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Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2022 
Αρ πρωτ φ/1/3795 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
 
 

 
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ), Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Διαδραστικός 

μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών 

ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5050517, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» με την με ΑΠ ΕΥΔ 3953/822/Α3/16-07-2020 Απόφαση Ένταξης), 

ενδιαφέρεται να απασχολήσει, δύο (2) φυσικά πρόσωπα ως Εξωτερικούς Συνεργάτες στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την 

υποστήριξη της διαχείρισης και της υλοποίησης της Πράξης», με σύμβαση μίσθωσης έργου 

(απόφαση έγκρισης της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ στη Ν/68/5-9-2022).  

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

❖ Tην με Α.Π. 10/11/2017 5821/735/A3/10-11-2017 Πρόσκληση με τίτλο «Αναβάθμιση 

λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β' κύκλος)» και κωδ: 073 Α/Α, ΟΠΣ: 2299, όπως  

ισχύει, 

❖ Την με αριθμ. Πρωτ. 3953 / 822 /Α3 /16-07-2020 Απόφαση Ένταξης της πράξης 

«Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών 

οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων» και 

Κωδικό ΟΠΣ 5050517. 

❖ Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

❖ Την υπ’ αριθ. 75365/06.07.2021 (ΦΕΚ 3051/Β/2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018 

υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 

3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
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συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων’’» (Β’ 5968) 

❖ Του Ν.1100/1980: «Περί ιδρύσεως του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της         

της Ελλάδος», όπως ισχύει   

❖ Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται 

από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 

Απασχόληση», όπως ισχύει 

❖ Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει και 

❖ Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ΕΕ 679/2016. 

❖ Την με αριθμ. Ν/66/19.7.22 Απόφαση της συνεδρίασης της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ για 

την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης 

των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και 

χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050517. 

 

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ & ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι στήριξη των επιχειρήσεων και η ενημέρωσή τους 

για τις φορολογικές ρυθμίσεις και κρατικές ενισχύσεις. Για το σκοπό αυτό η πράξη στοχεύει 

στη δημιουργία ενός μηχανισμού αποτελεσματικής και ουσιαστικής πληροφόρησης των 

επιχειρήσεων της χώρας για τις βασικές οικονομικές ρυθμίσεις καθώς και δυνατότητες 

κρατικής ενίσχυσης που αφορούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Κεντρικό εργαλείο 

για την παροχή της πληροφόρησης αυτής θα αποτελέσει υπηρεσία που θα παρέχεται 

διαδικτυακά στους πολίτες μέσω διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην πλατφόρμα 

αυτή θα είναι ενσωματωμένα και εκτεθειμένα, κατά τρόπο ιδιαίτερα απλό, σαφή και εύληπτο, 

οι βασικές προβλέψεις και προϋποθέσεις του κάθε ενός από την πληθώρα των οικονομικών 

μέτρων που ισχύουν, αφορούν τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, και 

επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Πυρήνας της υπηρεσίας θα είναι η 

ανάλυση των προϋποθέσεων και των προβλέψεων κάθε ισχύοντος μέτρου ή προγράμματος 

κρατικών ενισχύσεων, κατά τρόπο απλό, αλγοριθμικό και διαδραστικό. Ο κάθε χρήστης θα 

καθοδηγείται, με απλό τρόπο, σε κάθε μία από τις ρυθμίσεις που ενδέχεται να τον αφορούν.  

Στο φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 2 «Υποστήριξη της διαχείρισης και της υλοποίησης της 

Πράξης με ίδια Μέσα» περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 

 

1. Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη έργου: Ο συντονισμός, η παρακολούθηση 

και η επιστημονική υποστήριξη του συνολικού έργου. Η ομάδα εργασίας θα έχει ως στόχο 
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το συντονισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση της δράσης. Θα είναι σε συνεχή 

επικοινωνία με τον ανάδοχο, με απώτερο σκοπό την ομαλή έκβαση όλων των παραδοτέων 

και με την εμπειρία της θα συνεισφέρει στην ομαλότερη έκβαση της πράξης. Επίσης, θα 

υπάρχει και Επιστημονική παρακολούθηση για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη 

αποτύπωση όλων των φορολογικών ρυθμίσεων, νέων προγραμμάτων και κρατικών 

ενισχύσεων. Στόχος η δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου χρήσιμο για τους 

ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.  

