακής παθολογίας και εξοικονόμηση ενέργειας
Με την ολοκλήρωση της Κατάρτισης θα ακολουθήσει εξεταστική διαδικασία για την αξιολόγηση και
πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οικοδομηθούν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των
προγραμμάτων κατάρτισης, με βάση το διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης ISO/IEC 17024.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, ο ΠΣΕΜ καλείται να αναθέσει τη διαχείριση
και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της πράξης στον Υπεύθυνο Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ).
Ο ΠΣΕΜ με την από 10.10.2020 απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
τη στελέχωση της θέσης του/της Υπεύθυνου Έργου. Η διαδικασία επιλογής και σύναψης σύμβασης έργου
με εξωτερικό συνεργάτη θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην
παρούσα.

Γ) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
i.

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων

•

Αναλυτικός σχεδιασμός, προετοιμασία, παρακολούθηση και γενικός συντονισμός των ενεργειών
που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση της πράξης έναντι στον Δικαιούχο φορέα και της
Αναθέτουσας αρχής ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ,
Ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισήγηση προς το Δ.Σ. των απαραίτητων
διορθωτικών ενεργειών εφόσον απαιτούνται,
Επικοινωνία και συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης (ΕΥΕ/ΔΑ),
Παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου με τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών του φυσικού αντικειμένου.
Εποπτεία της λειτουργίας της κεντρικής γραμματείας του Δικαιούχου και του info-desk.
Σύνταξη Εκθέσεων Συντονισμού και Παρακολούθησης και περιγραφή της προόδου των στοιχείων
υλοποίησης των Υποέργων της Πράξης.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Σύνταξη των τριμηνιαίων αναφορών για την επιστημονική υποστήριξη της πράξης.
Συμμετοχή στις διαδικασίες προετοιμασίας και εκπόνησης της διακήρυξης / προκήρυξης μέσω
ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχων.
Γνωστοποίηση στους υποψήφιους ανάδοχους των πρακτικών των Επιτροπών και του Δ.Σ. καθώς
και υπογραφή των συμβάσεων ανάθεσης παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και
πιστοποίησης.
Συμμετοχή στις διαδικασίες διενέργειας ελέγχων και σύνταξης εκθέσεων και πορισμάτων στους
ανάδοχους των υποέργων 2,3,4,5,6.
Μέριμνα ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της
υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους,
Ενημέρωση του Δ.Σ, του Αναδόχου και των Μελών της Ομάδας Έργου ως προς τα αναγκαία
έγγραφα και τις οδηγίες της ΕΥΔ – ΕΠΑΝΕΚ και τις απαιτήσεις του ΟΠΣ,
Τήρηση όλων των διοικητικών στοιχείων της πράξης και των στοιχείων υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου και των προϊόντων αυτής για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα καθήκοντα αυτά αντιστοιχούν στη συμμετοχή στα παρακάτω παραδοτέα:
Π1.1: Εκθέσεις Συντονισμού και Παρακολούθησης της Πράξης
Π1.2: Τριμηνιαίες αναφορές για την επιστημονική υποστήριξη της Πράξης
Π1.5: Διακήρυξη / Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου
Π1.6: Εκθέσεις και Πορίσματα Ελέγχου στους Αναδόχους Υποέργων 2,3,4,5,6
Π2.4: Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για την Πράξη
Π2.5: Εκθέσεις λειτουργίας Γραφείου Παροχής Πληροφοριών
Π2.7: Σχέδιο Προσέλκυσης Ωφελουμένων

ii.

Περιγραφή Απαιτούμενων Προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
• Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο
υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να
γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (Άριστη γνώση) για την άσκηση των καθηκόντων του.
• Να μην έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
• Να διαθέτουν Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
• Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στη διαχείριση έργων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα ανωτέρω Προσόντα αποτελούν on/off κριτήρια. Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν τα πληρούν δεν
υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής / αξιολόγησης.
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iii. Κριτήρια Επιλογής – Μοριοδότηση
Οι υποψήφιοι συνεργάτες 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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εμπειρία πάνω από 15 έτη

100

1

Επαγγελματική εμπειρία στη
Διαχείριση και Υλοποίηση
Έργων και Προγραμμάτων
Συγχρηματοδοτούμενων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εμπειρία από 10 έως 15 έτη

75

Εμπειρία από 5 έως 10 έτη

30

Προσωπική Συνέντευξη

Βάσει δομημένου
ερωτηματολογίου

έως 100

2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 100 ΜΟΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

