
 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 

Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) 

 
 

 Αριθ. Πρωτ.: 399 / 05-05-2015 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 
Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας : απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» με κωδικό 

ΟΠΣ 491402, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).  

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ υλοποιεί το Υποέργο 16 με τίτλο «Απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) - ΙΝΕΜΥ», το οποίο αφορά στην απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας για 1.000 ωφελούμενους οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί κατάλληλα στο πλαίσιο 

άλλου υποέργου της Πράξης. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου: 

• θα εξευρεθούν επιχειρήσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας 1.000 ωφελούμενων, 

• θα οριστούν υπεύθυνοι εποπτείας της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για κάθε 

ωφελούμενο, οι οποίοι θα μεριμνούν για την εξασφάλιση άρτιων συνθηκών κατά τη 

διάρκεια της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας κάθε ωφελουμένου, 

• θα υλοποιηθούν 2.000 επισκέψεις για την ποιοτική παρακολούθηση της απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας (2 ανά ωφελούμενο), 

• θα υλοποιηθούν 4.000 συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής (4 ανά ωφελούμενο), 

• θα καταβληθούν υποτροφίες σε 1.000 ωφελούμενους. 
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Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις συνεργασίας στο 

πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 16 με τίτλο «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 

(υλοποίηση) - ΙΝΕΜΥ» της παραπάνω πράξης, ως ακολούθως: 

Προτάσεις συνεργασίας για δύο (2) στελέχη, με συμβάσεις έργου (Κωδικός θέσεων: 

491402-1/06-07), με αντικείμενο τη συμμετοχή τους στην Ομάδα Εποπτείας του υποέργου, 

στο πλαίσιο της οποίας θα αναλάβουν την εποπτεία, το συντονισμό και την παροχή 

κατευθυντήριων οδηγιών υλοποίησης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την 

υλοποίηση φυσικού & οικονομικού αντικειμένου του υποέργου, και ειδικότερα: 

- εποπτεία των αρμοδίων στελεχών της Ομάδας Έργου ως προς την ορθή υλοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου του υποέργου σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης,  

- εποπτεία των αρμοδίων στελεχών της Ομάδας Έργου ως προς την ορθή υλοποίηση του 

οικονομικού αντικειμένου του υποέργου σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης,  

- διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των υποομάδων που θα αναλάβουν την υλοποίηση του 

φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου του υποέργου, 

- επικοινωνία και ενημέρωση εμπλεκομένων (σύγκλιση και συντονισμός σε τακτά χρονικά 

διαστήματα συγκεντρώσεων της Ομάδας Έργου, με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων αλλά 

και την ανταλλαγή / μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των στελεχών της Ομάδας Έργου για 

θέματα που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα: 

- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον τομέα της διαχείρισης έργων. 

Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης: από ημερομηνία υπογραφής έως 31/10/2015. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις: 

Α’ Φάση – Έλεγχος πλήρωσης υποχρεωτικών προσόντων (on/off βαθμολόγηση) 

Όπως περιγράφονται ανωτέρω. 

Β’ Φάση – Βαθμολόγηση & Κατάταξη υποψηφίων: 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα της Α’ Φάσης, προωθούνται στη Φάση Β’, όπου 

βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γνώση και εμπειρία στη 
διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων 
έργων 

35 0-100 

0–60: στοιχειώδης 
60–80: ικανοποιητική 
80–90: αρκετά ικανοποιητική 
90–100: εξαιρετική 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2 
Εγγύτητα εμπειρίας με 
το αντικείμενο του 
υποέργου 

30 0-100 

0–60: στοιχειώδης 
60–80: ικανοποιητική 
80–90: αρκετά ικανοποιητική 
90–100: εξαιρετική 

3 
Δυνατότητα επιτυχούς 
δράσης στο πλαίσιο 
Ομάδας Έργου  

35 0-100 

0–60: στοιχειώδης 
60–80: ικανοποιητική 
80–90: αρκετά ικανοποιητική 
90–100: εξαιρετική 

Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία (σε αντικείμενο συναφές με αυτό του έργου), θα ληφθούν 

υπόψη και θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων από την αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης υποψηφίων, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. 

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής (Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έγγραφα απόδειξης 

προσόντων και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 

ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ (www.inemy.gr).  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων, σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Αίτηση για τον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: [491402-1/ 06-07] 

Για το υποέργο 16 της Πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας : απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ»  

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Πέμπτη 21/05/2015 και ώρα 14:00 στην παρακάτω 

διεύθυνση : 

Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών, Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα , ισόγειο 

(Γραμματεία ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) 

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις μετά 

τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier 

αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που καλύπτουν τα ως 

άνω ορισθέντα απαραίτητα προσόντα.  

Οι υποβάλλοντες πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης έχουν το δικαίωμα 

πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης / βαθμολόγησης 

των υπολοίπων υποψηφίων έως και δέκα (10) ημέρες μετά την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους ενδιαφερόμενους. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα 

πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του 

αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχείο Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 

έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο 
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πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των 

αρμόδιων δικαστηρίων. 

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης θα μπορούν να 

υποβάλλονται έως και δέκα (10) ημέρες μετά την κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται με τους εξής τρόπους: (α) αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: 

Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών, Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα, ισόγειο (Γραμματεία ΙΝΕΜΥ-

ΕΣΕΕ), (β) με fax στο 210-3259229. 

 

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ηλέκτρα Παύλου 

(e-mail: epavlou@esee.gr).   

Για το ΙΝ.ΕΜ.Υ. - Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 

Βασίλης Κορκίδης 
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