ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019
Α.Π. 2084

Η

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης

«Προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5010656, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020» με την με αριθμ.
486/03.05.2018 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΧΚΗ7ΛΛ- ΖΟΛ), ενδιαφέρεται να απασχολήσει ένα (1)
άτομο ως Εξωτερικό Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης, με σύμβαση
μίσθωσης έργου (έγκριση απόφασης

αριθμ.

1712/20-6-2019

της ΔΕ της ΚΕΕΕ), σε

αντικατάσταση παραιτηθέντος συνεργάτη.

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ & ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Σκοπός της πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και
Προώθησης στην Απασχόληση για 700 ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και
ιδίως, για εκείνους των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση) είναι κάτω
του ορίου της φτώχειας.
Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γενικές και ειδικές
γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες που :
•

Αφενός θα ενισχύσουν τις δυνατότητες απασχόλησης ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων
και ιδίως, αυτών των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση) είναι
κάτω του ορίου της φτώχειας και ειδικότερα την προώθησή, πρόσβαση και επανένταξη τους
στην απασχόληση και την αγορά εργασίας, τόσο μέσω δράσεων διασύνδεσής τους με
επιχειρήσεις, όσο και μέσω δράσεων προετοιμασίας για έναρξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας.

•

Αφετέρου θα ενισχύσουν τη διαδικασία κοινωνικής ένταξης και επανένταξης ευπαθών
κοινωνικών ομάδων

•

Θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την
προώθησή τους στην απασχόληση

Η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και mentoring, η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη
λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και η ενδυνάμωση και
υποστήριξη των ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση
της απασχόλησης.
Στο φυσικό αντικείμενο του υποέργου 2 «Διοίκηση, Διαχείριση της Πράξης, Δημοσιότητα και
Υποστηρικτικές Ενέργειες της Πράξης» περιλαμβάνονται:
1. Η διαδικασία προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης και η διεξαγωγή της διαγωνιστικής
διαδικασίας για τις «Ενέργειες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής & Mentoring, Κατάρτισης &
Πιστοποίησης,

και

Συμβουλευτικής

Καθοδήγησης

για

την

ανάπτυξη

ικανοτήτων

επιχειρηματικότητας».
2. Η επιλογή των ωφελουμένων .
Μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων
Η Ομάδα Έργου της ΚΕΕΕ όπως αυτή θα οριστεί και περιγραφεί για την υλοποίηση και εφαρμογή
των μέτρων για την προσέλκυση, αξιολόγηση και επιλογή των ωφελούμενων, θα εφαρμόσει
σύστημα που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Στάδιο Α: Προσέλκυση των ωφελούμενων
Στάδιο Β: Επεξεργασία – Ταξινόμηση Αιτήσεων
Στάδιο Γ: Συλλογή – Έλεγχος Δικαιολογητικών
Στάδιο Δ: Αξιολόγηση – τελική κατανομή – επιλογή των ωφελούμενων & συγκρότηση τμημάτων
3. Ενέργειες δημοσιότητας.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης μετά την
έγκρισή της, θα ληφθούν από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος - ΚΕΕΕ, όλα τα μέτρα
πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ) 1303/2013 και 1304/2013.
Ειδικότερα σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού 1303/2013 θα ληφθούν μέτρα
δημοσιότητας, προκειμένου να ενημερώνονται η ομάδα - στόχος και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και συγκεκριμένα:
❖ Λειτουργία διαδικτυακού τόπου, στον οποίο θα αναρτώνται στοιχεία της πράξης, όπως
σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα,
επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.
❖ Θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες, σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ
και την υλοποίησή της στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Η εν λόγω
ενημέρωση θα πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο πιστοποιητικό που
χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγονται στο πλαίσιο αυτό.

Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Για τις ανάγκες ενίσχυσης της Ομάδας Έργου του τακτικού προσωπικού που απασχολείται στην
υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας του Υποέργου, η ΚΕΕΕ ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν (1)
Εξωτερικό Συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Οι εν λόγω Εξωτερικοί Συνεργάτες θα ενισχύσουν αφενός την Ομάδα Έργου του τακτικού
προσωπικού που απασχολείται στην υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας του Υποέργου και θα
αναλάβει σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου την παρακολούθηση και
υλοποίηση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο Πακέτο 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
και του Υπεύθυνου Υποέργου
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι χώροι των γραφείων της ΚΕΕΕ
Η συνολική αμοιβή για τον Εξωτερικό Συνεργάτη ανέρχεται σε 13.385,52 € (αμοιβή για 8 μήνεςαρχίζει από 1/8) συμπεριλαμβανομένων του αναλογούντος Φ.Π.Α., λοιπών κρατήσεων,
ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και όλων ανεξαιρέτως των δαπανών και εξόδων που απαιτούνται
για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου.