• Κατάθεση επιμέρους προτάσεων  

• Παρακολούθηση της πράξης 

 

2. Λειτουργικότητα μηχανισμού και επικαιροποίηση δεδομένων: Στόχος του παρόντος 

πακέτου εργασίας αποτελεί η πορεία υλοποίησης του μηχανισμού καθώς και η συνεχής 

ενημέρωση των δεδομένων, με επικαιροποίηση των στοιχείων. Το δαιδαλώδες 

φορολογικό σύστημα στη χώρα μας, με τις συχνές τροποποιήσεις αποτελεί τροχοπέδη 

στις αναπτυξιακές της προοπτικές. Οι επιχειρήσεις και ιδιαιτέρως οι Μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜμΕ) αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις. 

Σκοπός του παρόντος πακέτου εργασίας είναι η δημιουργία και η λειτουργικότητα ενός 

εύχρηστου μηχανισμού, που να παρέχει πληθώρα πληροφοριών για τους χρήστες. 

Στο συγκεκριμένο πακέτο θα γίνουν οι κάτωθι ενέργειες: 

• Παρακολούθηση της λειτουργικότητας του μηχανισμού 

• Συνεχής επικαιροποίηση των δεδομένων 

• Παρακολούθηση υλοποίησης δράσης 

 

3. Απολογισμός δράσης και Αποτελέσματα : Περιλαμβάνει δηλαδή την αξιολόγηση του 

συνόλου της Πράξης και των συνιστωσών της. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι ο 

Απολογισμός του έργου και τα οφέλη από τη χρήση του διαδραστικού μηχανισμού. Για 

την υλοποίησή του θα πραγματοποιηθούν δοκιμές σεναρίων, με στόχο την ομαλή 

λειτουργία της δράσης αλλά και επικαιροποίηση των δεδομένων. 

 

Επί μέρους Ενέργειες /Εργασίες 

• Τελικός απολογισμός 

• Παρακολούθηση υλοποίηση δράσης 

• Οφέλη από τη δράση 

 
Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 
Για τις ανάγκες ενίσχυσης της Ομάδας Έργου του τακτικού προσωπικού που απασχολείται 
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στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας του Υποέργου 2, το ΟΕΕ ενδιαφέρεται να απασχολήσει 

δύο (2) Εξωτερικούς Συνεργάτες, με σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι την ολοκλήρωση της 

Πράξης ήτοι την 15.12.2023 (ημερομηνία λήξης), για τις εξής θέσεις: 

 

• Επιστημονικός Συνεργάτης Φορολογικών - Οικονομικών (Εξωτερικός Συνεργάτης 1) 

• Σύμβουλος Οικονομικού Αντικειμένου (Εξωτερικός Συνεργάτης 2) 

Οι εν λόγω Εξωτερικοί Συνεργάτες για τις προαναφερόμενες δύο θέσεις, θα ενισχύσουν 

αφενός την Ομάδα Έργου του τακτικού προσωπικού που απασχολείται στην υλοποίηση των 

Πακέτων Εργασίας του Υποέργου 2 και θα αναλάβει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της 

Ομάδας Έργου την παρακολούθηση και υλοποίηση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στα 

Πακέτα Εργασίας, τη διαμόρφωση του περιεχομένου των Παραδοτέων και την υλοποίησή τους 

μέσα από τη συγκέντρωση και σύνθεση των εκροών των επιμέρους ενεργειών που 

υλοποιούνται ανά πακέτο εργασίας, και την κατάθεση εμπεριστατωμένων επιστημονικών 

συμβουλών, πάντοτε υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου της Πράξης, ενώ για την πιστοποίηση 

της ορθής εκτέλεσης και παραλαβής των παραδοτέων, την διατύπωση παρατηρήσεων επί των 

παραδοτέων και η επίβλεψη για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων αυτών, υπεύθυνα είναι 

τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων της Πράξης. 

 
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι χώροι των γραφείων του ΟΕΕ, καθώς και η έδρα των 

εξωτερικών συνεργατών. 

 

Οι συνολικές αμοιβές για κάθε Εξωτερικό Συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένων των 

αναλογούντων φόρων, κρατήσεων, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και όλων ανεξαιρέτως 

των δαπανών και εξόδων που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου) 

φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

 

Πίνακας Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό 

 

α/α 

Κωδικός 
Θέσης 

Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος 

πρόσληψης 
Κόστος με 

ΦΠΑ(€) 

1. ΕΣ1-073 

Επιστημονικός 
Συνεργάτης 

Φορολογικών - 
Οικονομικών 

Σύμβαση 
Μίσθωσης 

Έργου  

Πρόσκληση 
εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 
41.600,00 
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2. ΕΣ2-073 
Σύμβουλος 

Οικονομικού 
Αντικειμένου 

Σύμβαση 
Μίσθωσης 

Έργου  

Πρόσκληση 
εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 
28.660,00 

 
 
 
 

Γ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΘΕΣΗ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

 
Οι εξωτερικοί συνεργάτες καλούνται να συμμετέχουν στην υλοποίηση των εξής 

επιμέρους ενεργειών/εργασιών ανά ειδικότητα – θέση εργασίας, σύμφωνα με τα παρακάτω. 

