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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
 
         Αθήνα, 03/04/2014 
         Αρ. Πρωτ: 607.2.3/4/20374 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Υ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ»  

 
Προοίµιο 
Το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, στα πλαίσια της υλοποιούµενης Πράξης µε τίτλο: «Ακαδηµία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και 
ο Πολίτης», υλοποιεί µε ίδια µέσα το Υποέργο 7 µε τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράµµατα βραχείας 
διάρκειας σε ζητήµατα κοινωνικής οικονοµίας, αναπτυξιακής αξιοποίησης του πολιτισµού και του 
αστικού περιβάλλοντος» της πράξης «Ακαδηµία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης» µε κωδικό 
ΟΠΣ 364499. Η υλοποίηση του Υποέργου της Πράξης εκτελείται σύµφωνα µε το σύστηµα εσωτερικής 
παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου του υποέργου, καθώς επίσης των διαδικασιών και των οργάνων για την 
πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των προβλεπόµενων στην απόφαση παραδοτέων, µε βάση το 
εγκεκριµένο εγχειρίδιο διαδικασιών του φορέα. 
 
1. Αντικείµενο του Υποέργου 
Το Υποέργο θα υποστηρίξει την επιχειρηµατικότητα των ωφελούµενων  µε έµφαση στους τοµείς 
αγοράς που αφορούν την κοινωνική οικονοµία και την αναπτυξιακή αξιοποίηση του πολιτισµού και του 
αστικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων: 

• Προ-αξιολόγηση επιχειρηµατικής ιδέας και προοπτικών, 
• Ενηµέρωση και πληροφόρηση των ωφελούµενων σχετικά µε το νοµικό, διοικητικό και 

φορολογικό πλαίσιο που αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων (νοµικές µορφές 
επιχειρήσεων, απαιτούµενες τυπικές ενέργειες και δικαιολογητικά κ.α.), 

• Πληροφόρηση σχετικά µε την αγορά εργασίας και τις υπηρεσίες άλλων φορέων,  
• Υποστήριξη στη σύνταξη επιχειρηµατικού σχεδίου ως βασικού εργαλείου για την έναρξη, 

ανάπτυξη και χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
• Υποστήριξη στην έρευνα αγοράς και την στρατηγική προώθησης (πλάνο µάρκετινγκ), 
• Καθοδήγηση κατά την έναρξη και τα πρώτα στάδια δραστηριοποίησης, 
• Πληροφόρηση, συµβουλευτική και καθοδήγηση για την αναζήτηση κεφαλαίων (τόσο από τον 

ιδιωτικό τοµέα όσο και από δηµοσίους φορείς), 
• Πληροφόρηση και υποστήριξη για επιχειρησιακά προγράµµατα (σύνταξη φακέλου), 
• Συµβουλευτική και καθοδήγηση για την οργάνωση και διοίκηση του εγχειρήµατος, 
• Παρακολούθηση και καταγραφή της επιχειρηµατικής εξέλιξης των νέων υποστηριζόµενων 

επιχειρηµατιών, 
• Παροχή ενηµερωτικού υλικού άλλων συνεργαζόµενων φορέων, δίνοντας την δυνατότητα για 

ενιαία πληροφόρηση από ένα µόνο «σηµείο» (one stop shop), 
• Follow up µε ηλεκτρονικές καρτέλες των ωφελούµενων και παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης των επιχειρηµατικών τους στόχων. 
Συνολικά καλύπτονται παρεµβάσεις στους ακόλουθους βασικούς άξονες παρέµβασης των δράσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας:  
(1) Ενηµέρωση – Πληροφόρηση,  
(2)Υποστήριξη – Συµβουλευτική – Mentoring, και  
(3) ∆ικτύωση  
 
2. ∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Υποστήριξης ΚΕΥ 
Πέραν των ανωτέρω δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε οµάδες στόχου (σύνολα φυσικών 
προσώπων µε κοινά γνωρίσµατα ως προς την ωριµότητα της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας), 
τα µέλη της Οµάδας Έργου που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ενδιαφερόµενους από το 
χώρο του Κέντρου Επιχειρηµατικής Υποστήριξης (ΚΕΥ), θα διεκπεραιώνουν σειρά επαφών µε όλους 
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τους ενδιαφεροµένους, προκειµένου να αποτυπώσουν το προφίλ κάθε ενδιαφεροµένου, την 
επιχειρηµατική ιδέα και τα χαρακτηριστικά και τους περιορισµούς υλοποίησης της ιδέας. 
Με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες, ο Υπεύθυνος του Κλιµακίου (ΥΚ) του ΚΕΥ θα προβαίνει σε 
ένταξη κάθε ενδιαφεροµένου: 

• σε µία ή περισσότερες δράσεις από τις περιγραφόµενες στις παρ. 1,2 και 3 ανωτέρω ή 
• σε σειρά εξατοµικευµένων περιπτώσεων (cases) υποστήριξης µε συγκεκριµένους σκοπούς 

και στόχους.   
Η υποστήριξη αυτού του είδους επιδιώκει: 

• Την εξοικείωση των ενδιαφεροµένων µε το έργο του ΚΕΥ και την ανάπτυξη προσωπικών 
επαφών µε τους συµβούλους του, 

• Την παροχή εξατοµικευµένων σχηµάτων υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόµενους, 
• Την τροφοδότηση των εκδηλώσεων (ηµερίδων, σεµιναρίων, workshops) των παρ. 1,2 και 3 

ανωτέρω, µε κατάλληλη οµαδοποίηση των συµµετεχόντων, 
• Την καταγραφή της πορείας υποστήριξης (follow-up) όλων των περιπτώσεων για την 

αξιολόγηση του Υποέργου,   
• Τη βελτίωση της στόχευσης και του περιεχοµένου των µεταγενέστερων εκδηλώσεων ώστε να 

ικανοποιούν πληρέστερα τους σκοπούς τους, 
• Την τήρηση / αρχειοθέτηση δεδοµένων προκειµένου να αξιοποιηθούν µέσω της διαδικασίας 

αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων (Lessons learned).   
•  

Το Κέντρο Επιχειρηµατικής Υποστήριξης (ΚΕΥ) θα λειτουργεί ως σηµείο επαφής µε υποψήφιους 
νέους ή ήδη δραστηριοποιηµένους επιχειρηµατίες. Μέσω του Κέντρου θα παρέχονται πληροφορίες 
και εξατοµικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης.  
Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηµατικότητας (ΚΕΥ) θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στους 
ωφελούµενους, τόσο κατά την διάρκεια του έργου, όσο και µετά την ολοκλήρωση του Προγράµµατος, 
µετά την Προγραµµατική Συµφωνία µε την Περιφέρεια Αττικής και την προβλεπόµενη απόδοση 
εγκαταστάσεων µε τον σκοπό αυτό.  
Με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής και στην προσπάθεια διευκόλυνσης των δυνητικά 
ωφελούµενων, το ΚΕΥ θα λειτουργεί σε διευρυµένο ωράριο 10:00 -20:00 , ώστε οι ενδιαφερόµενοι που 
εργάζονται το πρωί, να έχουν χρόνο να το επισκεφθούν απερίσπαστοι το απόγευµα. Με αυτή την 
προσέγγιση, τα προβλεπόµενα στελέχη κατανέµονται σε δύο ωράρια πχ 10:00 – 18:00 και 12:00 – 
20:00, λειτουργώντας µε πλήρη σύνθεση στο χρονικό διάστηµα 12:00-18:00 . 
Σηµειώνεται ότι για την υποστήριξη της Οµάδας Έργου, το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ θα προβεί στη διασύνδεση 
της Οµάδας Έργου µε την κεντρική υπηρεσία (∆ιεύθυνση Προγραµµάτων Νεολαίας και ∆ια Βίου 
Μάθησης) για υποστήριξη της δραστηριότητας, έλεγχο και συντονισµό του έργου.  
 
