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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

«ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» 
 
 
 

 
Προοίμιο 

 

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης Πράξης με τίτλο: «Ακαδημία Πλάτωνος – 
Η Πολιτεία και ο Πολίτης» με κωδικό ΟΠΣ 364499, 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» 
και με ανοικτούς διαγωνισμούς, το Υποέργο 8 με τίτλο « Διεθνές Συμπόσιο Νέων» και το 
Υποέργο 13 με τίτλο «Ανοικτός διαγωνισμός για τη δημοσιότητα των δράσεων της 
πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης». Η υλοποίηση των Υποέργων 
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:  

 

Η κοινωνική κατάσταση των  τελευταίων ετών, οι κοινωνικές αναγκαιότητες και η 
κοινωνική κρίση που μαστίζει πολλές δυτικές οικονομίες, με αιχμή της την υψηλή ανεργία 
και δη αυτής των νέων, προβάλλει σαν προτεραιότητα την ανάπτυξη εναλλακτικών των 
συμβατικών μορφών απασχόλησης και έχει αναδείξει την Κοινωνική Οικονομία ως 
βασικό (τρίτο πυλώνα) ανάπτυξης και μόχλευσης του κοινωνικού κεφαλαίου. 
 

Τα υποέργα της Πράξης με τίτλο: «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης», που 
υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουν σαν στόχο να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα των 
ωφελούμενων  με έμφαση στους τομείς αγοράς που αφορούν την κοινωνική οικονομία 
και την αναπτυξιακή αξιοποίηση του πολιτισμού και του αστικού περιβάλλοντος.  
 

 

http://www.inedivim.gr/
mailto:diek@ein.gr
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Υποέργα που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 7 «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε ζητήματα 
κοινωνικής οικονομίας, αναπτυξιακής αξιοποίησης του πολιτισμού και του 
αστικού περιβάλλοντος» 
 
Δραστηριότητες : 
Υποδράση 1: Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε ζητήματα κοινωνικής 
οικονομίας, αναπτυξιακής αξιοποίησης του πολιτισμού και 
του αστικού περιβάλλοντος 
Στην ευρύτερη προσπάθεια ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας κρίνεται απαραίτητη η 
υποστήριξη του Έργου με την: 
 
1) διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης και έμπνευσης για την επιχειρηματικότητα, 

 σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας: πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, πολιτιστική επιχειρηματικότητα κλπ. οι οποίες συνδέονται σε 
μεγάλο βαθμό με την κοινωνική οικονομία, τον πολιτισμό και την αστική 
ανάπτυξη , 

 προβολή παραδειγμάτων (case studies) για την έμπνευση και ενθάρρυνση της 
νεολαίας να δημιουργήσει, 

 εισηγήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού με κατεύθυνση την αυτό-
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα σαν εναλλακτικές διεξόδους στην αγορά 
εργασίας, 

 ανταλλαγή επιχειρηματικών ιδεών και συζήτηση, 

 εισηγήσεις για την απενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας και την καλλιέργεια 
επιχειρηματικής κουλτούρας. 
 

2) διοργάνωση προγραμμάτων (θεματικών σεμιναρίων) επιχειρηματικής εκπαίδευσης, 

 σημασία και αξία επιχειρηματικού σχεδίου ως εργαλείου ανάπτυξης και 
χρηματοδότησης, 

 διακριτά στάδια δημιουργίας ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού σχεδίου, 

 μελέτη καλών πρακτικών (best practices) και συχνών επιχειρηματικών λαθών 
(common business mistakes), 

 σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας: πράσινη επιχειρηματικότητα, κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, πολιτιστική επιχειρηματικότητα κλπ. οι οποίες συνδέονται σε 
μεγάλο βαθμό με την κοινωνική οικονομία, τον πολιτισμό και την αστική 
ανάπτυξη, 