 

◆ Ο ρόλος του Επιστημονικού Συνεργάτη Φορολογικών - Οικονομικών (Κωδικός Θέσης 

ΕΣ1-073) περιλαμβάνει ενέργειες από το ΠΕ 1, ΠΕ 2 και το ΠΕ 3, συντονίζοντας και 

παρακολουθώντας την πορεία υλοποίησης του έργου και καταθέτοντας επιστημονικές 

συμβουλές και προτάσεις για την ομαλή έκβαση της δράσης. Συγκεκριμένα: 

Πακέτο Εργασίας 1 Συμβουλευτική και Επιστημονική Υποστήριξη έργου (Π1.1-Π1.4)  

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

❖ Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η επιστημονική υποστήριξη του συνολικού 

έργου 

Επί μέρους Ενέργειες /Εργασίες 

❖ Συντονισμός και παρακολούθηση 

❖ Επιστημονικής Παρακολούθησης και προτάσεις φορολογικών ρυθμίσεων 

❖ Κατάθεση επιμέρους προτάσεων  

❖ Παρακολούθηση υλοποίηση δράσης 

 

 

Πακέτο Εργασίας 2: Λειτουργικότητα μηχανισμού και επικαιροποίηση δεδομένων 

(Π2.1-Π2.2) 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

❖ Εξέταση λειτουργικότητας μηχανισμού και επικαιροποίηση δεδομένων 

Επί μέρους Ενέργειες /Εργασίες 

❖ Παρακολούθηση της λειτουργικότητας του μηχανισμού 
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❖ Συνεχής επικαιροποίηση των δεδομένων 

❖ Παρακολούθηση υλοποίηση δράσης 

 

Πακέτο Εργασίας 3: Απολογισμός δράσης και Αποτελέσματα (Π3.2) 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

❖ Απολογισμός έργου και οφέλη από τη χρήση του διαδραστικού μηχανισμού 

Επί μέρους Ενέργειες /Εργασίες 

❖ Τελικός απολογισμός 

❖ Παρακολούθηση υλοποίηση δράσης 

❖ Οφέλη από τη δράση 

 

◆ Ο ρόλος του Σύμβουλος Οικονομικού Αντικειμένου (Κωδικός Θέσης ΕΣ2-073) 

περιλαμβάνει ενέργειες από τα ΠΕ 1 ΠΕ 2 και το ΠΕ 3, είναι κυρίως συμβουλευτικός, 

ενημερωτικός σε σχέση με όλα τα νέα υφιστάμενα προγράμματα καθώς και με την 

επικαιροποίηση των δεδομένων. Συγκεκριμένα: 

Πακέτο Εργασίας 1 Συμβουλευτική και Επιστημονική Υποστήριξη έργου (Π1.1-Π1.4)  

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

❖ Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η επιστημονική υποστήριξη του συνολικού 

έργου 

Επί μέρους Ενέργειες /Εργασίες 

❖ Συντονισμός και παρακολούθηση 

❖ Επιστημονικής Παρακολούθησης και προτάσεις φορολογικών ρυθμίσεων 

❖ Κατάθεση επιμέρους προτάσεων  

❖ Παρακολούθηση υλοποίηση δράσης 

 

 

Πακέτο Εργασίας 2: Λειτουργικότητα μηχανισμού και επικαιροποίηση δεδομένων 

(Π2.1-Π2.2) 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

❖ Εξέταση λειτουργικότητας μηχανισμού και επικαιροποίηση δεδομένων 

Επί μέρους Ενέργειες /Εργασίες 
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❖ Παρακολούθηση της λειτουργικότητας του μηχανισμού 

❖ Συνεχής επικαιροποίηση των δεδομένων 

❖ Παρακολούθηση υλοποίηση δράσης 

 

Πακέτο Εργασίας 3: Απολογισμός δράσης και Αποτελέσματα 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

❖ Απολογισμός έργου και οφέλη από τη χρήση του διαδραστικού μηχανισμού 

Επί μέρους Ενέργειες /Εργασίες 

❖ Τελικός απολογισμός 

❖ Παρακολούθηση υλοποίηση δράσης 

❖ Οφέλη από τη δράση 
 

 

 
 Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι και για τις τέσσερις (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών πρέπει να 

διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα): 

α. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ.  

β. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τριών ετών στην υλοποίηση και διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων για την ΕΣ1 και ένα έτος για την ΕΣ2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην 

περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία 

αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. 

Βαθμολογούνται (πρόσθετα προσόντα) και βάσει του κωδικού της κάθε μίας από τις θέσεις 

της παρούσας πρόσκλησης τα κάτωθι : 

 

 

Για την θέση με κωδικό ΕΣ1-073 – Επιστημονικός Συνεργάτης Φορολογικών - 
Οικονομικών: 

 

α. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων πέραν των τριών ετών. 

β. Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά). 

γ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης 
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δ. Διδακτορικός τίτλος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης  

ε. Προσωπική Συνέντευξη (εδώ θα αξιολογηθεί και η Γνώση Πληροφοριακών Συστημάτων 

και Εφαρμογών υποστήριξης της υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 

(ΟΠΣ/Ηλεκτρονική Υποβολή, ΕΣΗΔΗΣ). 

 

 
Για την θέση με κωδικό ΕΣ2-073 – Σύμβουλος Οικονομικού Αντικειμένου: 

 

α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες. 

β. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση συναφών 

συγχρηματοδοτούμενων έργων πέραν των 12 μηνών. 

γ. Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά).  

δ. Γνώσεις καλής χρήσης Η/Υ 

ε. Προσωπική Συνέντευξη (εδώ θα αξιολογηθεί μεταξύ άλλων η γενική αντίληψη του 

υποψήφιου για το έργο καθώς και η συμβολή του στην επικαιροποίηση των δεδομένων) 

 

 
 

 
 

Ε.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 

Πίνακας Βαθμολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και 
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων πέραν των τριών 
ετών 
(3 μόρια ανά έτος προϋπηρεσίας με max τα 5 έτη) 

Από 0 έως 15 

2 Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά) 10 

3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης 20 

4 Διδακτορικός τίτλος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης 25 

5 Προσωπική Συνέντευξη 30 

Πίνακας Βαθμολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες 10 

2 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων πέραν των 
12 μηνών 
(1 μόρια ανά μήνα προϋπηρεσίας με max τους 36 μήνες) 

Από 0 έως 36 

3 Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά) 10 

4 Γνώσεις Χρήσης Εργαλείων Η/Υ 14 

5 Προσωπική Συνέντευξη 30 
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Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα 

πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).  

Στη Συνέντευξη αξιολογούνται κυρίως η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η 

πειστικότητα παρουσίασης της σχέσης των τυπικών προσόντων του/της με τις συγκεκριμένες 

επιμέρους ανάγκες της θέσης και των προοπτικών αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου 

αυτής, η διαθεσιμότητά του/της σε σχέση με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική 

παρουσία στη Συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη Συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό από τη 

διαδικασία επιλογής. 

 

Έγγραφα απόδειξης πρόσθετων προσόντων 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 

και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ ως εξής: 

• Με Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης Η/Υ 

• Με τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 

• Με τίτλους σπουδών από αναλυτική βαθμολογία 

• Με πιστοποιητικά από φορείς της αλλοδαπής 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται 

(π.δ.) ως εξής: 

• Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου (ν.), ή 

• Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, 

ή 

• Με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) 

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή 

αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις 

και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο 

επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, 

απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην 

Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, 

οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες 

υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή 

επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.  

Στη σελίδα του ΑΣΕΠ αναφέρονται τα μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους 

οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού 

Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. 
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Ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για μία και μόνο από τις δύο (2) 

θέσεις των εξωτερικών συνεργατών. Η βαθμολόγηση του κάθε υποψηφίου γίνεται σύμφωνα 

με τους πίνακες βαθμολόγησης για την κάθε μία εκ των θέσεων στο σημείο Δ της παρούσας 

πρόσκλησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων στη κάθε θέση θα 

επιλεγεί ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει μεγαλύτερη βαθμολόγια στο κριτήριο της 

προσωπικής συνέντευξης.  

Οι υποψηφιότητες των θέσεων αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται 

από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του ΟΕΕ. Το ένα 

τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή ορίζεται με απόφαση 

της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε 

έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με 

οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται για έγκριση στην Κεντρική 

Διοίκηση του ΟΕΕ . 

Μετά την έγκρισή από την Κεντρική Διοίκηση του ΟΕΕ, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ: www.oe-e.gr  

 Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την επομένη της 

ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ www.oe-e.gr . Ο ενδιαφερόμενος 

με δική του ευθύνη οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΕΕ για την ανάρτηση 

των αποτελεσμάτων. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: apap@oe-e.gr και θα 

λαμβάνουν αποδεικτικό παραλαβής.  