3. Ωφελούµενοι από το παρόν Υποέργο 
Το Υποέργο απευθύνεται στις ακόλουθες επαγγελµατικές οµάδες: 

• Υποψήφιους επιχειρηµατίες / αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες που επιδιώκουν τη 
διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους ιδέας και την τοποθέτησή στην αγορά, 

• Νέους επιχειρηµατίες / αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες που επιδιώκουν την 
υλοποίηση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου µε αξιοποίηση τεχνογνωσίας και πόρων, 

• ∆ραστηριοποιούµενους (καθιερωµένους) επιχειρηµατίες που επιθυµούν την αναβάθµιση 
των τεχνικών µεθόδων και µέσων που χρησιµοποιούν, 

• Εργαζόµενους που επιδιώκουν να αναβαθµίσουν τις επαγγελµατικές τους δεξιότητες, 
προκειµένου να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους, 

• Ανέργους που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, προκειµένου να προσληφθούν 
ή να αυτο-απασχοληθούν. 

 
4. Ανθρώπινοι Πόροι – Οµάδα Έργου – Οργανόγραµµα - Προσόντα 
Για την παρακολούθηση, την στήριξη και το συντονισµό του υποέργου σε επίπεδο καθηµερινής 
λειτουργίας του ΚΕΥ συστήνεται οµάδα έργου, η οποία απασχολείται µέχρι τις 28/02/2015. Σε αυτή 
συµµετέχουν έξι (6) Εξωτερικοί Εµπειρογνώµονες. 
Εξωτερικοί Εµπειρογνώµονες:  
Επιστηµονικό Προσωπικό (κατόπιν Πρόσκλησης για κάλυψη θέσεων µε ειδικά προσόντα): 

o Ένας (1) Εµπειρογνώµονας Επικεφαλής – Συντονιστής του Έργου της 
Συµβουλευτικής, 

o Ένας (1) Υπεύθυνος Υποστήριξης- Συµβουλευτικής - Mentoring Εργοδοτών, 
o Ένας (1) Σύµβουλος Γενικής Επιχειρηµατικής Συµβουλευτικής, 
o Ένας (1) Εξειδικευµένος Σύµβουλος Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής σε Νέες 

Τεχνολογίες, 
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o Ένας (1)  Υπεύθυνος Υποστήριξης - Συµβουλευτικής - Mentoring Εργαζοµένων µε 
κατεύθυνση στην Κοινωνική Οικονοµία, 

o Ένας (1) Υπεύθυνος ∆ιοικητικής Υποστήριξης Έργου Συµβουλευτικής. 
  

 
Τα προσόντα που απαιτούνται ανά ζητούµενη ειδικότητα, είναι τα ακόλουθα:  
 

Στέλεχος Τυπικά Προσόντα Ειδική Επαγγελµατική Εµπειρία Υποψηφίου 
Στελέχους 

Εµπειρογνώµονας – 
Επικεφαλής Συντονιστής 
του Έργου της 
Συµβουλευτικής  

Πανεπιστηµιακές 
Σπουδές 

 

Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην 
Επαγγελµατική Συµβουλευτική (Εργαζοµένων – 
Εργοδοτών). Συµβολή στην διαχείριση παρόµοιων 
δράσεων σε επίπεδο Περιφέρειας. Έµφαση αποδίδεται 
στην αποδεδειγµένη γνώση των διαδικασιών υλοποίησης 
έργων στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας.     

Υπεύθυνος ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης Έργου 
Συµβουλευτικής  

Πανεπιστηµιακές 
Σπουδές 

Αποδεδειγµένη απασχόληση σε συγχρηµατοδοτούµενα 
έργα που σχετίζονται µε Επαγγελµατική Συµβουλευτική  
- Αποδεδειγµένη Προϋπηρεσία σε ∆ιοικητική υποστήριξη 
Έργων του Ε.Κ.Τ. 
- Αποδεδειγµένη γνώση των διαδικασιών διαχείρισης 
έργων της Κοινωνικής Οικονοµίας.   

