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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και οι 

συμμετέχοντες σε Ένωση υπό το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. φορείς: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ 

(ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της 

Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο 

Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο 

Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Αναπτυξιακή Καρδίτσας και 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ, ανέλαβαν την υλοποίηση της Πράξης: «Ενέργειες 

που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το 

εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 

Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) - 

EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.  

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση 1.100 ωφελούμενων ατόμων ως εξής:  

 557 εργαζομένων, που απολύθηκαν από το «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ» στις 

περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Κεντρικής Μακεδονίας (Κεντρική Μακεδονία 

(EL12) και της Θεσσαλίας (Θεσσαλία) (EL14), και  

 543 Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, εφεξής NEETs (Not 

in Employment Education or Training), οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές 

επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων κατά 

το άρθρο 6 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΕ 1309/2013, κάτω της ηλικίας των 30 

ετών (15-29 ετών) κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης, 

δεδομένου ότι οι απολύσεις που αναφέρονται ανωτέρω έγιναν στις περιφέρειες 

επιπέδου NUTS2 της Θεσσαλίας (Θεσσαλία (EL14) και της Κεντρικής 

Μακεδονίας (Κεντρική Μακεδονία (EL 12), που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με 

την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. 

Η υλοποίηση της Πράξης αναλύεται στις εξής ενέργειες: 

 Ενέργεια Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική. Η Ενέργεια Α θα υλοποιηθεί σε 5 

στάδια, όπου για κάθε στάδιο προβλέπονται ένας αριθμός από 2 έως 9 ατομικές 

συνεδρίες (σύνολο 25) υποστήριξης για κάθε ωφελούμενο άτομο. Κάθε στάδιο 



 

 

περιλαμβάνει την εφαρμογή εξειδικευμένων παρεμβάσεων προς τους 

ωφελούμενους, βασισμένων στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες 

τους, σε συνδυασμό με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της αγοράς 

εργασίας. Η διαδικασία αποσκοπεί στην εξατομικευμένη προσέγγιση των 

ατόμων, τη δημιουργία και εφαρμογή ατομικού σχεδίου δράσης, τον 

προσανατολισμό τους σε ανάλογους τομείς και αντικείμενα απασχόλησης και 

τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων σε γνώσεις και δεξιότητες 

που πρέπει να αποκτήσουν μέσω των προγραμμάτων Κατάρτισης. 

 Ενέργεια Β. Κατάρτιση, η οποία αναλύεται σε 2 επιμέρους Ενέργειες: 

o Ενέργεια Β1. Επαγγελματική Κατάρτιση, που αφορά στο σχεδιασμό και 

υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

για 900 ωφελούμενα άτομα (απολυμένους και NEETs) 

o Ενέργεια Β2. Εξειδικευμένη Κατάρτιση/Επιμόρφωση, που αφορά στην 

παροχή σε 200 ωφελούμενα άτομα (απολυμένους και NEETs) 

εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης, κατάρτισης κ.λπ.   

 Ενέργεια Γ. Προώθηση Επιχειρηματικότητας (από την Ένωση υλοποιούνται 

μόνο προπαρασκευαστικές δράσεις της ενέργειας). Η Ενέργεια αφορά στη 

χρηματοδότηση 200 ωφελουμένων, ώστε να υποστηριχτούν κατά τις 

διαδικασίες ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων (δημιουργία νέας 

επιχείρησης). Στις αρμοδιότητες της Ένωσης περιλαμβάνεται η εκπόνηση για 

τα άτομα αυτά, στο πλαίσιο της Ενέργειας Α, Επιχειρησιακών Σχεδίων 

(«business plans») προσαρμοσμένων στο είδος της επιχείρησης που ο κάθε 

ωφελούμενος πρόκειται να δημιουργήσει, με στόχο την υποστήριξη της 

επιχειρηματικής τους προσπάθειας. 

 Ενέργεια Δ. Επιδότηση κινητικότητας. Η Ενέργεια αυτή συνίσταται στη 

χρηματοδότηση μετεγκατάστασης 100 ωφελουμένων, που θα προκύψουν και 

θα επιλεγούν από τις διεργασίες της Ενέργειας Α, προκειμένου να 

υποστηριχθούν για την αλλαγή τόπου κατοικίας ως αποτέλεσμα εξεύρεσης 

εργασίας. 

Οι Ενέργειες της Πράξης θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής 

Μακεδονίας. Οι υποψήφιοι της παρούσας Πρόσκλησης δεν απαιτείται να διαμένουν 

μόνιμα στις ανωτέρω Περιφέρειες, θα πρέπει όμως να λάβουν υπόψη τους ότι κατά τη 

διάρκεια της Πράξης θα απαιτηθεί να μετακινούνται συχνά (ενδεικτικά: τουλάχιστον 



 

 

δέκα ημέρες ανά μήνα) από / προς τις ανωτέρω Περιφέρειες, με στόχο την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της Πράξης. 

 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

Καθήκον των επιστημονικών συνεργατών είναι η συμμετοχή τους στις εργασίες της 

Συντονιστικής-Διαχειριστικής Ομάδας Έργου του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών 

της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.) 

