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Προοίµιο 

Το ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, στα πλαίσια της υλοποιούµενης Πράξης «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας για 

την υποστήριξη και ολοκληρωµένη ένταξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων στην Αττική», µε τίτλο: 

«ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» και µε κωδικό ΟΠΣ 375970. 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. 

 

Στόχος της Πράξης: Ο στόχος της προτεινόµενης παρέµβασης είναι διττός: Πρωτίστως 

αποσκοπεί στην δηµιουργία ενός βιώσιµου υποδείγµατος ανάπτυξης της εξαρτηµένης εργασίας 

και απασχόλησης, µε σαφή αναφορά στις δυνατότητες που παρέχουν οι δράσεις και τα 

αντικείµενα της κοινωνικής οικονοµίας, καθώς η κοινωνική οικονοµία αυξάνει την απασχόληση 

µε τρόπο γεωµετρικό, αφού το κέρδος δεν επανεπενδύεται παρά µόνο στην εργασία. 

∆ευτερευόντως αποσκοπεί στην διάδοση και επέκταση αυτού του υποδείγµατος αντιµετώπισης 

της ανεργίας, σε άλλους κλάδους της οικονοµίας και κοινωνίας, οι οποίοι θα µπορούν να 

«αντιγράψουν» και να εφαρµόσουν το υπόδειγµα σε παρόµοιες καταστάσεις για την επίλυση 

ιδίων προβληµάτων (benchmark). Η κεντρική ιδέα της προτεινόµενης πράξης, είναι ο 

συγκερασµός της εµπειρίας και της γνώσης, µε στόχο την ανάπτυξη ενός επιχειρηµατικού 

υποδείγµατος απασχόλησης σε τοµείς της κοινωνικής οικονοµίας.  

 

∆ράσεις που περιλαµβάνει η Πράξη 

1. Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας 

2. ∆ιασπορά, διάδοση και δικτύωση της µεθοδολογίας εκπαίδευσης και ενεργητικής 

απασχόλησης 

3. Ευαισθητοποίηση και διάδοση αποτελεσµάτων σε ευρεία κλίµακα 

4. Συντονισµός - διαχείριση πράξης µε κωδικό ΟΠΣ 375970 

5. Κατάρτιση στην «Σύσταση, οργάνωση και διαχείριση επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην κοινωνική οικονοµία» 

6. Συµβουλευτική υποστήριξη ωφελούµενων 

7. Υποστήριξη και παρακολούθηση των ιδρυθέντων επιχειρήσεων - Εργοδοτική 

συµβουλευτική 

8: Επιχειρηµατικός σχεδιασµός - Εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων για τη σύσταση 

επιχειρήσεων 

9: Προσαρµογή, παραµετροποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργίας 

εξειδικευµένων εργαλείων για την υποβοήθηση των συνοδευτικών - υποστηρικτικών 

υπηρεσιών 
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Γενικά χαρακτηριστικά οµάδας στόχου. Η οµάδα – στόχος είναι άνεργοι (µακροχρόνια άνω 

των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα ή όσοι διαβιούν στο όριο της φτώχειας) που θα 

εκπαιδευτούν, θα επιµορφωθούν και θα προωθηθούν σε βιώσιµες θέσεις εργασίας 

 

 

∆ΡΑΣΗ 7: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

Ηµεροµηνία λήξης δράσης: 31/12/2014 

 

Αναλυτική περιγραφή  

Το Mentoring είναι µια εξειδικευµένη υπηρεσία που θα υποστηριχθεί από τους συµβούλους και θα 

αφορά: α) στη µεταβίβαση γνώσεων και εµπειρίας σε ωφελούµενους που θα επιλέξουν να 

ιδρύσουν επιχείρησης (διαρκής συµβουλευτική νέων επιχειρήσεων), β) στην υποστήριξη των 

ωφελουµένων κατά το πρώτο τρίµηνο εργασιακής τους απασχόλησης µε στόχο την επίλυση 

ενδεχόµενων προβληµάτων και την εξασφάλιση διατηρησιµότητας της νέας θέσης εργασίας. Για 

την εξασφάλιση της συνεχούς υποστήριξης θα αναπτυχθεί σύστηµα e-mentoring (µε βάση και 

την ορθή λειτουργία και αποτελεσµατικότητα στο πλαίσιο της KΠ Equal ΙΙ).  