 Καινοτομία στις υπηρεσίες, 

 Καινοτομία μέσω αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, 

 Επιχειρηματικότητα ομάδων (γυναικεία, νεανική), 

 Τάσεις επιχειρηματικότητας 
 

3) Workshops ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων 
 Η ενίσχυση η ενδυνάμωση της επιχειρηματικής ταυτότητας των νέων επιχειρηματιών θα 
ενισχυθεί με την διοργάνωση εκδηλώσεων με διαδραστικό χαρακτήρα και δυνατότητα 
ανταλλαγής απόψεων, ευκαιριών συνεργασίας και περαιτέρω στόχευσης στην ανάδειξη 
ιδιαιτεροτήτων των συμμετεχόντων. 
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Τα workshops θα υλοποιηθούν με την μορφή ομάδων-εργαστηρίων τα οποία θα 

συμβάλουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Τα θέματα 

που θα διαπραγματεύονται στις ομάδες  οι ωφελούμενοι, αναφέρονται ενδεικτικά 

παρακάτω: 

 Αναγνώριση ευκαιριών, 

 Αυτοπεποίθηση, 

 Ανάληψη κινδύνου, 

 Πρωτοβουλία, 

 Συνεργασία, 

 Οργάνωση και διοίκηση, 

 Παρουσίαση, 

 Διαπραγμάτευση 

 
Τα παραπάνω άλλωστε, δηλαδή η καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, η 
επιχειρηματική εκπαίδευση και η ανάπτυξη επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων, αποτελούν 3 από τους βασικούς άξονες παρέμβασης των δράσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας. 
 
Τα προγράμματα αυτά, θα αφορούν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους, και θα έχουν 
τόσο τη μορφή τυπικής μάθησης (σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, κλπ.), όσο και 
άτυπης μάθησης (φόρα συζητήσεων, βιωματικές ασκήσεις κλπ.). 
Ακόμα, στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων θα γίνει προσπάθεια να απαντώνται 
ερωτήματα των ενδιαφερομένων νέων, τόσο από τα 
στελέχη του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης, όσο και από τους φορείς και 
εισηγητές που θα συμμετέχουν (ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, 
επενδυτές, εξειδικευμένοι επαγγελματίες) 
. 
Ειδικότερα: 
 
Βασική φιλοσοφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η επιλογή ομάδων στόχων 
και η παράλληλη επιμόρφωση-ενημέρωση τους πάνω 
στους άξονες που προαναφέρθησαν. Ομάδες στόχοι μπορεί να είναι οι παρακάτω: 
• Νέοι οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα (18-30 
ετών) 
• Νέοι επιχειρηματίες στα πρώτα στάδια δραστηριοποίησής τους 
• Γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα 
• Καθιερωμένοι επιχειρηματίες των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν συμπληρώσει 48 μήνες 
ύπαρξης ανεξαρτήτου ηλικίας 
• Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
 
Η ενημέρωση και προβολή των δράσεων, όπως πληροφορίες για τις 
προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις, θα γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά. Παράλληλα, 
προβολή του έργου θα γίνεται με έντυπα και άλλα μέσα. 
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Υποδράση 2: Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης 
 
Το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης θα εδρεύει στον χώρο της Ακαδημίας 
Πλάτωνος και θα λειτουργεί ως σημείο επαφής με υποψήφιους 
νέους επιχειρηματίες. Μέσω του Κέντρου θα παρέχονται πληροφορίες και εξειδικευμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης στους νέους 
(δυνητικούς) επιχειρηματίες. Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων): 
• Προαξιολόγηση 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». 
 
Ακόμα, μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης θα σχεδιάζονται και θα 
οργανώνονται ημερίδες δικτύωσης με στόχο τη διασύνδεση και επικοινωνία των 
ενδιαφερόμενων με νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, με φορείς της αγοράς, 
επαγγελματίες, σύμβουλους επιχειρήσεων, δυνητικούς χρηματοδότες, ΜΚΟ κλπ., 
προκειμένου οι υποστηριζόμενοι να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας που θα τους 
βοηθήσουν στην επιτυχή δραστηριοποίησή τους. 
 
Συνολικά, το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης αποσκοπεί να καλύψει παρεμβάσεις 
στους άξονες: (1) Ενημέρωση – Πληροφόρηση, (2) Υποστήριξη – Συμβουλευτική – 
Mentoring, και (3) Δικτύωση, οι οποίοι αποτελούν 3 από τους βασικούς άξονες 
παρέμβασης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας . 
 