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 

τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό ΟΕΕ η οποία ορίζεται 

με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής 

Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με 

οποιονδήποτε υποψήφιο.  

 

 
ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της 

παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26/09/2022. Οι αιτήσεις πρέπει 

να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του ΟΕΕ και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, το 

αργότερο έως τη Δευτέρα 26/09/2022 και ώρα 14.00, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στο: apap@oe-e.gr, είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα του ΟΕΕ, Μητροπόλεως 12-14, 105 63 

Αθήνα, με έναν από τους εξής τρόπους: α) αυτοπροσώπως, β) ταχυδρομικώς, γ) μέσω 

http://www.oe-e.gr/
http://www.oe-e.gr/
mailto:apap@oe-e.gr
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courier.  

 

Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (του courier) αντίστοιχα αποτελεί 

απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

α. Διαβιβαστικό – αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α) 

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά – τεκμήρια που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη 

των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, και ειδικότερα: 

✓ Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, στα οποία να 

αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτών. 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. 

✓ Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, στα οποία να 

αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτών. 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. 

✓ Απόδειξη Επαγγελματικής Εμπειρίας. Για την απόδειξη της επαγγελματικής 

εμπειρίας απαιτούνται: 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 

εμπειρίας του υποψηφίου, καθώς και καρτέλα ενσήμων ή δήλωση από το οικείο 

ασφαλιστικό ταμείο, ή αντίγραφα τιμολογίων. 

✓ Έγγραφα απόδειξης πρόσθετων προσόντων (π.χ. πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, 

πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων/ προσόντων/ εμπειρίας),  

✓ Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία 

βιογραφικού σημειώματος και των προσκομισθέντων πιστοποιητικών είναι ακριβή 

και αληθή, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της παρούσας.  

 

Αιτήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως 

εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό 

θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο 

βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων 

δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των 

υποψηφίων. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΟΕΕ στα τηλ. 210 5227413 

και στο e-mail  apap@oe-e.gr.  

  
Προσωπικά δεδομένα 
 

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι 

προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα 

με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της 

Πολιτικής Ασφαλείας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΟΕΕ και τους εκάστοτε 

ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο 

Προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των 

προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές 

ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως 

ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, 

καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, συμμόρφωση 

προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας. Όποιος συνεργάτης μας έχει 

πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά 

τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με 

τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική 

συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να 

ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας. 

Σημαντική Σημείωση 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το ΟΕΕ να συνάψει συνεργασία 

με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το ΟΕΕ διατηρεί το δικαίωμα 

να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το 

χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να 

απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να 

αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την 

αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.  

Το ΟΕΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και 

πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι 

συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και 

χρηματική ικανοποίηση από το ΟΕΕ ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με 

την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Η εκδήλωση 

ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων 

της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί 
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ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής. 

Η επιλογή του έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της Πράξης, γίνεται τηρώντας την 

ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

 

   Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ 

 

 
 Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α: Έντυπο Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   
 

 
Προς : Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) 
 

Ημερομηνία ../../…. 
 

 
Με την παρούσα αίτηση εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να απασχοληθώ ως Εξωτερικός 
Συνεργάτης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των 
επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από 
δράσεις κρατικών ενισχύσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050517, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», σε μία από τις ειδικότητες 
– θέσεις με κωδικούς: 

 
◆ ΕΣ1-073: Επιστημονικός Συνεργάτης Φορολογικών - Οικονομικών 

◆ ΕΣ2-073: Σύμβουλος Οικονομικού Αντικειμένου 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

Κωδικός Θέσης:  

Περιγραφή Θέσης:  

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Όνομα πατρός:  

Αριθ. Ταυτότητας:  

Ηλεκτρονική 

Διεύθυνση: 
 

Διεύθυνση κατοικίας:  

Πόλη:  
Σταθερό 

τηλέφωνο:  

Ταχ. Κώδικας:  
Κινητό 

τηλέφωνο:  

ΑΦΜ  ΔΟΥ 
 

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω 
στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ 
τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις 
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διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 
 
Επίσης, δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, 
προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδιαφέρον μου να συμμετάσχω ως εξωτερικός συνεργάτης 
του ΟΕΕ, στην Πράξη «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις 
δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών 
ενισχύσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050517. 

 

 
    

Ημερομηνία: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

                                                                                             (Υπογραφή) 
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