Υπεύθυνος Υποστήριξης 
Συµβουλευτικής – 
Mentoring Εργοδοτών  

Πανεπιστηµιακές 
Σπουδές 

Αποδεδειγµένη εµπειρία στην παροχή εξειδικευµένων 
ενεργειών παρακολούθησης και συµβουλευτικής 
εργοδοτών σε διαφορετικούς τοµείς της οικονοµίας. Η 
πολυσχιδής δράση και εµπειρία του στελέχους 
αξιολογείται θετικά.   

Σύµβουλος Γενικής 
Επιχειρηµατικής 
Συµβουλευτικής  

Πανεπιστηµιακές 
Σπουδές 

Αποδεδειγµένη εµπειρία στην Επαγγελµατική 
Συµβουλευτική σε διαφόρους τοµείς της οικονοµίας 
(συνεκτιµάται η εµπειρία στον πρωτογενή, δευτερογενή 
και τριτογενή τοµέα). Έµφαση δίδεται στην 
αποδεδειγµένη ικανότητα του στελέχους να παράσχει 
συµβουλευτική επί οικονοµικών ζητηµάτων και 
ζητηµάτων διαχείρισης και εξωστρέφειας.   

Εξειδικευµένος 
Σύµβουλος 
Επαγγελµατικής 
Συµβουλευτικής σε Ν.Τ  

Πανεπιστηµιακές 
Σπουδές 

 

Αποδεδειγµένη εµπειρία στην Επαγγελµατική 
Συµβουλευτική σε τοµείς της οικονοµίας που σχετίζονται 
µε τον τριτογενή τοµέα και ιδιαίτερα µε την εφαρµογή, 
ενσωµάτωση και χρήση των νέων Τεχνολογιών στην 
διαδικασία της παραγωγής.   

Υπεύθυνος Υποστήριξης 
Συµβουλευτικής – 
Mentoring Εργαζοµένων 
– Εξειδίκευση σε 
Κοινωνική Οικονοµία  

Πανεπιστηµιακές 
Σπουδές 

 

Αποδεδειγµένη εµπειρία στην Επαγγελµατική 
Συµβουλευτική σε τοµείς της οικονοµίας που σχετίζονται 
µε την Κοινωνική Οικονοµία. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί 
στην εξειδίκευση του Στελέχους που σχετίζεται µε την 
υλοποίηση Πράξεων σύµφωνα µε την εφαρµογή του 
Νόµου 4019/2011 (έργα τοπικών πρωτοβουλιών για την 
απασχόληση, έργα ενσωµάτωσης κοινωνικά ευπαθών 
οµάδων, κ.ά).  

   
Το εργολαβικό αντίτιµο κάθε Εµπειρογνώµονα περιλαµβάνει κάθε εργοδοτική, ασφαλιστική κάλυψη, 
δαπάνες µετακίνησης και κάθε άλλο συναφές µε την προσφερθείσα υπηρεσία κόστος, όπως ΦΠΑ, 
παρακράτηση, κ.ά συναφείς δαπάνες. Ο τρόπος πληρωµής αναφέρεται σε Σύµβαση Έργου 
ορισµένου χρόνου, κατόπιν έκδοσης τριπλότυπης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών,       
 
Στο πλαίσιο του παραπάνω Υποέργου, µε την 1856/85/31-03-2014 απόφαση του ∆.Σ,  Το Ίδρυµα 
Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους 
Εξωτερικούς Συνεργάτες για την κάλυψη των έξι (6) συνολικά θέσεων, όπως αυτές προδιαγράφονται 
αναλυτικά ανωτέρω.  
 
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν τα νόµιµα τυπικά και τα 
αποδεδειγµένα επαγγελµατικά προσόντα, όπως αυτά αποδίδονται στον προηγούµενο πίνακα.  
 
4. ∆ικαιολογητικά Υποβολής 
Οι Αιτήσεις µαζί µε τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται µε εταιρεία 
ταχυµεταφορών, εντός σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση Ίδρυµα Νεολαίας και 
∆ια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (τηλ. 213 131 4552, 2ος Όροφος 
Κεντρική Γραµµατεία), σε φάκελο µε την ένδειξη «Ακαδηµία Πλάτωνος – Κέντρο Επιχειρηµατικής 
Υποστήριξης». 
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Ο Φάκελος περιέχει (επί ποινή απαραδέκτου): 
- Αίτηση του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει Αίτηση για την κάλυψη µίας (1) εκ των 
προαναφερθέντων έξι (6) θέσεων, την οποία δηλώνει ρητά.  

- Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, µε πίνακα έργων και προϋπηρεσίας, απ’ όπου θα προκύπτει: 
o Η εργασιακή εµπειρία (είδος, έτη, αναλυτικά στοιχεία εργοδότη, ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα διασταύρωσης) 
o Οι σπουδές του κάθε υποψηφίου 
o Η επαγγελµατική εξειδίκευση, συνοδευόµενη από κάθε πρόσφορο µέσο απόδειξης, 

ως προς την συνάφεια µε το υπό προκήρυξη αντικείµενο.    
- Σύντοµη αναφορά (έως πέντε σελίδες Α4, υπό τον τίτλο: «Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υλοποίησης 
Προτεινόµενου Έργου»), στον τρόπο υλοποίησης του έργου που προτίθεται να αναλάβει ο κάθε 
υποψήφιος, καθώς και το µεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο προτείνει για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Θα πρέπει να προκύπτει  ο βαθµός γνώσης και εξειδίκευσης, καθώς και η 
συνάφεια µε την κάλυψη της ανάλογης θέσης.     

- Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
- Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ηµεδαπής (βασικό πτυχίο, µεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος). 
- Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
καταθέσουν είτε: 

o α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος, η οποία έχει χορηγηθεί µε τη διαδικασία της 
επαγγελµατικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελµατικών προσόντων 
(πχ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ, 92/51/Ε.Ο.Κ, 99/42/Ε.Κ, Τοµεακές Οδηγίες κλπ). είτε  

o β) Πιστοποιητικό Χορήγησης  Ισοτιµίας από το πρώην ∆Ι.ΚΑΤ.ΣΑ νυν ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π, 
τον Ο.Ε.Ε.Κ, του Ε.Ο.Π.Π ή από άλλη αρµόδια υπηρεσία. 

- Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος µη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιµίας από το πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α νυν ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον 
Ο.Ε.Ε.Κ, του Ε.Ο.Π.Π ή από άλλη αρµόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η επισύναψη επικυρωµένων αντιγράφων των βασικών τίτλων σπουδών 
επισήµως µεταφρασµένων (Από Υπ. Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, ∆ικηγόρους και 
µεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστηµίου.       

- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια και το είδος της 
ασφάλισης  

- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι 
τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή µε την ρητή δέσµευση για την επαλήθευσή τους από την 
Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε φάση του έργου. Επίσης, στην Υ.∆. αναγράφεται ευκρινώς η πλήρης και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων εκτέλεσης του Υποέργου από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Έλλειψη πληρότητας των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών συνεπάγεται την άµεση απόρριψη του 
φακέλου υποψηφιότητας.    
 
5. Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων  
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε κατάταξη σε φθίνουσα σειρά, σύµφωνα µε τα κατωτέρω 
βαθµολογούµενα κριτήρια: 
 

- Κριτήριο Α: Επίπεδο και Συνάφεια Σπουδών: (40-60 βαθµοί ανάλογα µε την συνάφεια). 
Βαθµολόγηση κάτω του 40, συνεπάγεται µηδενισµό του κριτηρίου, 

- Κριτήριο Β:Επίπεδο και συνάφεια Επαγγελµατικής Απασχόλησης σε σχέση µε την αιτούµενη 
θέση απασχόλησης: 40-60 βαθµοί ανάλογα µε την συνάφεια). Βαθµολόγηση κάτω του 40, 
συνεπάγεται µηδενισµό του κριτηρίου, 

- Κριτήριο Γ:Βαθµός ικανοποίησης των κριτηρίων πλήρωσης της αιτούµενης θέσης 
απασχόλησης: 40-60 βαθµοί ανάλογα µε την συνάφεια). Βαθµολόγηση κάτω του 40, 
συνεπάγεται µηδενισµό του κριτηρίου, 

