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Αρ. Πρωτ.: 1476

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.2081/1992 (ΦΕΚΑ154/10.09.1992) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3419/2005
(ΦΕΚΑ297/6.12.2005) περί σύστασης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και εκσυγχρονισμού
της επιμελητηριακής νομοθεσίας.
2. Το Π.Δ.8/2008(ΦΕΚΑ18/8.2.2008) «Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων».
3. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την YA 46274/ ΕΥΘΥ 482/13.5.2016 «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την
ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα.» (ΦΕΚ 1349/Β/13.5.2016)
6. Την
υπ.
αριθμ.
137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
αντικατάσταση
της
υπ’
αριθ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 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»
7. Την με αρ. πρωτ. 3384/936/Α2/27.06.2016 Πρόσκληση, με κωδικό 024 και α/α ΟΠΣ 1511, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020), Άξονας Προτεραιότητας 02 και
02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες
αναπτυξιακές απαιτήσεις» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με
τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».
8. Την με αριθμ. 8/Α1/29-08-2016 σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου (Διοικητική
Επιτροπή) έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» στο πλαίσιο της πρόσκλησης αρ.
πρωτ. 3384/936/Α2/27.06.2016, με κωδικό 024 και α/α ΟΠΣ 1511, όπως τροποποιήθηκε και
ίσχυε, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020), Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «Προσαρμογή
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
9. Την με αριθμ. 5914/756/A3/14.11.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων
και της Αγροδιατροφής» και MIS 5003103 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020»
10. Την 1ζ/23-11-2017 Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου (Διοικητική Επιτροπή) έγκρισης
της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Διαχείριση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση έργου, ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης» της Πράξης «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων
και της Αγροδιατροφής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003103 όπως οριστικοποιήθηκε μετά τις
ενσωματωμένες παρατηρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής με την αρ. 14Γ’/25-04-2018 Απόφαση της
Διοικητικής Επιτροπής.
11. Την αριθμ. 6Γ1/28.4.2020 απόφαση της ΔΕ της ΚΕΕΕ με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα
πρόσκληση
Προσκαλεί
Ενδιαφερόμενους/ες, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις έργου για την κάλυψη των αναγκών
της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5003103. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» 2014-2020 – Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «02 – Προσαρμογή εργαζομένων,
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».
H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων
Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» με ΟΠΣ (MIS) 5003103, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την με αριθμ.
5914/756/A3 απόφαση (ΑΔΑ:7ΑΑΓ465Χ18-Ω6Μ), ενδιαφέρεται να απασχολήσει, ένα (1) άτομο
ως Εξωτερικό Συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου
1 της Πράξης, (απόφαση έγκρισης αριθμ. 8/Α1/29-08-2016 του ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος ).
Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ & ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Σκοπός της Πράξης, είναι η υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε
επιλεγμένες ειδικότητες και η πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση
γνώσεων σε 1.250 εργαζόμενους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας,
ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης.
Η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω των ενεργειών κατάρτισης και της
συμμετοχής στη λήψη πιστοποίησης, αναμένεται να έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην
ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και απασχολησιμότητάς τους.
Στο φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 «Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργου,
ενέργειες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης» περιλαμβάνονται:
1. Ο Συντονισμός, η Οργάνωση και η Διαχείριση της Πράξης
2. Η Διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης
3. Ενέργειες Δημοσιότητας και Επιθεωρήσεις /Έλεγχοι από Εξωτερικό Ανάδοχο
4. Η Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου.
Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Για τις ανάγκες ενίσχυσης της Ομάδας Έργου του τακτικού προσωπικού που απασχολείται

στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας του Υποέργου, η ΚΕΕΕ ενδιαφέρεται να απασχολήσει
έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της
αμοιβής, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Ο εν λόγω Εξωτερικός Συνεργάτης θα ενισχύσει αφενός την Ομάδα Έργου του τακτικού
προσωπικού που απασχολείται στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας του Υποέργου και 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 της Ομάδας Διοίκησης Έργου και του Υπεύθυνου Υποέργου.
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι χώροι των γραφείων της ΚΕΕΕ.
Η συνολική αμοιβή για τον Εξωτερικό Συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και των
αναλογούντων κρατήσεων, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και όλων ανεξαιρέτως των
δαπανών και εξόδων που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου) φαίνεται
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
α/α

Ειδικότητα

Σχέση
Απασχόλησης

Τρόπος
πρόσληψης

1.

