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Η ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, καθώς και: 

 

1. Την από γενικό αριθμό 6171/22-05-1954 καταστατική πράξη του φορέα με την επωνυμία 
«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», όπως ισχύει. 

2. 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 συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων 
επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 5968)), 

3. To 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. 

4. Την KYA 126829/EΥΘΥ 1217/8.12.2015 (ΦΕΚ 2784/B/21.12.2015) «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 
4314/2014». 

5. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4043/1315/A3/21.06.2019 α/α ΟΠΣ 3712 και κωδικό 121 πρόσκληση 
για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’, με τίτλο: ‘‘Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας’’ 
για τους άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ (ΨΦΞ6465ΧΙ8-ΖΟΚ). 

6. Τη με από 28.06.2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του φορέα με την επωνυμία 
«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» έγκρισης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με α/α ΟΠΣ 3712 και κωδικό 121. 

7. Την με Α.Π. 4682/1000/Α3/02.09.2020 (ΑΔΑ: 98ΔΑ46ΜΤΛΡ-4ΙΒ) Απόφαση Ένταξης και την με Α.Π. 
970/Β3/203/11.02.2021 (ΑΔΑ: ΕΒΣΝ46ΜΤΛΡ-0ΡΗ) 1Η Τροποποίηση της πράξης «Ενίσχυση 
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια 
μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας»., στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

8. Την από 25.09.2020 Απόφαση της Ε.Ε. του φορέα για την αποδοχή της με ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 
4682/1000/Α3/02.09.2020 Απόφασης Ένταξης και την από 12/02/2021 Απόφαση της Ε.Ε. του 
φορέα για την αποδοχή της με Α.Π. 970/Β3/203/11.02.2021 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 
της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», κωδικό ΟΠΣ 5047764, ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014-2020 

9. Την με από 17.12.2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του φορέα ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ περί «Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 της 
Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης 
ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με MIS 5047764 

10. Την από 28/11/2022 Απόφαση του φορέα για την έγκριση της πρόσκλησης για ΕΝΑ (1) Στέλεχος 
Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνο Φυσικού Αντικειμένου της Ομάδας Έργου υλοποίησης της 
Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και 
εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και MIS 5047764 

 
 

 

Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1954. Στην πορεία της στάθηκε μπροστά για την υπεράσπιση και προώθηση 
των συμφερόντων των ηλεκτρολόγων όλης της Ελλάδας. Είναι δευτεροβάθμια οργάνωση και είναι 
μέλος της ΓΣΕΕ και της I.M.F. (Παγκόσμια ομοσπονδία μεταλλεργατών). Μέλη της ΟΗΕ είναι 
πρωτοβάθμια κλαδικά σωματεία. Εξάλλου ο πρώτος Πειραιώτης Ηλεκτρολόγος που ήταν Πρόεδρος 
του Ιδρυτικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ ήταν ο Γ. Παπανικολάου στον οποίο είναι αφιερωμένο το site μας. 

Στην ΟΗΕ ανήκουν σήμερα 25 ομοιοεπαγγελματικά σωματεία. 

Όργανα Διοίκησης της ΟΗΕ είναι το Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή. 

Το Συνέδριο, το οποίο συγκαλείται κάθε 3 χρόνια, εκλέγει 11μέλη Διοίκηση, 3μέλη Εξελεγκτική 
Επιτροπή και αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Το Συνέδριο απαρτίζεται από εκλεγμένους 
αντιπροσώπους από τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις. Σε αυτό γίνεται οικονομικός και διοικητικός απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης και 
αποφασίζεται το πρόγραμμα δράσης για την επόμενη 3ετία. 