- Κριτήριο ∆:Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υλοποίησης Προτεινόµενου Έργου: 40-60 βαθµοί ανάλογα 
µε την συνάφεια). Βαθµολόγηση κάτω του 40, συνεπάγεται µηδενισµό του κριτηρίου, 

 
Η τελική κατάταξη διαµορφώνεται για κάθε ζητούµενη ειδικότητα, σύµφωνα µε την ακόλουθο 
τύπο: 
 
Τ.Β = (Βαθµολογία Κριτηρίου Α x 20%)+ (Βαθµολογία Κριτηρίου B x 20%) + (Βαθµολογία Κριτηρίου Γ 
x 20%) + (Βαθµολογία Κριτηρίου ∆ x 40%), όπου  
 
Τ.Β: η τελική βαθµολογία κάθε υποψηφίου.  
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6. Ενστάσεις 
Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσµάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσµία 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσµάτων 
στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.  
Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριµένες.  
Πιο συγκεκριµένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκµηρίωτες ενστάσεις κατά του 
πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενισταµένου, 
κλπ. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται µε εταιρεία ταχυµεταφορών, εντός 
σφραγισµένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης, 
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (τηλ. 213 131 4552, 2ος Όροφος Κεντρική Γραµµατεία), 
υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων του Έργου «Ακαδηµία Πλάτωνος – Κέντρο Επιχειρηµατικής 
Υποστήριξης».. 
Εάν η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ηµέρα 
αργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσµία παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι και την πρώτη 
εργάσιµη ηµέρα µετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία µετά την παρέλευση της 
προθεσµίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται, µε την επιφύλαξη της επόµενης 
παραγράφου. 
 
Στην περίπτωση αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων µε εταιρεία ταχυµεταφορών, ως τελική 
ηµεροµηνία λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. η ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος, µετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση 
του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ηµεροµηνίας, οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις 
θεωρούνται εκπρόθεσµες. 
 
Η πληρωµές γίνονται σε µηνιαίες ισόποσες καταβολές µε την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις αντίστοιχες  διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε 
ισχύουν, ήτοι: 

1. ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) 
2. Φορολογική ενηµερότητα,  
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ  

 
Η Παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την σελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ www.inedivim.gr, στο σύνδεσµο 
«προκηρύξεις». 
 
 Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τις παρούσες οδηγίες, δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται. 
 
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: από 04/04/2014 έως 14/04/2014 και ώρα 14:00  
 
Πληροφορίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ή στην υποβολή του φακέλου 
δικαιολογητικών, θα δίνονται στα τηλέφωνα: 2131314541 & 2131314545, ∆ευτέρα – Παρασκευή από 
τις 10:00 µέχρι τις 14:00     
 
 
 
 
 
 
          O Πρόεδρος ∆Σ/ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 

                           Φίλιππος Λέντζας  
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                                         Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Υ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» 

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Επώνυµο  

Όνοµα  

Πατρώνυµο  

Έτος γέννησης  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας   

Φύλο  Γυναίκα       Άντρας 

Πλήρης ∆ιεύθυνση  

Τηλέφωνο   

E-mail  

 
 

Β. ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ  
 

Στέλεχος  

Εµπειρογνώµονας – Επικεφαλής Συντονιστής του Έργου της 
Συµβουλευτικής  

 

Υπεύθυνος ∆ιοικητικής Υποστήριξης Έργου Συµβουλευτικής   
Υπεύθυνος Υποστήριξης Συµβουλευτικής – Mentoring 
Εργοδοτών   

Σύµβουλος Γενικής Επιχειρηµατικής Συµβουλευτικής   
Εξειδικευµένος Σύµβουλος Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής σε 
Ν.Τ  

 

Υπεύθυνος Υποστήριξης Συµβουλευτικής – Mentoring 
Εργαζοµένων – Εξειδίκευση σε Κοινωνική Οικονοµία  

 

 
 

Ηµεροµηνία    ../  ../2014  
 

                                                                                              Ο/Η Αιτών  
 
 

 