Εξωτερικός
Συνεργάτης

Σύμβαση
Μίσθωσης έργου

Πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

Κόστος (€)
22.400

Γ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο εξωτερικός συνεργάτης καλείται να υλοποιήσει τις εξής επιμέρους ενέργειες/εργασίες :
Στο Υποέργο 1 «Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργου, ενέργειες
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης», περιλαμβάνονται τέσσερα (4) Πακέτα Εργασίας και
ο εξωτερικός συνεργάτης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε τρία (3) από αυτά. Συγκεκριμένα
θα προσφέρει υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν τον Συντονισμό, την Οργάνωση και τη Διαχείριση
της Πράξης, τη Διαχείριση ελέγχου και την Παρακολούθηση του Οικονομικού Αντικειμένου
αλλά και όλο το πρόγραμμα Δημοσιότητας και οι επιμέρους ενέργειες αυτού, για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων, μερών, του κοινού και της
ενδιαφερόμενης ομάδας – στόχου για το σκοπό, την πρόοδο υλοποίησης και τα αποτελέσματα
– οφέλη της Πράξης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Τέλος τα εν λόγω
Πακέτα Εργασίας περιλαμβάνουν ενέργειες επιτόπιων ελέγχων και επαληθεύσεων. Για τις
Δράσεις Δημοσιότητας θα τηρηθούν όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ)1303/2013 και 1304/2013.
Οι ενέργειες/εργασίες, που περιλαμβάνονται ανά πακέτο εργασίας και στην υλοποίηση των
οποίων θα συμμετάσχει ο εξωτερικός συνεργάτης είναι οι εξής:
Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ.1): Συντονισμός, Οργάνωση και Διαχείριση της Πράξης
 Συντονισμός και παρακολούθηση πορείας υλοποίησης της πράξης.
 Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου – έλεγχος οροσήμων (milestones).
 Έλεγχος Φυσικού Αντικειμένου του έργου.
 Πίνακας μετακινήσεων και ελέγχου στελεχών του φορέα
 Οργάνωση και υλοποίηση επιτόπιων ελέγχων/ επαληθεύσεων στελεχών του φορέα
 Εκθέσεις και πορίσματα επιτόπιων ελέγχων/ επαληθεύσεων στελεχών του φορέα
στους αναδόχους
 Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής
ωφελουμένων.
 Διενέργεια διαδικασίας προσέλκυσης και επιλογής ωφελούμενων – έλεγχος

πληρότητας φακέλων υποψηφίων.
 Εντοπισμός κινδύνων ή αποκλίσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων.
 Δημιουργία και τήρηση Φακέλων του έργου (Φυσικού Αντικειμένου, Οικονομικού
Αντικειμένων, Διαχειριστικών Εγγράφων κλπ.)
 Αλληλογραφία – επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς (πχ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, Ανάδοχοι,
Ωφελούμενοι κλπ.)
Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ.2): Διαχείριση ελέγχου και Παρακολούθηση Οικονομικού
Αντικειμένου
 Οικονομική παρακολούθηση της πράξης
 Καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ωφελούμενων
 Συγκέντρωση από τον Δικαιούχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την
εκτέλεση των πληρωμών.
 Έγκριση της δαπάνης από τα αρμόδια όργανα του δικαιούχου και τη διαβίβαση της
σχετικής επιστολής στον οικονομικό υπεύθυνο του έργου.
 Εκτέλεση των πληρωμών.
 Τήρηση λογιστικής μερίδας του έργου.
Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ.3): Ενέργειες Δημοσιότητας και Επιθεώρηση / Έλεγχοι από
Εξωτερικό Ανάδοχο
 Η προσέλκυση ωφελούμενων της πράξης.
 Η προβολή και δημοσιότητα της πράξης.
 Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων/ επαληθεύσεων από εξωτερικό ανάδοχο.