80%

20%
100%

iv. Χρονοδιάγραμμα – Σχέση Απασχόλησης – Αμοιβή
Η διάρκεια απασχόλησης στο έργο θα είναι 8,9 ανθρωπομήνες με ημερομηνία λήξης αυτή της λήξης του
έργου (30/09/2021) η οποία δύναται να αλλάξει σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του
έργου.
Η σχέση απασχόλησης στο έργο θα είναι Σύμβαση Έργου και η αμοιβή προσδιορίζεται στα 8.800,00€
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι υπηρεσίες του θα
παρέχονται στον τόπο υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης, δηλαδή στην έδρα του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης.
Η συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβάλλεται ανάλογα με την πιστοποίηση των παραδοτέων από την
Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης της ποιότητας των παραδοτέων του έργου και του χρόνου
απασχόλησής του.
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Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
α) Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Κεφ.Δ§γ) θα
πρέπει να κατατεθούν ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου μέχρι την 05/11/2020, ώρα 15:00 εντός
σφραγισμένου φακέλου στη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (Π.Σ.Ε.Μ.)
Τερψιχόρης 11, 15562, Χολαργός, Αθήνα
Για την υπ’ Αρ. Πρωτ. 01/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για τη Θέση «Υπεύθυνος Έργου»
Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που
αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι
ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Η υποβολή πρότασης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΠΣΕΜ να
καταρτίσει Σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η.
Θα ακολουθήσει έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν. Στη
συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση και μοριοδότηση του περιεχόμενου των φακέλων δικαιολογητικών, όσον
υποψηφίων πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Πρόσκληση.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται
συνολικά.
Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων
δικαιολογητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των
υποψηφίων.
Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των
στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου
γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε περίπτωση επιλογής, αυτή ανακαλείται.
Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα www.katartisipsem.gr πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι ανά θέση,
όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε. Οι πίνακες κατάταξης θα περιλαμβάνουν
μονό τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησής τους και όχι το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων.
Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα
να υποβάλουν ενστάσεις σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη
της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΠΣΕΜ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ακόλουθη παράγραφο.
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β) Υποβολή Ενστάσεων
Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις κατά του
πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ.
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός σφραγισμένου φακέλου, υπόψη της
Επιτροπής Ενστάσεων, στη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (Π.Σ.Ε.Μ.)
Τερψιχόρης 11, 15562, Χολαργός, Αθήνα
Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων
Για την υπ’ Αρ. Πρωτ. 01/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για τη Θέση «Υπεύθυνος Έργου»
Εάν η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα
αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την
αργία.
Ενστάσεις που αποστέλλονται μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και
δεν εξετάζονται.

γ) Φάκελος Δικαιολογητικών
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
α) Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνημμένο υπόδειγμα 1)
β) Βιογραφικό Σημείωμα (συνημμένο υπόδειγμα 2)
γ) Τίτλος Σπουδών
Σχετικά με τον τίτλο σπουδών, απαιτείται φωτοτυπία του τίτλου στον οποίο αναγράφεται ο βαθμός,
η ημερομηνία και έτος κτήσης αυτού.
δ) Επαγγελματική Εμπειρία
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της
χρονικής διάρκειας της εμπειρίας είναι τα εξής:
• Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα:
> Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια της εργασίας και
> Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
ασφάλισης.
• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
> Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
ασφάλισης και
> Υποβολή αντιγράφων συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας ή/και
> Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της σύμβασης
συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής
ε) Φωτοτυπία Ταυτότητας
στ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (συνημμένο υπόδειγμα 3)
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δ) Λοιποί Όροι
Με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των
όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα
αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΠΣΕΜ να συνάψει συνεργασία με
τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΠΣΕΜ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει
ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
Ο ΠΣΕΜ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη
διακριτική ευχέρεια ως προ την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη
διαδικασία δεν αποκτούν δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τον
ΠΣΕΜ ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία.

ε) Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι οι
Δικαιούχοι της Πράξης.
Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα Έντυπα της παρούσας πρόσκλησης για πλήρωση της Θέσης του
Υπεύθυνου Έργου, παρέχονται με τη συναίνεση του υπογράφοντα. Η μη παροχή των δεδομένων αυτών
καθιστά αδύνατη τη διαχείριση της αίτησης για ενδεχόμενη επιλογή και κάλυψη της θέσης.
Ο ΠΣΕΜ θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλλει ο/η κάθε
υποψήφιος/α, προκειμένου: α) να αξιολογήσει την αίτηση που έχει υποβληθεί και β) να κρίνει τυχόν
αντιρρήσεις που θα υποβληθούν από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς θα περιορίζεται μόνο στα
αναγκαία κάθε φορά δεδομένα και μόνο στην ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια, και θα λαμβάνονται
όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Η χρονική διάρκεια φύλαξης και
επεξεργασίας των δεδομένων επιβάλλεται αφενός από τη διάρκεια και τον σκοπό της παρούσας
πρόσκλησης και αφετέρου από την υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να διατηρεί τον φάκελο της
πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
μετά την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της πράξης, προκειμένου να μπορεί να
διενεργηθεί λογιστικός και νομικός έλεγχος από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Ο κάθε υποβάλλον αίτηση
διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ιδίως στα άρθρα 15 έως
22, όπως μεταξύ άλλων τα δικαιώματα πρόσβασης στα τηρούμενα δεδομένα (άρθρο 15), διόρθωσης των
δεδομένων (άρθρο 16) και περιορισμού τους (άρθρο 18).
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Στον βαθμό που θα χρειαστεί να επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τρίτα πρόσωπα,
για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, κάθε εξωτερικός συνεργάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται
πλήρως με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι εξ ορισμού υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Αυτή η
υποχρέωση ισχύει για το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, το σύνολο
των επεξεργασιών που υφίστανται, για όλη την περίοδο αποθήκευσης. Οφείλει επίσης να διασφαλίζει
την άσκηση όλων των δικαιωμάτων εκ μέρους των υποκειμένων των δεδομένων, κατά τα
προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

στ) Λοιπές Πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στο e-mail espa@psem.gr και στο τηλέφωνο 2106521112 (ώρες επικοινωνίας 10:0014:00)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
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