Στην πρώτη συνεδρίαση της, η νεο-εκλεγμένη 11μελής Διοίκηση, εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γ. 
Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέλη της 5μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Η ΟΗΕ υπογράφει με τις εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας οι 
οποίες διασφαλίζουν τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων για τους ηλεκτρολόγους. 
Συγκεκριμένα υπογράφει: 

• ΣΣΕ για τους εργαζόμενους ηλεκτρολόγους που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά 
καταστήματα, ηλεκτροτεχνουργεία, πλοία, οικοδομές, ανελκυστήρες και ξενοδοχεία όλης της 
χώρας 

• ΣΣΕ για τους εργαζόμενους ηλεκτρολόγους στα ΝΠΙΔ μετά τον Ν.4024/2011 

• ΣΣΕ για τους εργαζόμενους ηλεκτρολόγους των βιομηχανικών επιχειρήσεων και εργοστασίων 
όλης της χώρας. 
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Το πλαίσιο λειτουργίας της Ο.Η.Ε. περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με 
στόχο: 
◼ Την συνένωση των επαγγελματικών σωματείων που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, ηλεκτρολόγων , 

τεχνιτών, ανελκυστήρων, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών, αυτοματιστών ΑΤΕΙ, σύμφωνα με το 
νόμο 3982/2011 και ΠΔ 108/2013 και με τα διατάγματα και αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
τούτου, για την μελέτη, προαγωγή και προστασία των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών, 
ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών τους. 

◼ Στην ενίσχυση την πνευματική και υλική και στη κοινωνική ανύψωσή τους και στην επαγγελματική 
υποβοήθηση, κατάρτιση και εξειδίκευσή τους. 

◼ Στην διαφώτιση των μελών της για τα πραγματικά τους συμφέροντα και στην ανάπτυξη της 
αλληλεγγύης μεταξύ τους. 

◼ Στην παρακολούθηση και εξέταση όλων των κλαδικών, οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων και 
◼ Στην ενιαία κατεύθυνση των αγώνων των εργαζομένων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

 
Ακολουθώντας το σκοπό της ίδρυσής της η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, συμμετείχε στην 
πρόσκληση (121) «Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη 
συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας’’» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΕΠΑνΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  και του εγκρίθηκε  να υλοποιήσει την Πράξη 
«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας 
σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014- 
2020» με την υπ’ αριθμ. 4682/1000/Α3/02.09.2020 (ΑΔΑ: 98ΔΑ46ΜΤΛΡ-4ΙΒ) Απόφαση Ένταξης και την 
με Α.Π. 970/Β3/203/11.02.2021 (ΑΔΑ: ΕΒΣΝ46ΜΤΛΡ-0ΡΗ) 1Η Τροποποίηση της Πράξης, με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5047764 

 
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, στο σύνολο της χώρας, 1.285 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, σε δράσεις συμβουλευτικής 
καθοδήγησης, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι 
τα εξής: 

✓ Τεχνικές Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονομικών Δομικών Προϊόντων και 

Συστημάτων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (Green Marketing) 

✓ Εξοικονόμηση Ενέργειας & Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων 

✓ Εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ για ενεργειακές ανάγκες κτιρίων 

 

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις 
πιστοποίησης των γνώσεων/δεξιοτήτων που απέκτησαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργηθούν 
από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο. 

 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 39 μήνες με λήξη την 30/11/2023. 
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Με βάση τα παραπάνω, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ απευθύνει: 
 
 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για την πλήρωση της παρακάτω θέσης  στο πλαίσιο συγκρότησης της Ομάδας Έργου της Πράξης 
σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) ως εξής: 

 

 

Α/Α ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 

1 Ένα  (1) Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης - Υπεύθυνος Φυσικού 
Αντικειμένου 

03 

 

Το στέλεχος που θα επιλεγεί για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα ενισχύσει την Ομάδα Έργου 
και την ομάδα στελεχών της «Ο.Η.Ε.» που απασχολούνται στην υλοποίηση του Υποέργου 1 
«Διαχείριση, Παρακολούθηση και Δημοσιότητα» της Πράξης που περιλαμβάνει ενέργειες 
διαχείρισης, συντονισμού, παρακολούθησης της υλοποίησης, προσέλκυσης ωφελούμενων, 
δημοσιότητας και προβολής της Πράξης. 

Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει τα κάτωθι Πακέτα Εργασίας: 

✓ ΠΕ 1: Συντονισμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση της Πράξης 
✓ ΠΕ 2: Υποδοχή και Επιλογή ωφελούμενων της Πράξης 
✓ ΠΕ 3: Προβολή - Δημοσιότητα της Πράξης 

 
Το στέλεχος που θα επιλεγεί, 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, πάντοτε 
υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Πράξης, ενώ για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης και 
παραλαβής των παραδοτέων, την διατύπωση παρατηρήσεων επί των παραδοτέων και την επίβλεψη 
για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων αυτών, υπεύθυνα είναι τα μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, της Πράξης. 
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3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου (Κωδ.: 03) 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Οι υποψήφιοι θα 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 έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες), ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, , εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να 
έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη 
θητεία ή εναλλακτική πολιτική κ οινωνική υπηρεσία. 

• 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. 

 

 
 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ: 
 

 

1. Περιγραφή Αρμοδιοτήτων: 

➢ Αναφέρεται στην Υπεύθυνη Πράξης 

Παρέχει  υπηρεσίες Διοικητικής υποστήριξης σε κεντρικό επίπεδο, ειδικότερα υποστηρίζει : 

➢ τη διοικητική λειτουργία της Ε.Ε. σε σχέση με την Πράξη και την επικοινωνία του φορέα με 
την ΕΥΔ Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα", τις ενέργειες δημοσιότητας / προβολής της 
πράξης, 

➢ την τήρηση των φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων παρακολούθησης υλοποίησης της 
Πράξης, 

➢ τη διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων για την σύνταξη των τριμηνιαίων Εκθέσεων 
παρακολούθησης της Πράξης και των Δελτίων Δήλωσης δαπανών 

➢ την παροχή διοικητικών – γραμματειακών υπηρεσιών σε όλα τα στελέχη της Ομάδας Έργου 

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα 
πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σ.Ε.Ο.Χ., δεν υπόκεινται σε διαδικασία 
επιλογής / αξιολόγησης. 
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σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της Πράξης (σχεδιασμός, προγραμματισμός, υλοποίηση). 

Επιπλέον 

➢ Έχει την ευθύνη τήρησης του πρωτόκολλου και διακίνησης των εγγράφων της Πράξης 

➢ Συμμετέχει στη διαδικασία διοικητικού ελέγχου της υλοποίησης των υποέργων κατάρτισης 
και πιστοποίησης (μέσω των στοιχείων υλοποίησης που υποβάλει ο ανάδοχος αλλά και 
επιτόπιων ή ηλεκτρονικών ελέγχων) 

➢ Συντάσσει τις εκθέσεις /πορίσματα ελέγχου. 

➢ Έχει την ευθύνη παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου των Υποέργων κατάρτισης και 
πιστοποίησης 

➢ Έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τον ανάδοχο των υποέργων κατάρτισης και πιστοποίησης 

➢ Έχει την ευθύνη ενημέρωσης της Υπ. Πράξης σχετικά με την υλοποίηση των υποέργων του 
αναδόχου σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

➢ Συμμετέχει στη διαδικασία ενημέρωσης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια α) της 
προσέλκυσης και β) της υποδοχής, στη διαδικασία υποστήριξης των υποψηφίων 
ωφελούμενων κατά την διάρκεια υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών, στη διαδικασία 
Συλλογής αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής υποψηφίων καθώς και στον Έλεγχο 
δικαιολογητικών συμμετοχής και επιλεξιμότητας αιτήσεων υποψηφίων 

➢ Συμμετέχει στην Επιλογή των ωφελούμενων 

➢ Συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης των υποέργων 2 έως 6 της Πράξης 
(συμβουλευτικής/κατάρτισης / πιστοποίησης) 

➢ Συντάσσει Μηνιαίες Εκθέσεις Παραχθέντος Έργου 
 

 
Στο πλαίσιο αυτό, το ανωτέρω Στέλεχος συμμετέχει στην υλοποίηση των εξής Πακέτων Εργασίας 

/Παραδοτέων της Ομάδας Έργου του Υποέργου 1 της Πράξης: 