Στο παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης
παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τα
παραδοτέα στα οποία συμμετέχει ο εξωτερικός συνεργάτης.
Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ
Ο εξωτερικός συνεργάτης θα παρέχει τις υπηρεσίες του, για λογαριασμό της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, με σύμβαση
έργου διάρκειας από την υπογραφή της και έως την 01-08-2021 (ημερομηνία λήξης της
Πράξης) με συνολική αμοιβή 22.400 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και οποιονδήποτε
λοιπών κρατήσεων (ενδεικτικά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη κ.α.) και αφορά συμμετοχή
του εξωτερικού συνεργάτη με 14 Ανθρωπομήνες στην υλοποίηση της Πράξης
Η συνολική διάρκεια της σύμβαση έργου είναι δυνατόν να παραταθεί σε περίπτωση παράταση
της Πράξης, μέχρι τη νέα λήξη της πράξης, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής και της
απασχόλησης του συνεργάτη σε ανθρωπομήνες.
Ε. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του «Συνεργάτη» θα παρέχονται αυτοπροσώπως σε
χώρους και εγκαταστάσεις που θα υποδειχθούν από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος, καθώς και όπου απαιτείται για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου.
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην
υλοποίηση του Έργου, να συμμετέχει, εφόσον οριστεί, στην Ομάδα Υλοποίησης Πράξης
(Ο.Υ.Π.), καθώς και να συνεργάζεται με τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της Πράξης και
τον Υπεύθυνο Πράξης
ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα):
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δύο ετών στην υλοποίηση και διαχείριση

συγχρηματοδοτούμενων έργων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (κριτήρια
on/off) για να εξεταστεί και να αξιολογηθεί η αίτηση του υποψηφίου. Εφόσον δεν πληρούνται
η αίτηση απορρίπτεται εξ αρχής.
Βαθμολογούνται, ως πρόσθετα των προαναφερομένων, τα εξής προσόντα, με τον εξής τρόπο
:
1. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην
συγχρηματοδοτούμενων έργων πέραν των δύο ετών.

υλοποίηση

ή/και

διαχείριση

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση επιχειρήσεων ή στην Διοίκηση έργων
3. Γνώση Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών υποστήριξης της υλοποίησης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΟΠΣ/Ηλεκτρονική Υποβολή, ΕΣΗΔΗΣ)
4. Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (καλή Β2 πολύ καλή Γ1/C1 ή άριστη Γ2/C2)
5. Προσωπική Συνέντευξη.
Σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Α/Α
1
2
3
4
5

Πίνακας Βαθμολόγησης Πρόσθετων Προσόντων – Προσωπικής Συνέντευξης
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΙ
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή/και
Από
0
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων πέραν των δύο ετών
έως 30
(6 μόρια ανά έτος προϋπηρεσίας με max τα 5 έτη)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην διοίκηση επιχειρήσεων ή στην διοίκηση
20
έργων
Γνώση Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών υποστήριξης της
10
υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΟΠΣ/Ηλεκτρονική
Υποβολή, ΕΣΗΔΗΣ)
Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας ( 5 βαθμούς για καλή Β2
Από 0
10 βαθμούς για πολύ καλή Γ1/C1 ή 15 βαθμούς για άριστη Γ2/C2
έως 15
Προσωπική Συνέντευξη
25

Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων = «1»+«2»+«3»+4
Μέγιστη δυνατή βαθμολογία πρόσθετων προσόντων 75 βαθμοί

