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I)  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της «Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου» (ΕΝΕΛΒΙ), έχοντας υπόψη: 
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» 
(κωδ. Πρόσκλησης 024) 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. 6027/814/Α3/16.11.17 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Κατάρτιση και 
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο Βιβλίου», με MIS 5003014 
στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», καθώς και την 1η 
τροποποίηση αυτής με αριθμ. 3832/Β3/821/28.06.18.  

δ) Την από 24.4.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα για την έγκριση εκτέλεσης με ίδια μέσα του 
Υποέργου 1 της Πράξης 

ε) Την απόφαση με αριθμ. 3/02.05.2018 για την έγκριση εκτέλεσης της πράξης με ίδια μέσα 
στ) Την από 1/8/2018 Απόφαση του Δ.Σ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής και 

Πιστοποίησης της ποιότητας των παραδοτέων του έργου 
ζ) Την από 21/5/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα για την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης. 
 
εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την οποία καλεί τα 
ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για σύναψη σύμβασης με 
έναν (1) Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Βιβλίου» κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5003014 στα Πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020». 
 
II)  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ 
 
H ΕΝΕΛΒΙ ιδρύθηκε το 2012 φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν πυρήνα διάδοσης και προώθησης 
του βιβλίου σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό, προβάλλοντας το ιδανικό της 
φιλαναγνωσίας, οργανώνοντας από κοινού με τους συγγραφείς προωθητικές δράσεις και 
αναλαμβάνοντας έρευνες και μελέτες για την ελληνική αγορά του βιβλίου, αλλά και να 
παρεμβαίνει σε θέματα που ανακύπτουν στη σύγχρονη εποχή, όπως το ηλεκτρονικό βιβλίο, τα 
πνευματικά δικαιώματα των e-books, την οργάνωση και τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών, και 
γενικότερα το τοπίο της αγοράς του βιβλίου όπως έχει διαμορφωθεί και συνεχίζει να 
μεταλλάσσεται τα τελευταία χρόνια.  
 
Ακολουθώντας το σκοπό της ίδρυσής της η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.), 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 Βιβλίου» κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003014 στα Πλαίσια του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» με την υπ’ αριθμ. 
6027/814/A3/16.11.2017 απόφαση ένταξης και την υπ’ αριθμ. 3832/Β3/821/28.06.2018 1η 
τροποποίηση αυτής. 
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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: 
• Σχεδιασμός και παραγωγή συμβατικού και ψηφιακού βιβλίου 
• Logistics και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών 
• Σύγχρονες μέθοδοι και μέσα στην Προώθηση και Πώληση, με εκτεταμένη χρήση των Social 

Media 
 
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. 
 
III)  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

1. Περιγραφή Αρμοδιοτήτων  
 

Παρακολουθεί και ελέγχει συνολικά την οικονομική διαχείριση της Πράξης και συγκεκριμένα: 
• Παρακολουθεί τις δαπάνες ανά Υποέργο / Δράση. 
• Ελέγχει τη νομιμότητα των δαπανών. 
• Αντιστοιχεί το φυσικό αντικείμενο με το οικονομικό αντικείμενο, ανά υποέργο – δράση – 

πακέτο εργασίας και παραδοτέο. 
• Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης 

της πράξης (οικονομικό αντικείμενο) καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης / 
αντιστοίχισης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους. 

• Παρακολουθεί τις συμβάσεις εργασίας – αμοιβές των μελών της ομάδας έργου. 
• Συγκεντρώνει τα παραστατικά δαπανών. 
• Διενεργεί τις πληρωμές. 
• Τηρεί τον οικονομικό φάκελο της Πράξης. 
• Συμμετέχει στη σύνταξη των παραδοτέων. 

