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Αρ. Πρωτοκ. 5078 / 19.12.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη σύναψη συμβάσεων έργου με έκτακτο Προσωπικό, για την Υποστήριξη της
ΚΕΕΕ στην υλοποίηση και διαχείριση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης
MIS 5010059

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) είναι συνδικαιούχος της Πράξης
“Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας”,
με κωδικό ΟΠΣ 5010059.
Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την
Απόφαση Ένταξης 15865 / 16.11.2017, όπως ισχύει.
Για την υποστήριξη της στην υλοποίηση και διαχείριση της Πράξης, η ΚΕΕΕ προτίθεται
να συνεργαστεί με έκτακτο προσωπικό, συνάπτοντας με αυτό συμβάσεις έργου.
Η σύναψη Συμβάσεων Έργου με εξωτερικούς συνεργάτες περιλαμβάνεται στην
Απόφαση της ΔΕ της ΚΕΕΕ 6H / 05.10.2018, όπως ισχύει, υλοποίησης με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
(Αυτεπιστασία) του Υποέργου 2, “Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της
Μαθητείας”, της Πράξης MIS 5010059.
Η χρηματοδότηση των εν λόγω συμβάσεων είναι ενταγμένη στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό της Πράξης.
Η διάρκεια των συμβάσεων είναι από την υπογραφή τους και μέχρι την ολοκλήρωση
της Πράξης .
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι χώροι των γραφείων ή των υποκαταστημάτων της
ΚΕΕΕ.
Α. Αντικείμενο των Συμβάσεων - Παραδοτέα
Αντικείμενο του έργου των συμβασιούχων είναι η συμμετοχή στην πλήρη και άρτια
υλοποίηση των Ενεργειών, οι οποίες κατανέμονται στους «Εξωτερικούς Συνεργάτες»,
όπως αυτές ορίζονται στην Απόφαση Ιδίων Μέσων (Αυτεπιστασίας), Υποέργο 2, της
Πράξης MIS 5002520.
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Οι εν λόγω Ενέργειες, περιλαμβάνονται στο Πακέτο Εργασίας 1 του Υποέργου 2
«Συντονισμός, Παρακολούθηση, Παραλαβή, Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση, των
δράσεων, υποστήριξη των Οργάνων του Συστήματος Διοίκησης Διαχείρισης της
Πράξης», και είναι οι εξής :
Ενέργεια 1 : Συντονισμός, Διοίκηση της Πράξης
Ενέργεια 2 : Παρακολούθηση, Έλεγχος, Παραλαβή, Φυσικού Αντικειμένου
Συμβάσεων Υποέργων 3 και 4-8 (Ανάδοχοι).
Ενέργεια 3 : Κριτήρια Επιλογής Επιχειρήσεων που μετέχουν στο Πρόγραμμα, έλεγχος
εφαρμογής των κριτηρίων κατά την επιλογή των 2.500 επιχειρήσεων.
Ενέργεια 4 : Παρακολούθηση του Φυσικού Αντικειμένου των Clusters
Ενέργεια 5 : Διαχείριση Οικονομικού Αντικειμένου και Οικονομικός Προγραμματισμός
Στο πλαίσιο των Ενεργειών αυτών παράγονται, από τακτικό προσωπικό της ΚΕΕΕ και
Εξωτερικούς Συνεργάτες, τα ακόλουθα Παραδοτέα :
Παραδοτέο 1 (Π1) :
Μηνιαίες Εκθέσεις, από Τακτικό Προσωπικό (Υπεύθυνος Έργου) και Συμβασιούχους
C1 και C2, για το παραχθέν έργο για την Πράξη και τα Υποέργα .
Εκθέσεις, από Τακτικό Προσωπικό, Παρακολούθησης, Ελέγχου των διαδικασιών
Ανάθεσης Συμβάσεων
Παραδοτέο 2 (Π2) :
Μηνιαίες Εκθέσεις Παραχθέντος Έργου από Τακτικό προσωπικό και εξωτερικούς
συνεργάτες, που παρακολουθούν και υποστηρίζουν την διαχείριση του Φυσικού
Αντικειμένου των Υποέργων 3,4-8.
Εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων
Εισηγήσεις, Εμπειρογνωμοσύνες, για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής
Παραλαβής
Παραδοτέο 5 (Π5) :
Μηνιαίες Εκθέσεις Διαχείρισης, λοιπά Έγγραφα Διαχείρισης Οικονομικού
Αντικειμένου και Οικονομικού Προγραμματισμού της Πράξης
Β. Το έκτακτο προσωπικό , θα καλύπτει τους εξής καταμερισμούς :