Η τεκμηρίωση της “Γνώσης Πληροφοριακών Συστημάτων...” θα πρέπει να προκύπτει, από
την συμμετοχή του του υποψηφίου σε ανάλογα έργα.. Και τούτο διότι δεν εκδίδεται από
αρμόδιο φορέα έγγραφο που να πιστοποιεί την γνώση των προαναφερόμενων
Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών.
Βαθμολόγηση Προσωπικής Συνέντευξης : μέχρι και 25 βαθμούς
Με την Προσωπική Συνέντευξη του υποψηφίου, αξιολογούνται, συνολικά το επαγγελματικό
προφίλ του, η αντίληψη του για το έργο και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ώστε να
παραδώσει πλήρη τα παραδοτέα του , ελέγχονται και διαπιστώνονται πρόσθετα προσόντα
του που δηλώνονται στην αίτηση του, πέραν αυτών που περιγράφει η προκήρυξη, τα οποία
συμβάλλουν στην άρτια εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, Λόγω των έκτακτων
μέτρων η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί μέσω βιντεο-κλήσης με την χρήση εφαρμογών,
όπως π.χ. Skype, Zoom, κλπ.

Συνολική Βαθμολογία:
Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων + Βαθμολόγηση Προσωπικής Συνέντευξης
Ζ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων
που θα συσταθεί στην ΚΕΕΕ και τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
της www.uhc.gr.
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την
επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν θα
εξετασθούν από επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων που θα συσταθεί στην ΚΕΕΕ.
Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες και αρχίσει από
την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της ΚΕΕΕ. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση του ωραρίου ολοκλήρωσης της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά
νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της ΚΕΕΕ (www.uhc.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα
συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να φέρει την ένδειξη:
Αίτηση για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου στο
πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» και MIS
5003103»
Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ΚΕΕΕ και να
έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις 29/05/2020 και ώρα 14.00 μμ, είτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: keeuhcci@uhc.gr, είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα
του δικαιούχου, Ακαδημίας 6 Αθήνα 106 71, με έναν από τους εξής τρόπους: α)
αυτοπροσώπως, β) ταχυδρομικώς, γ) μέσω courier.
Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (του courier) αντίστοιχα αποτελεί
απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του
Δικαιούχου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Δικαιούχος ουδεμία ευθύνη
φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και
δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
α. Διαβιβαστικό – αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α στο τέλος της
παρούσας Πρόσκλησης)
β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (βλέπε Υπόδειγμα Β στο τέλος της παρούσας
Πρόσκλησης)
γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά – τεκμήρια που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη
των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, και ειδικότερα:
 Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι). Αντίγραφα τίτλων σπουδών, στα οποία







