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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Σν ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ – ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ έρνληαο ππόςε: 

 
Σελ από 22/5/2012 απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 521β /25-5-2012 ηερληθή 
έθζεζε, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF 
EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS» θαη αθξσλύκην EMPLOCOMP πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο ΔΙΙΑΓΑ – ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ 2007‐2013, και ζςγσπημαηοδοηείηαι από 

ηο Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΣΠΑ) και από εθνικούρ πόποςρ ηων ζςμμεηεσόνηων 

σωπών, απνθάζηζε λα απεπζύλεη πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία γηα ππνβνιή 
αηηήζεσλ  πξνο ζύλαςε 2 ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο έξγνπ (εληαζζόκελεο ζηε δξάζε 5.3 ηνπ έξγνπ) ζπλνιηθνύ πνζνύ 
8.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ): 
 
1. ΣΕΛΕΥΟ ΔΟΜΗ ΤΠΟΚΙΝΗΗ 
Σν ζηέιερνο ζα απαζρνιείηαη ζηελ δνκή ππνθίλεζεο θαη ζα είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθόξεζε όισλ 
ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ έξγνπ. Ζ δνκή ππνθίλεζεο ζα ιεηηνπξγεί σο ‘αληέλα’ ησλ 2 θεληξηθώλ δνκώλ ηνπ έξγνπ θαη ζα 
παξέρεη εληαία θαη ηππνπνηεκέλε πιεξνθόξεζε. Δπηπιένλ ην ζηέιερνο ζα θάλεη ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ πιηθώλ θαη ζα 
θαηαγξάθεη θάζε εηζεξρόκελν ζηνηρείν, αίηεκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  
 
Απαηηνύκελα ειάρηζηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα: 

- Απόθνηηνο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) κε αληηθείκελν ηηο γεσηερληθέο ζπνπδέο θη επηζπκεηή ηελ 
εηδίθεπζε ζηηο νηθνλνκηθέο ζπνπδέο. 

- Δηδίθεπζε ή/θαη εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε εζληθώλ θαη θνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ, ηδηαίηεξα 
δηαθξαηηθώλ. 

- Πηζηνπνηεκέλε γλώζε Ζ/Τ (ζηα αληηθείκελα: επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη ππεξεζηώλ 
δηαδηθηύνπ). 

- Θαιή γλώζε Αγγιηθήο γιώζζαο 
- Δπηζπκεηή ε γλώζε ηεο Βνπιγάξηθεο γιώζζαο  

 
2. ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
Σν ζηέιερνο ζα απαζρνιείηαη ζηελ δνκή ππνθίλεζεο θαη ζα είλαη ππεύζπλν ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πιεξνθνξηαθώλ 
ζπζηεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζηειέρε ηεο δνκήο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  
 
Απαηηνύκελα ειάρηζηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα: 

- Απόθνηηνο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΗ ή ΣΔΗ) ζην αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο. 
- Δηδίθεπζε ή/θαη εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θαη πινπνίεζε αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ 
- Θαιή γλώζε Αγγιηθήο γιώζζαο. 

 
Διάπκεια Απαζσόληζηρ 
Ζ δηάξθεηα όισλ ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δειαδή ηελ 31/12/2012, ηπρόλ 
παξάηαζε ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ ζα θνηλνπνηεζεί από ηνλ θνξέα ζηα ζηειέρε. 
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Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπλνδεπόκελε από θιεηζηό θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη ζεσξεκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ, πηζηνπνηήζεσλ θαη βεβαηώζεσλ 
απαζρόιεζεο, θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα ηεθκεξηώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνύ ηνπο ζεκεηώκαηνο. 
Δπηπιένλ πξνζόληα (όπσο πηζηνπνηήζεηο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, πηζηνπνηήζεηο γλώζεο ινηπώλ μέλσλ γισζζώλ θ.ιπ.) 

ζα ζπλεθηηκώληαη αλαιόγσο θαηά ηελ αμηνιόγεζε, ε νπνία δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Δπίζεο, 
νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέηνπλ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηε δηακόξθσζε 
νξζήο γλώκεο γηα ηελ εκπεηξία, ηηο γλώζεηο θαη ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο (π.ρ. ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θιπ). 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαζώο θαη γηα ην έξγν ην νπνία ελδηαθέξνληαη. ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζα πξέπεη 
λα επηζπλάπηεηαη θαη ην έληππν ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο. 
Σν Δπηκειεηήξην δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο θαη δηαηεξεί ην δηθαίσκα όρη απιώο επηινγήο 
ηνπ πξνζώπνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ αιιά θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηελ ίδηα ηε ζύλαςε ή κε ησλ 
ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ. 
 
Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζεων 
Θα αμηνινγεζνύλ κόλν νη αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα θαηαηεζνύλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν ή ζα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ε νπνία ζα παξαιεθζεί θαη ζα πξσηνθνιιεζεί ην 
αξγόηεξν κέρξη ηελ 7/6/2012, ζηε δηεύζπλζε: ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ – ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ 
ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, ΘΑΒΑΙΑ, γηα ην έξγν «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF 
EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS». 
 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδεηθηηθή πεξηγξαθή ησλ ππνρξεώζεσλ θαη θαζεθόλησλ, κπνξνύλ λα πάξνπλ νη 
ελδηαθεξόκελνη από ηα γξαθεία ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο, Βεληδέινπ 55, Θαβάια, ηει. 
2510 222942 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.  
 

 
 

Ο Πξόεδξνο 
 
 
 
 

ΚΤΣΑΘΗΓΖ ΕΑΦΔΗΡΗΟ 
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