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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Κατερίνη, 22/11/2016
Αριθ. Πρωτ. 7569/Φ.101

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθ. 7569/Φ.101/22-11-2016
Πλήρωσης µίας (1) θέσης Ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ν.Π.∆.∆.)
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ν.Π.∆.∆.)
που εδρεύει στην Κατερίνη Π.Ε. Πιερίας,
έχοντας υπόψη:
1. τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3ζ του Νόµου 2081/1992 περί του θεσµού των
Επιµελητηρίων (Φ.Ε.Κ. 154/Α/10-9-1992), όπως τούτο προστέθηκε µε το άρθρο 22 του
Νόµου 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/6-12-2005),
2. τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3β του Νόµου 2081/1992, όπως τούτο προστέθηκε
µε το άρθρο 22 του Νόµου 3419/2005, σε συνδυασµό µε την µε Αριθ.1/Πρακ.∆Σ.12/2111-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Πιερίας,
3. την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Πιερίας µε έναν
(1) ειδικό επιστηµονικό συνεργάτη, ενόψει των αυξηµένων καθηκόντων και αναγκών
παρουσίας του Επιµελητηρίου, κυρίως στον ευρωπαϊκό και διεθνή στίβο,
4. την
απόφαση
του
∆.Σ.
Αριθ.1/Πρακ.∆Σ.12/21-11-2016/Α∆Α:ΩΠΒ4469ΗΚΠ-ΠΚΟ
(πρόσληψη, προσόντα, είδος και διάρκεια σύµβασης αµοιβή, προκήρυξη, επιτροπή
αξιολόγησης, σχετικές διατάξεις).
5. την
απόφαση
του
∆.Σ.
Αριθ.8.2/Πρακ.∆Σ.10/29-9-2016/Α∆Α:7ΒΓΨ469ΗΚΠ-ΜΨΝ
(δέσµευση της σχετικής πίστωσης).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση µίας (1) θέσης ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη, µε σχέση εργασίας σύµβασης
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε διάρκεια από την υπογραφή της σύµβασης έως το
πέρας της θητείας του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:
1. Να είναι Ελληνας πολίτης.
2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. Οικονοµικών Επιστηµών.
(Ο βαθµός του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό 40)
3. Να είναι κάτοχος επιπλέον τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε θεµατολογία σχετική µε το
εµπορικό σκέλος των επιχειρήσεων σε θέµατα στρατηγικής προβολής και ανάδειξής τους.
(Ο βαθµός του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό 40)
4. Να έχει εµπειρία στο σκέλος των εµπορικών επιχειρήσεων αποδεδειγµένη από σχετική
βεβαίωση εργοδότη ή ασφαλιστικού φορέα ή από οποιοδήποτε άλλο νοµίµως συνταγµένο
έγγραφο.
(Κάθε ένας (1) µήνας εµπειρίας και µε ανώτατο όριο τους εξήντα (60) µήνες βαθµολογείται
µε επτά (7) µονάδες)
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
•

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν, στο Τµήµα ∆ιοικητικού-Οικονοµικού του
Επιµελητηρίου Πιερίας, από την Τετάρτη 23/11/2016 και ώρα 07:30 µέχρι την Τρίτη
29/11/2016 και ώρα 15:30, αίτησή τους µαζί µε αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα. Εντυπο
αιτήσεως διατίθεται από το Τµήµα ∆ιοικητικού-Οικονοµικού του Επιµελητηρίου Πιερίας.

•

Με βάση τα κατά τα ανωτέρω στοιχεία που θα υποβληθούν, θα γίνει αξιολόγηση από την
ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων και θα συνταχθεί πρακτικό
αξιολόγησης, που θα υποβληθεί για τελική έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Επιµελητηρίου Πιερίας, προκειµένου να επιλεγεί ο ένας (1) ως άνω ειδικός επιστηµονικός
συνεργάτης.

•

Μετά την επιλογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου του ενός (1) ειδικού
επιστηµονικού συνεργάτη του µε βάση την αίτηση και το Βιογραφικό που πληρούν τις
προϋποθέσεις, θα υποβληθούν στο Τµήµα ∆ιοικητικού-Οικονοµικού του Επιµελητηρίου τα
πλήρη δικαιολογητικά (για την απόδειξη των αναγραφοµένων στο υποβληθέν Βιογραφικό).

•

Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά µετά την οριστική επιλογή θα πρέπει να είναι επικυρωµένα
φωτοαντίγραφα από νόµιµη αρχή.

•

Η κτήση βασικών τίτλων σχολών της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύεται και από
επίσηµη αναγνώριση της ισοτιµίας από την αρµόδια ελληνική αρχή, εκτός αν πρόκειται για
σχολές για τις οποίες είναι ήδη γνωστό ότι έχουν αναγνωρισθεί από το ∆ΙΚΑΤΣΑ.

•

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου Πιερίας, διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει άγονο
τον διαγωνισµό αυτό, αν κατά την απόλυτη κρίση του δεν πληροί κανείς εκ των αιτούντων τις
προϋποθέσεις για την επιλογή του ειδικού επιστηµονικού συνεργάτη.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί µε την ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του
Επιµελητηρίου Πιερίας στον πίνακα ανακοινώσεων του µεγάρου όπου στεγάζονται τα γραφεία
του επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθ. 9 - 60134 Κατερίνη, στη διαδικτυακή πύλη του
Επιµελητηρίου Πιερίας και να δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα, επί τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες και να παραµείνει για όλο αυτό το διάστηµα µέχρι και την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων.
Κατερίνη, Τρίτη 22/11/2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