 
2. Περιγραφή Προσόντων 

 
Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχει ο Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης είναι:  
• Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  
• Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στην οικονομική διαχείριση 

 
3. 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: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 Εκπαίδευση Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ σε Οικονομικά 
Αντικείμενα 100 30% 

2 

Επαγγελματική εμπειρία στη 
Διαχείριση και Υλοποίηση 

Οικονομικού Αντικειμένου, 
Έργων και Προγραμμάτων 

Εμπειρία πάνω από 10 έτη 100 
50% 

Εμπειρία από 5 έως 10 έτη 50 

3 Προσωπική Συνέντευξη Βάσει δομημένου 
ερωτηματολογίου 1 – 100 20% 

Συνολική Βαθμολογία  Μέγιστη βαθμολογία: 100 μόρια 100% 
 

4. Διάρκεια – Τόπος Υλοποίησης – Αμοιβή  
 
Η διάρκεια απασχόλησης στο έργο θα είναι 7,6 ανθρωπομήνες με ημερομηνία λήξης αυτή της 
λήξης του έργου (30/04/2020) η οποία δύναται να αλλάξει σε περίπτωση παράτασης του χρόνου 
υλοποίησης του έργου.  
 
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στον τόπο υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης, δηλαδή στην έδρα 
της ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ. (Ζαλόγγου 9, Αθήνα). 
 
Η αμοιβή προσδιορίζεται στα 7.350,00€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και 
ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογα με το είδος της ασφάλισης του στελέχους.  
 
Ο τρόπος αμοιβής θα προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί. Σε 
περίπτωση που η καταβολή της αμοιβής επιλεγεί να γίνεται τμηματικά βάσει της προόδου 
υλοποίησης του Έργου, η αμοιβή θα καταβάλλεται με την πιστοποίηση των παραδοτέων από την 
Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης της ποιότητας των παραδοτέων του έργου και του χρόνου 
απασχόλησής του.  
 
IV) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
α) Υποβολή Αιτήσεων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένα ή µε courier) μέχρι την 18/06/2019, ώρα 16:00 
εντός σφραγισμένου φακέλου στη διεύθυνση:  
 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) 
Ζαλόγγου 9, 106 78 Αθήνα, 2ος Όροφος 

 
Για την υπ’ Αρ. Πρωτ. 3/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

Για τη Θέση «Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης» 
 
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 της ΕΝΕΛΒΙ να καταρτίσει Σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η. 
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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.enelvi.org, 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 ΕΝΕΛΒΙ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ακόλουθη παράγραφο. 
 
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: 

 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.) 
Ζαλόγγου 9, 106 78 Αθήνα, 2ος Όροφος 

 

Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων 
 

Για την υπ’ Αρ. Πρωτ. 3/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Για τη Θέση «Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης» 

 
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. 
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γ) Φάκελος Δικαιολογητικών 
 
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:. 
α) Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνημμένο υπόδειγμα) 
β) Βιογραφικό Σημείωμα (συνημμένο υπόδειγμα) 
γ) Τίτλος Σπουδών 

Σχετικά με τον τίτλο σπουδών, απαιτείται φωτοτυπία του τίτλου στον οποίο αναγράφεται ο 
ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και έτος κτήσης αυτού.  

δ) Εξειδικευμένες Γνώσεις Πληροφορικής (όπου απαιτείται) 
Πιστοποίηση εθνική ή διεθνής σε εξειδικευμένα αντικείμενα πληροφορικής 

ε) 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 
στ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (συνημμένο υπόδειγμα) 
 
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 την ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ. να συνάψει 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ. 
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη 
διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. 
 
Η ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ. 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 ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ. ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με 
την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. 
 
ε) Προστασία Δεδομένων 
 
Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων που υποβάλλει κάθε υποψήφιος είναι η διαχείριση της 
αίτησης του για ενδεχόμενη προεπιλογή και κάλυψη της θέσης και μόνο. Ο φορέας δεν 
δημοσιοποιεί τα ονόματα των υποψηφίων καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο των αιτήσεων τους.  
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στ) Λοιπές Πληροφορίες 
 
Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος στο e-mail info@enelvi.org και στο τηλέφωνο 210 3801630 (ώρες επικοινωνίας 
10:00 – 14:00) 
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