Επιπλέον, η δράση της εργοδοτικής συµβουλευτικής αφορά στην παροχή µε 

συστηµατοποιηµένο και εξειδικευµένο τρόπο πληροφόρησης για τα κίνητρα που παρέχονται 

στους εργοδότες σχετικά µε την απασχόληση (πρόσληψη) των ωφελουµένων της πράξης. 

Ειδικότερα, αντικείµενο της ∆ράσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των εργοδοτών 

(δυνητικών φορέων προσφοράς θέσεων εργασίας) σε ζητήµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 

σε θέµατα καταπολέµησης των διακρίσεων καθώς και η υποστήριξη του εργοδότη που 

προσλαµβάνει εν τέλει ωφελούµενους της πράξης όπως επιτύχει την ανάπτυξη της επιχείρησής 

του µε την χρήση των υφιστάµενων και νέων ανθρώπινων πόρων.  

Αναµενόµενα παραδοτέα/ προϊόντα 

10 εκθέσεις αναφοράς παροχής υπηρεσιών στις ιδρυόµενες επιχειρήσεις  

Εργοδοτική συµβουλευτική: 10 Εκθέσεις Αναφοράς   

Μεθοδολογία Υλοποίησης:  

Χρήσιµο µεθοδολογικό εργαλείο για τη διαρκή υποστήριξη/ Mentoring των ωφελουµένων µετά 

από την οικονοµική τους ένταξη είναι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήµατος e-mentoring µε 

δυνατότητες live feedback µέσω φορητών συσκευών 

Αναφορικά µε τη συµβουλευτική προς τους εργοδότες θα στηριχθεί στην παροχή εξειδικευµένων 

υπηρεσιών προς τους εργοδότες, αλλά και την ενεργοποίησή τους στην αρχή της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης 

 

Πρόσκληση 

Στο πλαίσιο του υλοποίησης της παραπάνω ∆ράσης, µε την 2182/102/31-07-2014 (Α∆Α: 
6Θ6446ΨΖΣΠ-3ΙΧ )απόφαση του ∆.Σ,  Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης απευθύνει 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους Εξωτερικούς Συνεργάτες για την κάλυψη 
της θέσης Συµβούλου Εργοδοτικής Συµβουλευτικής. 

 

Τα προσόντα που απαιτούνται ανά ζητούµενη ειδικότητα, είναι τα ακόλουθα:  
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Στέλεχος Τυπικά Προσόντα 
Ειδική Επαγγελµατική Εµπειρία 

Υποψηφίου Στελέχους 

Σύµβουλος 
Εργοδοτικής 
Συµβουλευτικής 

ΠΕ µε κατευθυνση 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

ή ∆ιοίκησης και 
οικονοµίας ή Marketing 
µε εµπειρία ή/και στην 
∆ιοίκηση Ανθρώπινου 

∆υναµικού και 
καθήκοντα Εργοδοτικής 

Συµβουλευτικής 

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

 

 

   

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,       

 

 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν τα νόµιµα τυπικά και τα 
αποδεδειγµένα επαγγελµατικά προσόντα, όπως αυτά αποδίδονται στον προηγούµενο πίνακα.  
 
1. ∆ικαιολογητικά Υποβολής 
Οι Αιτήσεις 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  «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» 
 
Ο Φάκελος περιέχει (επί ποινή απαραδέκτου): 

- Αίτηση του υποψηφίου.  
- 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  
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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.    
 
2. 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.  
 

3. 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 «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» 
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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 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 14/08/2014 έως 28/08/2014 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 ΚΑΛΥΨΗ  ΜΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 

Επώνυµο  

Όνοµα  

Πατρώνυµο  

Έτος γέννησης  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας   

Φύλο  Γυναίκα       Άντρας 

Πλήρης ∆ιεύθυνση  

Τηλέφωνο   

E-mail  
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