να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών
έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
Απόδειξη Επαγγελματικής Εμπειρίας. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας
απαιτούνται: Απλά αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης(-εων) ή
επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων ή/και σχετικών συμβάσεων, από τις
οποίες να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας του υποψηφίου.
Εναλλακτικά καρτέλα ενσήμων ή δήλωση από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο, ή αντίγραφα
τιμολογίων.
Έγγραφα απόδειξης πρόσθετων προσόντων (π.χ. πιστοποιητικά ξένων γλωσσών,
πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων/ προσόντων/ εμπειρίας). Η γνώση της Αγγλικής
γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 1 Π.δ.
146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 Π.δ. 116/2006.
Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία βιογραφικού
σημειώματος και των προσκομισθέντων πιστοποιητικών είναι ακριβή και αληθή, σύμφωνα
με το συνημμένο παράρτημα της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 3387105 και e-mail:
keeuhcci@uhc.gr .
Σημαντική Σημείωση
Με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους
όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει την Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά
δικαιώματα προσδοκίας. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδος, διατηρεί το δικαίωμα να
αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το
χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να
απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να
αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την
αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.
H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου Ελλάδος, διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του
αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη
των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα
ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίου Ελλάδος ή τα στελέχη της για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα
πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται
την 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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΕΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΉΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2, πολύ καλή Γ1/C1 ή άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται
με βάση το άρθρο 1 Π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 50/2001 Καθορισμός
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ
185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 Π.δ.
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.δ. 50/2001 » (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄», ως
εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. ή
β) Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή
γ) Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα
από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την
αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση
του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που
χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα
την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ
Τα παραδοτέα, στην υλοποίηση των οποίων θα συμμετάσχει ο εξωτερικός συνεργάτης, ανά
πακέτο εργασίας είναι οι εξής:
Πακέτο Εργασίας 1:
Π1.1: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Παρακολούθησης Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου έργου.
Π1.2: Εξαμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς στο πλαίσιο της υποστήριξης των διαγωνισμών του
έργου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις διαδικασίες επιλογής αναδόχων στα πλαίσιο των
αναθέσεων: Δημοσιότητας, κατάρτισης, αξιολόγησης και εξωτερικών συνεργατών, με
συνημμένα τα αποδεικτικά των αναθέσεων, ήτοι Πρόσκληση, Πρακτικό αξιολόγησης,
Πρακτικό επιλογής, Σύμβαση
Π1.3: Προσέλκυση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο (Παραδοτέα:
Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής και εντύπου συνέντευξης, πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, πίνακας μοριοδότησης ανά πρόγραμμα κατάρτισης, πρακτικό επιλογής,
πίνακας αποτελεσμάτων ανά πρόγραμμα κατάρτισης)
Πακέτο Εργασίας 2:
Π2.1: Τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου έργου
Π2.2: Φάκελος πληρωμής εκπαιδευτικών επιδομάτων (καταστάσεις με τους δικαιούχους του
επιδόματος, αντίγραφα επιταγών ή extrait τραπεζών για την καταβολή του εκπαιδευτικού
επιδόματος, αποδεικτικά πληρωμής του παρακρατηθέντος φόρου)
Π2.3: Πρακτικά ελέγχου των αιτημάτων πληρωμής για την έγκριση των δαπανών
Πακέτο Εργασίας 3:
Π3.1: Τριμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς για τις δράσεις δημοσιότητας του έργου που
περιλαμβάνουν: έντυπα δημοσιότητας, δύο δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,
διοργάνωση εκδηλώσεων προσέλκυσης ωφελουμένων, δελτία τύπου – ανακοινώσεις,
διοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου.
Π3.2: Τριμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς επιτόπιων ελέγχων/επαληθεύσεων.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του εξωτερικού συνεργάτη ανά Πακέτο Εργασίας και Παραδοτέο. Τα Παραδοτέα
του Έργου θα υποβάλλονται στον Υπεύθυνο της Πράξης.

Ειδικότητ
α
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7 2. Υποβολή αιτήσεων 3.
Τελική επιλογή 5. Σύναψη
σύμβασης έργου

Εργασίες Καθήκοντα
- Ρόλος

Πακέτα Εργασίας /
Παραδοτέα

Μέλος
Ομάδας
Υλοποίηση
ς έργου

Π1.1:
Τριμηνιαίες
Εκθέσεις
Παρακολούθησης
Υλοποίησης Φυσικού
Αντικειμένου Έργου
Π1.2:
Εξαμηνιαίες
εκθέσεις αναφοράς στο
πλαίσιο
της
υποστήριξης
των
διαγωνισμών
του
έργου, οι οποίες θα
περιλαμβάνουν
τις
διαδικασίες επιλογής
αναδόχων στα πλαίσια
των
αναθέσεων:
Δημοσιότητας,
κατάρτισης,
αξιολόγησης
και
εξωτερικών
συνεργατών,
με
συνημμένα
τα
αποδεικτικά
των
αναθέσεων,
ήτοι
Πρόσκληση, Πρακτικό
αξιολόγησης, Πρακτικό
επιλογής, Σύμβαση

Χρονική
Διάρκει
α
(Μήνες)

