Κομοτηνή, 08/06/2015
Αριθμ. Πρωτ. 384

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992

Μ.Μ. Βασιλείου 6Α, 69100 Κομοτηνή
Τηλ & Fax: 2531036420
e-mail: secretary@thracehotels.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης

Έχοντας υπόψη:
1.

Την από 8.3.2012 Χρηματοδοτική Σύμβαση του έργου «Innovative & Environmentally Friendly
NETwork for the Development & Promotion of Entrepreneurship (Καινοτόμο και Φιλικό προς
το περιβάλλον Δίκτυο για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας)», και
διακριτικό τίτλο ‘Green Spots’ (εφεξής ‘Green Spots’), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας ‘Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013’, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Την από 1.3.2012 Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης μεταξύ του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης και
της Αναπτυξιακής Εταιρείας ‘Κ. Καραθεοδωρή’, ως Επικεφαλής Εταίρου του έργου ‘Green
Spots’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3.

Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου ‘Green Spots’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.

Την από 3.4.2015 έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος ‘Ελλάδα-Βουλγαρία
2007-2013’ αναφορικά με την προτεινόμενη παράταση και τροποποίηση προϋπολογισμού του
Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης.

5.

Το υπ’αριθμ. 171/01.06.2015 Πρακτικό του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης περί
αποδοχής των όρων του έργου ‘Green Spots’,

6.

Το υπ’αριθμ. 171/01.06.2015 Πρακτικό του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης περί
έγκρισης των όρων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.
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Προσκαλεί τους υποψηφίους για
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών συντονισμού
της Ομάδας Έργου για το έργο «Innovative & Environmentally Friendly NETwork for the
Development & Promotion of Entrepreneurship», και διακριτικό τίτλο ‘Green Spots’ ελληνιστί
«Καινοτόμο και Φιλικό προς το περιβάλλον Δίκτυο για την Ανάπτυξη και Προώθηση της
Επιχειρηματικότητας» συνολικής διάρκειας ενός (1) μήνα και με καταληκτική ημερομηνία λήξης την
31/7/2015. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

Τόπος
εκτέλεσης

απασχόλησης

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

001

Ειδικότητα
ΠΕ Ειδικού
Επιστημονικού Συνεργάτη
(Συντονιστής Ομάδας
Έργου)

Διάρκεια

Αριθμός

σύμβασης

ατόμων

1/7/201531/7/2015

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Τίτλος σπουδών

Κωδικός
απασχόλησης

και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:





001



Οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ.
Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5ετής τουλάχιστον εμπειρία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης ή επιχειρηματικότητας.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Ο υποψήφιος της ειδικήτητας 001 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
Κωδικός
απασχόλησης

001

Περιγραφή Θέσης
Η θέση του συντονιστή της Ομάδας Έργου αφορά στον υπεύθυνο για τη διοίκηση
και συντονισμό της Ομάδας που θα συνεργαστεί για τη συνένωση των βάσεων
δεδομένων των έργων Green Spots και JTI-Target του Προγράμματος ΕλλάδαΒουλγαρία 2007-2013 (Δράση 5.2). Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει επαρκή
εμπειρία σε σχετικά προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και δη
τουριστικής ανάπτυξης καθώς και στη μεθοδολογία σχετικών Ομάδων Έργου.
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά
ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:


Για την επιλογή απασχόλησης με κωδικό: 001

(1) Προηγούνται οι δημότες του Νομού Ροδόπης (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι κάτοικοι της Θράκης (Β’ βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι υπόλοιποι
εντοπιότητας)

συμμετέχοντες

ανεξαρτήτου

διαμονής

(Γ’

βαθμός

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α.

Τυπική Εκπαίδευση

Έως 400

Βαθμός Πτυχίου
Β.

Εμπειρία

Έως 420

Αποδεδειγμένη εμπειρία σύμφωνα
αναφέρονται στην παρούσα
Γ.

με

τα

όσα

λεπτομερώς

Συνέντευξη

Έως 500

Επάρκεια γνώσεων επί του αντικειμένου της θέσεως, γλωσσομάθεια
και πέραν της αγγλικής, επικοινωνιακή δεξιότητα, συμπεριφορά στο
χώρο εργασίας
Σύνολο

Έως 1320

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ
τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40)
κατηγορίες
ΠΕ & ΤΕ
μονάδες

5

…

5,5

…

6

…

6,5

…

7

…

7,5

…

8

…

8,5

…

9

…

9,5

…

10

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και
άνω

μονάδες

7

14

21

2
8

3
5

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παραπάνω κωδικό απασχόλησης νοείται η απασχόληση
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση
του έργου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο υποψήφιος με την αίτησή του, πρέπει να υποβάλει:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του
διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του
κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού
βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η
ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
Επίσης, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή
του, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παράρτημα του παρόντος.
1. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών, νομίμως επικυρωμένο.
2. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
α. Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:
● Άδεια άσκησης επαγγέλματος (αν απαιτείται) και
● Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου
ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα
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από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
β. Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:
● Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά
το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
● Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά
το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.
3. Για τους αλλοδαπούς: Άδεια παραμονής και εργασίας στη χώρα μας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του φορέα: www.thracehotels.gr.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την
υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με επιστολή, στην Τ.Θ. 115, 69100, Κομοτηνή,
απευθύνοντάς την στο Σύνδεσμο Ξενοδόχων Θράκης υπόψιν κ. Κων/νου
Χατζηκωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 6946066126) έως 22.6.2015. Το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην
ιστοσελίδα του φορέα μας (www.thracehotels.gr) δλδ. από 08.06.2015.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο δικτυακό τόπο
του φορέα μας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Ο φορέας μας, αφού επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους καλεί όλους σε
συνέντευξη, ενώπιον Επιτροπής, η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό,
συνεπικουρούμενη από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη
της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τους
κωδικούς απασχόλησης που έχουν επιλέξει με βάση το βαθμό εντοπιότητας που
διαθέτουν (Α΄, Β΄, κ.ο.κ.).
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2. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα,
γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια
(βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο βαθμολογούμενο κριτήριο
(εμπειρία) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο
κριτήριο (βαθμός τίτλου).
4. Τέλος θα συνυπολογιστεί και η αξιολόγηση των υποψηφίων έπειτα από την διαδικασία
της συνέντευξης από την σχετική αρμόδια Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,
τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του φορέα μας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία
αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση αποστέλλεται στην ίδια διεύθυνση
με αυτή της αποστολής της αίτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες
υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και την παρέλευση της
προθεσμίας ενστάσεων.
Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται
με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας,
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
O
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου
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