Β.1. Μία (1) θέση Στελέχους Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ΚΕΕΕ στον συντονισμό, την
διεύθυνση, της υλοποίησης και της διαχείρισης του συγχρηματοδοτούμενου έργου, το οποίο
περιλαμβάνει δράσεις Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων στο αντικείμενο της Μαθητείας,
Κατάρτισης, στελεχών επιχειρήσεων, υποστήριξης της δικτύωσης και της συνεργασίας
επιχειρήσεων.
Κωδικός C 1
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Για την πλήρωση της θέσης, ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι :
- να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
- να έχουν εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον, στην επίβλεψη, παρακολούθηση,
υλοποίηση, συγχρηματοδοτούμενων έργων,
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 :
Βαθμολόγηση ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Προσόντων
από 0 έως 40,
πέντε βαθμοί ανά έτος,
έως 8 επιπλέον έτη
ΟΠΣ : 10 βαθμοί
Γνώση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών ΚΗΜΔΗΣ : 2 βαθμοί
υποστήριξης της υλοποίησης και διαχείρισης
ΕΣΗΔΗΣ : 8 βαθμοί
συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΟΠΣ, ΚΗΜΔΗΣ,
Διαχείριση Προγράμματος
2. ΕΣΗΔΗΣ, διαχείριση Προγραμμάτων Κατάρτισης,
Κατάρτισης: 8 βαθμοί
πλατφόρμες υποδοχής αιτήσεων συμμετοχής σε
Πλατφόρμα υποδοχής
Προγράμματα Κατάρτισης, διαχείρισης
Αιτήσεων : 3 βαθμοί
Συμβουλευτικής )
Πλατφόρμα διαχείρισης
Συμβουλευτικής : 4 βαθμοί
Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση
1.
συγχρηματοδοτούμενων έργων, πέραν των 3 ετών,

Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων = «1» + «2»
Μέγιστη δυνατή βαθμολογία πρόσθετων προσόντων 75 βαθμοί
*** : Η βαθμολόγηση των “Πρόσθετων Προσόντων 2” “Γνώση Πληροφοριακών Συστημάτων...”
θα γίνει με σχετική εξέταση του υποψηφίου στη διάρκεια της Προσωπικής Συνέντευξης.Και τούτο
διότι δεν εκδίδεται από αρμόδιο φορέα έγγραφο που να πιστοποιεί την γνώση των
προαναφερόμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών.
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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.
Συνολική Βαθμολογία Υποψηφίου Κωδικού C1 :
Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων + Βαθμολόγηση Προσωπικής Συνέντευξης
Το τίμημα της σύμβασης είναι 2.400,00 € ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένων του
αναλογούντος Φ.Π.Α., ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
Β.2. Μία (1) θέση Στελέχους Υποστήριξης της ΚΕΕΕ στην Οικονομική Διαχείριση της Πράξης,
Κωδικός C 2
Για την πλήρωση της θέσης, ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι :
− να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

−

να έχουν εμπειρία στη παρακολούθηση, διοικητική και οικονομική διαχείριση,
υλοποίηση, συγχρηματοδοτούμενων έργων,
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 :
Βαθμολόγηση ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Προσόντων
Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση
1.
συγχρηματοδοτούμενων έργων, πέραν του 1 έτους,

2.

Εμπειρία στην υποστήριξη Λογιστηρίου φορέων με
κύκλο εργασιών άνω των 100 χιλ. €

από 0 έως 20 ,
πέντε βαθμοί ανά έτος,
έως 4 επιπλέον έτη
από 0 έως 9 βαθμούς,
ένας βαθμός ανά 100 χιλ. €
συνολικού κύκλου
εργασιών
υποστηριζόμενων
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λογιστικά επιχειρήσεων,
επιπλέον του ελάχιστου
κύκλου εργασιών των 100
χιλ. € , έως και κύκλο
εργασιών 1 εκ €
ΟΠΣ : 25 βαθμοί
Γνώση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
ΚΗΜΔΗΣ : 5 βαθμοί
υποστήριξης της υλοποίησης και διαχείρισης
3.
Διαχείριση Προγράμματος
συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΟΠΣ, ΚΗΜΔΗΣ,
Κατάρτισης: 16 βαθμοί
διαχείριση Προγραμμάτων Κατάρτισης)
Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων = «1» + «2» + «3»
Μέγιστη δυνατή βαθμολογία πρόσθετων προσόντων 75 βαθμοί
*** : Η βαθμολόγηση των “Πρόσθετων Προσόντων 2” “Γνώση Πληροφοριακών Συστημάτων...”
θα γίνει με σχετική εξέταση του υποψηφίου στη διάρκεια της Προσωπικής Συνέντευξης.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.
Συνολική Βαθμολογία Υποψηφίου Κωδικού C2 :
Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων + Βαθμολόγηση Προσωπικής Συνέντευξης
Το τίμημα της σύμβασης είναι 1.960,00 € ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένων του
αναλογούντος Φ.Π.Α., ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
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Β.3. Δύο (2) θέσεις Στελεχών Υποστήριξης της ΚΕΕΕ, στην διαχείριση , παρακολούθηση
και πιστοποίηση, συγχρηματοδοτούμενου από Διαρθρωτικά Ταμεία έργου, Κωδικός C 3