Εκτιμώμενη
απασχόλησ
η σε Α/Μ

Μικτό
Μηνιαί
ο
Κόστος
(€)

Κόστος (€)

2,1

1.600

3360

2,1

1.600

3360

14

Ειδικότητ
α

Τρόπος
Απασχόλησης

Ποσοστό
(%) του
συμβατικο
ύ χρόνου

Τρόπος πρόσληψης /
Νομική Βάση

Εργασίες Καθήκοντα
- Ρόλος

Πακέτα Εργασίας /
Παραδοτέα
Π1.3:Προσέλκυση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
για
συμμετοχή στο έργο
(Παραδοτέα: υπόδειγμα
αίτησης συμμετοχής και
εντύπου συνέντευξης,
πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, πίνακας
μοριοδότησης
ανά
πρόγραμμα κατάρτισης,
πρακτικό
επιλογής,
πίνακας
αποτελεσμάτων
ανά
πρόγραμμα κατάρτισης)
Π2.1:
Τριμηνιαίες
εκθέσεις
παρακολούθησης
υλοποίησης
οικονομικού
αντικειμένου έργου

Χρονική
Διάρκει
α
(Μήνες)

Εκτιμώμενη
απασχόλησ
η σε Α/Μ

Μικτό
Μηνιαί
ο
Κόστος
(€)

Κόστος (€)

2,1

1.600

3360

2,1

1.600

3360

Ειδικότητ
α

Τρόπος
Απασχόλησης

Ποσοστό
(%) του
συμβατικο
ύ χρόνου

Τρόπος πρόσληψης /
Νομική Βάση

Εργασίες Καθήκοντα
- Ρόλος

Πακέτα Εργασίας /
Παραδοτέα
Π2.2:
Φάκελος
πληρωμής
εκπαιδευτικών
επιδομάτων
(καταστάσεις με τους
δικαιούχους
του
επιδόματος, αντίγραφα
επιταγών ή extrait
τραπεζών
για
την
καταβολή
του
εκπαιδευτικού
επιδόματος,
αποδεικτικά πληρωμής
του παρακρατηθέντος
φόρου)
Π2.3: Πρακτικά ελέγχου
των
αιτημάτων
πληρωμής
για
την
έγκριση των δαπανών

Χρονική
Διάρκει
α
(Μήνες)

Εκτιμώμενη
απασχόλησ
η σε Α/Μ

Μικτό
Μηνιαί
ο
Κόστος
(€)

Κόστος (€)

1,4

1.600

2240

1,4

1.600

2240

Ειδικότητ
α

Τρόπος
Απασχόλησης

Ποσοστό
(%) του
συμβατικο
ύ χρόνου

Τρόπος πρόσληψης /
Νομική Βάση

Εργασίες Καθήκοντα
- Ρόλος

Πακέτα Εργασίας /
Παραδοτέα
Π3.1:
Τριμηνιαίες
εκθέσεις αναφοράς για
τις
δράσεις
δημοσιότητας
του
έργου
που
περιλαμβάνουν
:
έντυπα δημοσιότητας
(100 αφίσες, 2.000
φυλλάδια, 1banner), 2
δημοσιεύσεις
στον
έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο,
διοργάνωση
εκδηλώσεων
προσέλκυσης
ωφελούμενων(5
σε
διαφορετικές
περιφέρειες της χώρας),
δελτία
τύπου
ανακοινώσεις,
διοργάνωση ημερίδας
στο
πλαίσιο
της
ολοκλήρωσης
του
έργου
Π3.2:
Τριμηνιαίες
εκθέσεις
αναφοράς
επιτόπιων
ελέγχων/επαληθεύσεω
ν

ΣΥΝΟΛΟ

Χρονική
Διάρκει
α
(Μήνες)

Εκτιμώμενη
απασχόλησ
η σε Α/Μ

Μικτό
Μηνιαί
ο
Κόστος
(€)

Κόστος (€)

1,4

1.600

2240

1,4

1.600

2240

14

22.400,00
€