 
 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 8 «Διεθνές συμπόσιο Νέων» 
 
Το Υποέργο αρχικά είχε σαν σημείο αναφοράς το 23ο Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Συνέδριο 

που πραγματοποιείται το 2013 στην Αθήνα για πρώτη φορά στα 110 χρόνια του θεσμού, 

με περίπου 3.000 συνέδρους από όλα τα σημεία της γης. Σκεπτικό του Διεθνούς 
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Συμποσίου ήταν η λειτουργία του ως προπομπός του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού 

Συνεδρίου και διά μέσου αυτού η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών πάνω σε καίρια 

ζητήματα της εποχής που έχουν σαν βάση την φιλοσοφική σχολή του Πλάτωνα. Στο 

σκεπτικό του Συνεδρίου ήταν να λάβει την μορφή ενός διεθνούς roadshow με την 

συμμετοχή Ιδρυμάτων και νέων από ολόκληρο τον κόσμο.  

 

Η κοινωνική κατάσταση όμως, οι κοινωνικές αναγκαιότητες και η κοινωνική κρίση που 

μαστίζει πολλές δυτικές οικονομίες σήμερα, με αιχμή της την υψηλή ανεργία και δη αυτής 

των νέων, προβάλλει σαν προτεραιότητα την ανάπτυξη εναλλακτικών των συμβατικών 

μορφών απασχόλησης και έχει αναδείξει την Κοινωνική Οικονομία ως βασικό (τρίτο 

πυλώνα) ανάπτυξης και μόχλευσης του κοινωνικού κεφαλαίου. 

 

Στα πλαίσια της δράσης 8, στόχος είναι η υλοποίηση ενός μονοήμερου Παγκόσμιου 

Συνεδρίου στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν 40 άτομα ως εκπρόσωποι φορέων 

του εξωτερικού που συγκεντρώνουν σημαντική εμπειρία σε θέματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, σαν δεξαμενή ανάπτυξης θέσεων και παγκόσμιας διαβούλευσης 

για τις δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας που τώρα μοχλεύονται στην χώρα μας.  

 

Παράλληλα, στο Συνέδριο θα κληθούν να συμμετάσχουν όλες οι Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), που σήμερα ανέρχονται σε περίπου 200 και 

έχουν ενταχθεί στο τηρούμενο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπ. Εργασίας.  

Παράλληλα, θα κληθούν να συμμετάσχουν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

Συμβουλευτικής, καθώς και συναφείς φορείς που συμμετέχουν στις δράσεις και τα 

Προγράμματα που σχετίζονται με την απασχόληση είτε Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 

(ΤΟΠΕΚΟ), είτε ευρύτερων κοινωνικών ομάδων (προγράμματα ΤΟΠΣΑ), κοινωνικοί 

εταίροι, εκπρόσωποι δημόσιων φορέων κα.  

 

Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις σε διακριτές ενότητες, θα αναπτυχθούν 

συγκεκριμένα workshops, θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό και εξειδικευμένοι οδηγοί 

καθώς και έντυπα ενημέρωσης προβολής του Συνεδρίου και των αποτελεσμάτων του.  

 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 13 «Ανοικτός διαγωνισμός για τη δημοσιότητα των δράσεων» 
 
Το υποέργο αφορά : 
 

 Την αναπαραγωγή υλικού για τις ημερίδες ενημέρωσης/ δικτύωσης. 

 Την αναπαραγωγή υλικού για τα προγράμματα βραχείας διάρκειας. 

 Τις δαπάνες δημοσιότητας των Workshops. 

 Τις δαπάνες δημοσιότητας για τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου 
Επιχειρηματικής Υποστήριξης (ΚΕΥ). 
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Ωφελούμενοι από τα παραπάνω Υποέργα: 
 

 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, 

 Δραστηριοποιούμενους (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. 