✓ Π1.1: Τριμηνιαίες εκθέσεις φυσικού αντικειμένου 

✓ Π1.3: Πρόγραμμα Ελέγχων / Εκθέσεις και πορίσματα επιτόπιων ελέγχων 

✓ Π1.6: Μηνιαίες Εκθέσεις Παραχθέντος Έργου 

✓ Π2.1: Υποδοχή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών υποψηφίων / Μητρώο υποψηφίων 
ωφελούμενων 

✓ Π2.2: Επιλογή και Μητρώο Ωφελουμένων 

✓ Π2.3. Αναλυτικός Οδηγός Εφαρμογής 

 
2. Παραδοτέα: Το Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης -Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου 

υποχρεούται στην υποβολή των ακόλουθων παραδοτέων: 

➢ Μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου 

➢ Τριμηνιαίες Εκθέσεις Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου των Υποέργων 2, έως και 6 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΓΙΑ   ΕΝΑ (1)   ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ   ΜΕΣΩ   ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΚΑΙ   ΔΟΜΙΚΩΝ   ΥΛΙΚΩΝ   ΚΑΙ   ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5047764  
 
 
 

9 

 

 

 
3. Περιγραφή Απαιτούμενων Προσόντων: Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχουν κατ’ 
ελάχιστον οι υποψήφιοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες είναι: 

✓ Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα 
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται. 

 
4. Κριτήρια Επιλογής – Μοριοδότηση: Οι υποψήφιοι συνεργάτες που πληρούν τα «Απαιτούμενα 
Προσόντα», θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

 

 

Α/Α 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 
 
 

1 

 
 
 

Εκπαίδευση 

Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμο 
αλλοδαπής 

100 μόρια 
 
 

15% Πτυχίο ΤΕΙ 75 μόρια 

Πτυχίο ΙΕΚ διοικητικού υπαλλήλου 50 μόρια 

Απολυτήριο Β΄ θμιας εκπαίδευσης 
με κατεύθυνση στην Οικονομία – 

Διοίκηση 

 
25 μόρια 

 
 

2 

Επαγγελματική εμπειρία σε 
διοικητική – γραμματειακή 

υποστήριξη φορέων και 
επιχειρήσεων 

Εμπειρία άνω από 5 έτη 100 μόρια  
30% 

Εμπειρία άνω από 3 έως 5 έτη 75 μόρια 

Εμπειρία έως 3 έτη 50 μόρια 

 

3 

Επαγγελματική εμπειρία 
στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων 
έργων 

Εμπειρία άνω από 5 έτη 100 μόρια  
 

30% 
Εμπειρία άνω από 2 έτη έως 5 έτη 75 μόρια 

Εμπειρία έως 2 έτη 50 μόρια 

4 *Προσωπική Συνέντευξη Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης έως 100 μόρια 25% 

Συνολική Βαθμολογία Μέγιστη βαθμολογία: 100 μόρια 100% 

*Η προσωπική συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες. Η μη συμμετοχή στην 
προσωπική συνέντευξη καθιστά την υποβολή αίτησης – δικαιολογητικών, άκυρη 

 
5. Διάρκεια σύμβασης – Σχέση απασχόλησης 
Η σχέση απασχόλησης του/της επιλεγέντα/είσας  υποψήφιου/ας  στο έργο θα είναι Μισθωτός/η 
πλήρους  απασχόλησης . 

Η σύμβαση θα είναι ορισμένου χρόνου και η διάρκεια της ορίζεται από την υπογραφή της και ως τη 
λήξη της Πράξης, ήτοι στις 30/11/2023  

 
6. Αμοιβή και τρόπος πληρωμής 
Το συνολικό κόστος για την απασχόληση του στελέχους είναι 17.949,99€  συμπεριλαμβανομένων  
όλων των κρατήσεων και εισφορών (εργαζόμενου και εργοδότη). 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

α) Υποβολή Φακέλου Αιτήσεων 

 

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν: 