Για την πλήρωση της θέσης, ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι :
να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
να έχουν εμπειρία είτε στην διοικητική διαχείριση είτε στην παρακολούθηση
και την υλοποίηση, ενός (1), συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. ή από άλλες πηγές
έργου.
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 :
Βαθμολόγηση ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Προσόντων
από 0 έως 45,
τρείς βαθμοί ανά 250 χιλ. €
Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση
συνολικού
συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ή από άλλη
1.
προϋπολογισμού έργου(πηγή έργων, συνολικού οικονομικού αντικειμένου
ων), επιπλέον του
μεγαλυτέρου των 250 χιλ. €
ελάχιστου π/υ των 250 χιλ.
€ , έως π/υ 4 εκ €
ΟΠΣ : 15 βαθμοί
Γνώση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
ΚΗΜΔΗΣ : 2 βαθμοί
υποστήριξης της υλοποίησης και διαχείρισης
Διαχείριση Προγράμματος
συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΟΠΣ, ΚΗΜΔΗΣ,
Κατάρτισης: 7 βαθμοί
2. Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης Προγραμμάτων
Πλατφόρμα υποδοχής
Κατάρτισης, πλατφόρμες υποδοχής αιτήσεων
Αιτήσεων : 3 βαθμοί
συμμετοχής σε Προγράμματα Κατάρτισης,
Πλατφόρμα διαχείρισης
διαχείρισης Συμβουλευτικής )
Συμβουλευτικής : 3 βαθμοί

Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων = «1» + «2»
Μέγιστη δυνατή βαθμολογία πρόσθετων προσόντων 75 βαθμοί
*** : Η βαθμολόγηση των “Πρόσθετων Προσόντων 2” “Γνώση Πληροφοριακών Συστημάτων...”
θα γίνει με σχετική εξέταση του υποψηφίου στη διάρκεια της Προσωπικής Συνέντευξης.Και τούτο
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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.
Συνολική Βαθμολογία Υποψηφίου Κωδικού C3 :
Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων + Βαθμολόγηση Προσωπικής Συνέντευξης
Το τίμημα της σύμβασης είναι 1.740,00 € ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένων του
αναλογούντος Φ.Π.Α., ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.
Γ. Η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ ενέκρινε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων με την Απόφαση, Θέμα 2ΣΤ / 10.1.2018, και
καλεί τους ενδιαφερομένους, εφόσον πληρούν τις προαναφερόμενες απαιτήσεις και
ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την Ένωση να υποβάλουν αίτηση στην ΚΕΕΕ,
σύμφωνα με το αναρτημένο πρότυπο, επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα και
υπεύθυνη δήλωση ότι όσα περιέχονται σε αυτό ισχύουν.
Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτηση για ένα μόνο κωδικό.
Αιτήσεις που αναφέρονται σε περισσότερους από ένα κωδικούς απορρίπτονται.
Η Αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία έχει
ορίσει η Δ.Ε. της ΚΕΕΕ , με την Απόφαση 6A/5.6.2018.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διενεργεί και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό, το οποίο αποτελεί την εισήγηση της
προς την ΔΕ για την επιλογή των εξωτερικών συνεργατών.
Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Δ.Ε. επιλέγει τα πρόσωπα των
εξωτερικών συνεργατών.
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει την πληρότητα των αιτήσεων των υποψηφίων
σχετικά με τα ζητούμενα από την προκήρυξη.
Αποκλείεται ο υποψήφιος, ο οποίος δεν πληροί τα ελάχιστα ζητούμενα (on / off)
προσόντα.
Εφόσον για έναν από τους προς πλήρωση καταμερισμούς, έχουν υποβληθεί
περισσότερες από μία αιτήσεις, η Επιτροπή κατατάσσει τις υποψηφιότητες στον εν
λόγω Κωδικό, σύμφωνα με τη «Συνολική Βαθμολόγηση» εκάστης υποψηφιότητας.
Επιλέγεται η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, διενεργείται, σε συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής,
κλήρωση στην οποία έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι ισόβαθμοι υποψήφιοι.
Ενστάσεις στην Απόφαση της ΔΕ υποβάλλονται, μέχρι πέντε ημέρες μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Η Δ.Ε. της ΚΕΕΕ αποφασίζει επί των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν.
Όσοι επιλεγούν, θα υποβάλλουν προς έλεγχο, πριν την υπογραφή της συμβάσεως με
την ΚΕΕΕ, τα πρωτότυπα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθημερινά 9.00-15.00 στα γραφεία της ΚΕΕΕ (Ακαδημίας 6,
Αθήνα ΤΚ 10671), μέχρι και στις 04.01.2019, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής.
Για τη Διοικητική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