 

 

 
Πρόσκληση: 
 
Στο πλαίσιο της στο πλαίσιο της υλοποιούμενης Πράξης με τίτλο: «Ακαδημία Πλάτωνος 
– Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,, με την 2541/114/09-12-2014 απόφαση του Δ.Σ,  Το Ίδρυμα 
Νεολαίας/ και Δια Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 
υποψήφιους Εξωτερικούς Συνεργάτες για την κάλυψη μιας θέσης Υπεύθυνου 
Συντονισμού και Διαχειριστικής υποστήριξης των υποέργων που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
όπως αυτή προδιαγράφεται αναλυτικά παρακάτω:  

 

Τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Συντονισμού και Διαχειριστικής Υποστήριξης των 

Υποέργων  επικεντρώνονται στους παρακάτω άξονες: 

 σύνταξη και επικαιροποίηση σχεδίου Διαχείρισης Πράξης   

 σύνταξη Σχεδίου Υλοποίησης Υποέργων με ίδια μέσα  

 παρακολούθηση, συντονισμός και υλοποίηση του υποέργων με ίδια μέσα  

 αποτύπωση και προσδιορισμός της εξέλιξης της υλοποίησης του Υποέργων  

 σύνδεση Υποέργων με Διαχειριστική Αρχή  

 διοικητική παρακολούθηση και στήριξη υποέργων 
 

 
 

Τα προσόντα που απαιτούνται για την θέση του Υπεύθυνου Συντονισμού και 
Διαχειριστικής Υποστήριξης των Υποέργων είναι τα ακόλουθα:  

 

Θέση Τυπικά Προσόντα Ειδική Επαγγελματική  
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Εμπειρία Υποψηφίου Εξωτερικού 
Συνεργάτη 

Υπεύθυνος 
Συντονισμού και 
Διαχειριστικής 
υποστήριξης 

των υποέργων 

ΠΕ με κατεύθυνση 
Διοίκηση Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών   

 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή 
εξειδικευμένων ενεργειών 

παρακολούθησης και διαχείρισης και 
προγραμμάτων ΕΚΤ 

 

 

Το εργολαβικό αντίτιμο 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. Η διάρκεια του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 
30/09/2015 

Η πληρωμές γίνονται σε μηνιαίες ισόποσες καταβολές με την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις αντίστοιχες  διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε 
ισχύουν, ήτοι: 

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

     

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν τα νόμιμα τυπικά και τα 
αποδεδειγμένα επαγγελματικά προσόντα, όπως αυτά αποδίδονται στον προηγούμενο 
πίνακα.  
 
 
Δικαιολογητικά Υποβολής: 
 
Οι Αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με 
εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση 
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, 
(τηλ. 213 131 4552, 2ος Όροφος Κεντρική Γραμματεία), σε φάκελο με την ένδειξη 
«Ακαδημία Πλάτωνος – Υπεύθυνος Συντονισμού και Διαχειριστικής Υποστήριξης των 
Υποέργων». 
 
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) 
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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 ΔΙ.ΚΑΤ.ΣΑ νυν 
Δ.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 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α 
νυν Δ.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, Δικηγόρους 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.Δ. 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.   
  
 
 
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, 
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- 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 Δ: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 Δ x 40%), όπου Τ.Β: η τελική 
βαθμολογία κάθε υποψηφίου.  
 
 
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.ΔΙ.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 Δια 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 Δημοσίων 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.ΔΙ.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. 
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Η Παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την σελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.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 10/12/2014 έως 19/12/2014 και ώρα 14:00  
 
Πληροφορίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ή στην υποβολή του 
φακέλου δικαιολογητικών, θα δίνονται στα τηλέφωνα: 2131314545 & 2131314541, 
Δευτέρα – Παρασκευή από τις 10:00 μέχρι τις 14:00     
 
 

 

 

          O Πρόεδρος ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

                           Φίλιππος Λέντζας  

http://www.inedivim.gr/


 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Σελίδα 11 από 11 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

«ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ – Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Επώνυμο  

Όνομα  

Πατρώνυμο  

Έτος γέννησης  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας   

Φύλο  Γυναίκα       Άντρας 

Πλήρης Διεύθυνση  

Τηλέφωνο   

E-mail  
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