 
Α) να κατατεθούν είτε ιδιοχείρως είτε μέσω ταχυδρομείου (συστημένα ή µε ταχυμεταφορά) εντός 
σφραγισμένου φακέλου στη διεύθυνση: 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΟΛΩΜΟΥ 65, Αθήνα 10432 
Για την υπ’ Αρ. 2/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Για τις Θέσεις : «Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνοι Φυσικού Αντικειμένου» 
Κωδικός Θέσης: 03 

 
Β) να αποστέλλονται ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείων .pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ohle1954@gmail.com, υπόψιν Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης, με θέμα: Πρόσκληση 1/2023 – 
Θέση «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου»- Κωδ: 03 

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων είναι  

από 16/02/2023 έως 03/03/2023 και ώρα 16:00. 
 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Δικαιούχου 
μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. 

 
Η αίτηση υποψηφιότητας – έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α) συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα Γ). 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 αίτησης δεν 
συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ να 
καταρτίσει Σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η. 

 

 
 

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Παράρτημα - Υπόδειγμα Α) 

2. Βιογραφικό Σημείωμα (Παράρτημα Υπόδειγμα Β) 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, (Παράρτημα Υπόδειγμα Γ) στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα 
δηλώνει: 

i. Τη μη ύπαρξη κωλύματος άμεσης έναρξης της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου του υποψηφίου. 

β) Φάκελος Δικαιολογητικών 
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γ) Αξιολόγηση – Μοριοδότηση Κριτηρίων Επιλογής Υποψηφίων 

ii. Ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης και των επισυναπτόμενων αυτής είναι ακριβή και αληθή. 

iii. Ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των 
αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνονται στην 
υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης συνεργατών/έκτακτου 
προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα έχει τις προβλεπόμενες από τις 
διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις. 

iv. Ότι, έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ καθώς και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 
της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και για τα δικαιώματά μου και συναινώ στην 
επεξεργασία τους. 

4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

5. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών 

Απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει 
αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από 
το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία του τίτλου 
και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. 

6. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας 

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της 
χρονικής διάρκειας της εμπειρίας είναι τα εξής: 

6.α. Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα: 

6.α.i Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος και η 

χρονική διάρκεια της εργασίας ή ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο 

εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης. και 

6.α.ii Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 

ασφάλισης. 

6.β. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

6.β.i Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια 
ασφάλισης και 

6.β.ii 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. 
 

 

Θα ακολουθήσει έλεγχος των στοιχείων της αίτησης, αξιολόγηση και μοριοδότηση του περιεχόμενου 
των φακέλων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. Σε περίπτωση που κατά 
τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. 
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Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως: 

 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. 

 

 Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από την 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το άθροισμα των 
γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου). 

 
Α=Σ(ai*Bi) 

Όπου 
 

ai= o συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα 
Bi= η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του ανωτέρω πίνακα. 

 
Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα www.ohle.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 της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ακόλουθη παράγραφο. 
 

 

 
 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: ohle1954@gmail.com μέχρι την ώρα 15:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας 
από την επομένη της ανάρτησης του προσωρινού πίνακα. 

 

δ) Υποβολή Ενστάσεων 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΓΙΑ   ΕΝΑ (1)   ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ   ΜΕΣΩ   ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΚΑΙ   ΔΟΜΙΚΩΝ   ΥΛΙΚΩΝ   ΚΑΙ   ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5047764  
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5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

➢ 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. 

➢ 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. 

 
 

 

Με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. 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 την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην 
παρούσα πρόσκληση. 

 
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 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 την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ή τα 
στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους 
στη διαδικασία. 

 
Υπογραμμίζεται ότι: 

❖ Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Δικαιούχου φορέα 
να καταρτίσει Σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η. 

❖ Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των υποψηφίων όλων των όρων και 
προϋποθέσεων της παρούσας πρόκλησης και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της 
διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής. 

❖ Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, επιτρέπεται να υποβάλλουν 

αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις. Σε περίπτωση επιλογής τους δεν επιτρέπεται να 
συνάψουν σύμβαση για παραπάνω από μία θέσεις. 

❖ Η παρούσα πρόσκληση υποβολής πρότασης για σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου 