Γ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι εξωτερικοί συνεργάτες καλούνται να υλοποιήσουν τις εξής επιμέρους ενέργειες/εργασίες :
Στο ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 , περιλαμβάνονται ενέργειες, οι οποίες αφορούν τον Συντονισμό, την
Παρακολούθηση της υλοποίησης , την Διαχείριση, την Παραλαβή του Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Πράξης.
Περιλαμβάνεται επίσης η Επιλογή των Ωφελουμένων, καθώς και όλο το πρόγραμμα Δημοσιότητας
και τις επιμέρους ενέργειες αυτού, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιχειρηματικών –
επαγγελματικών φορέων και ενώσεων, κοινού και επιχειρήσεων για την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος.
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 στο ΠΕ1 είναι :
ΠΕ.1.Ε1 : Διοικητική Υποστήριξη και Παρακολούθηση Φυσικού αντικειμένου (ΟΥΠ)
ΠΕ.1.Ε2 : Συντονισμός, Διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης (ΟΥΠ)
ΠΕ.1.Ε3 : Οικονομική Παρακολούθηση της πράξης (ΟΥΠ)

ΠΕ.1.Ε4 : Επιλογή Ωφελουμένων
ΠΕ.1.Ε5 : Ενέργειες Δημοσιότητας
ΠΕ.1.Ε6 : Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου

Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
ΠΕ.1.Π1 : Διοικητικοί Φάκελοι προγραμμάτων, Αιτήσεις υποψηφίων-Κατάλογος εκπαιδευτών &
συμβάσεις-Συμφωνητικά Καταρτιζομένων για το εκπαιδευτικό επίδομα-Ωρολόγια προγράμματαΠαρουσιολόγια Εκπαιδευτών-Καταρτιζομένων-Βεβαίωση Παρακολούθησης, Έντυπα επιτόπιων
ελέγχων, Μηνιαίες Εκθέσεις για το παραχθέν έργο, Φυσικό Αρχείο Παρακολούθησης ΥΓΟΣ
ΠΕ.1.Π2 : Μηνιαίες Εκθέσεις για το παραχθέν έργο, Εκθέσεις για το παραχθέν έργο του προσωπικού,
Φυσικό Αρχείο Παρακολούθησης ΥΓΟΣ, ΤΔΕ, ΤΔΥ, Αποφάσεις Υλοποίησης με ιδία μέσα και
τροποποιήσεις, Δελτία Παρακολούθησης προόδου, Εκθέσεις, Αιτήματα χρηματοδότησης,
Αποφάσεις ΔΕ.
ΠΕ.1.Π3 : Μηνιαίες Εκθέσεις για το παραχθέν έργο, Φάκελοι Οικονομικής Διαχείρισης, Εξαμηνιαίες
εκθέσεις, Φύλλα Χρέωσης Ανθρωποχρόνου, Kαταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων μέσω Iban,
Συμβάσεις έργου, Συμβάσεις Παροχής υπηρεσιών.
ΠΕ.1.Π4 : Πρόσκληση/προσκλήσεις υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, Αιτήσεις
Συμμετοχής, Πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης της Επιτροπής Ενστάσεων,
Κατάλογος Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Ωφελουμένων, Αποφάσεις ΔΕ για την έγκριση των
Πρακτικών και του Καταλόγου των Επιλεγέντων Ωφελουμένων
ΠΕ.1.Π5* : Καταχωρήσεις σε Μέσα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, Διακηρύξεις σε εφημερίδες /
έντυπο τύπο, Καταχωρήσεις σε Ιστοσελίδες, Προωθητικές ενέργειες σε Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης
Social Media (Facebook, κ.ά), Μηχανές Αναζήτησης, Λοιπά Ψηφιακά Μέσα, Ιστοσελίδα Έργου,
Αφίσα & Φυλλάδιο, Εκθέσεις για το Παραχθέν Έργο
ΠΕ.1.Π6 : Πρωτόκολλο πιστοποίησης ή και παραλαβής, πρωτόκολλο απόρριψης

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα):
α. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Θετικές, ή Οικονομικές, ή Κοινωνικές Επιστήμες
β. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία δύο ετών στην υλοποίηση και διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων έργων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην
περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία
αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.
Βαθμολογούνται (πρόσθετα προσόντα) :
α. Αποδεδειγμένη

επαγγελματική

εμπειρία

στην

υλοποίηση

και

διαχείριση

συγχρηματοδοτούμενων έργων πέραν των δύο ετών.
β. Γνώση Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών υποστήριξης της υλοποίησης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΟΠΣ/Ηλεκτρονική Υποβολή, ΕΣΗΔΗΣ)
γ. Προσωπική Συνέντευξη.
Πίνακας βαθμολόγησης
Α/Α
1
2
3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων έργων πέραν των δύο ετών
(5 βαθμοί ανά έτος προϋπηρεσίας με Max τα 10 έτη)
Γνώση Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών υποστήριξης της υλοποίησης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (ΟΠΣ/Ηλεκτρονική Υποβολή, ΕΣΗΔΗΣ)
Προσωπική Συνέντευξη

ΒΑΘΜΟΙ
Από 0 έως 50

10
30

Ε.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 ημερών από την επομένη της
ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν από
επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων που έχει συσταθεί στην ΚΕΕΕ.

ΣΤ. 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 05 Ιουλίου 2019 και ώρα 14.00 μμ, είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: keeuhcci@uhc.gr, είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της ΚΕΕΕ ,
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, με έναν από τους εξής τρόπους: α) αυτοπροσώπως, β) ταχυδρομικά, γ)
μέσω courier.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
α. Διαβιβαστικό – αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά – τεκμήρια που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη των
απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, και ειδικότερα:
•

Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών. 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),
σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της παρούσας.

•

Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία
βιογραφικού σημειώματος και των προσκομισθέντων πιστοποιητικών είναι ακριβή
και αληθή

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΚΕΕΕ στα τηλ. 210 3387105 , (106) και e-mail keeuhcci@uhc.gr
Σημαντική Σημείωση
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει την ΚΕΕΕ να συνάψει συνεργασία
με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Η ΚΕΕΕ 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. Η ΚΕΕΕ 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 ΚΕΕΕ ή τα στελέχη του 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.
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