με αντικείμενο το Συντονισμό, τη Διαχείριση και την Παρακολούθηση της Υλοποίησης 

του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης. Ενδεικτικά οι εργασίες των 

στελεχών που συμμετέχουν στη Συντονιστική-Διαχειριστική Ομάδα είναι οι εξής:  

- Παρακολούθηση της υλοποίησης και διαχείριση της Πράξης, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά τις ενέργειες που έχει αναλάβει το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε., 

- Συμμετοχή στην κατάρτιση της Αναθεωρημένης Πρότασης της Ένωσης Φορέων 

υπό το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.,  

- Συμμετοχή στην κατάρτιση τυχόν τροποποιήσεων της Απόφασης Υλοποίησης με 

ίδια μέσα,  

- Συμμετοχή στην κατάρτιση και υποβολή των Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών και των 

Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης, 

- Συμμετοχή στην κατάρτιση της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης,  

- Συμμετοχή στη σύνταξη και παρακολούθηση των αιτημάτων χρηματοδότησης,  

- Συμμετοχή στην κατάρτιση τυχόν τροποποιήσεων του προϋπολογισμού της 

Πράξης και παρακολούθηση της πορείας εξέλιξής της,  

- Εκπόνηση των εργαλείων οικονομικής παρακολούθησης της Πράξης και των 

Φύλλων Χρέωσης Ανθρωποχρόνου των στελεχών,  

- Έλεγχος πληρότητας και ποιότητας των παραδοτέων των συμβούλων των 

Ενεργειών Α και Γ της Πράξης και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος των 

εργασιών τους,  

- Παρακολούθηση της επιλεξιμότητας των δαπανών της Πράξης,  

- Παρακολούθηση της πορείας του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, 

- Έλεγχος των διοικητικών φακέλων της Πράξης  

- Επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για όλα τα τεχνικά και 

διαχειριστικά θέματα της Πράξης. 



 

 

 

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να 

διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-

ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του 

εξωτερικού. 

 Επαγγελματική - εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε τομείς 

σχεδιασμού, οργάνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & έργων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η 

ενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, η πρότασή του αποκλείεται από την 

μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. 

Επιθυμητές είναι οι πρόσθετες γνώσεις και η εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό 

των Πράξεων, καθώς και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών (Η/Υ). 

 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην 

παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off). Παρέκκλιση από τον 

κανόνα αυτόν μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση έλλειψης συμμετοχής υποψηφίων 

και μόνο για το πρώτο κριτήριο (πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις: 

Α’ Φάση – Έλεγχος πλήρωσης απαιτούμενων προσόντων (κριτήρια 

αποκλεισμού on/off) 

Όπως περιγράφονται ανωτέρω. 

Β’ Φάση – Βαθμολόγηση & Κατάταξη προτάσεων των ενδιαφερομένων: 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προσόντα της Α’ Φάσης, προωθούνται στη Φάση 

Β’, όπου βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης 



 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Επίπεδο 

Τυπικής 

Εκπαίδευσης 

15 0-100 PhD: 100 

MSc: 90 

ΑΕΙ: 80 

ΑΤΕΙ: 70 

2 Σχετική 

επαγγελματική - 

εργασιακή 

εμπειρία 

40 80 / 100 80: για εμπειρία από 2 έως 

5 έτη  

100: για εμπειρία από 5 

έτη και άνω 

3 Αξιολόγηση 

συνολικής 

εμπειρίας σε 

σχέση με τις 

απαιτήσεις του 

αντικειμένου 

εργασίας 

45 0-100 0–60: στοιχειώδης 

60–80: ικανοποιητική 

80–90: αρκετά 

ικανοποιητική 

90–100: εξαιρετική 

Η διαδικασία αξιολόγησης δύναται να περιλαμβάνει και συνέντευξη των 

επικρατέστερων ενδιαφερομένων που καλύπτουν τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα 

προσόντα. 

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων, θα κοινοποιηθούν στο σύνολο των 

ενδιαφερομένων που υπέβαλλαν πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Κατόπιν της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, οι 

ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την 

επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

Σημειώνεται ότι το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. δε δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις 

προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης 

κατόπιν αναγκαίας τεκμηρίωσης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης 

ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. την οποία 

ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου. 

Είδος συμβάσεων: σύμβαση έργου. 

Εκτιμώμενη διάρκεια συμβάσεων: από ημερομηνία υπογραφής έως 28/02/2018. Η 

συνολική αμοιβή ανά ανθρωπομήνα συμπεριλαμβανομένων όλων των εκάστοτε 

ισχυόντων φόρων και κρατήσεων έχει προϋπολογιστεί σε 1.800,00 ευρώ. 



 

 

 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής προτάσεων (Οδηγίες για την υποβολή 

προτάσεων, Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: 

Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση 

για την απόδειξη της εμπειρίας και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες 

στην ιστοσελίδα του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. (www.inemy.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 

πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων (Υπόδειγμα Α: Έντυπο 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των 

στοιχείων, Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας, αναλυτικό 

βιογραφικό σημείωμα, καθώς και αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών – 

τεκμηρίων που αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και 

επιθυμητών προσόντων. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα 

τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». 

Ο σφραγισμένος φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Πρόταση  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις 

(3) επιστημονικούς συνεργάτες 

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την 

επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 

47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 

μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 

Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) 

«EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»  

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 08/09/2017 και ώρα 14:00 

στην παρακάτω διεύθυνση : 

Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου 

και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.), Πετράκη 8, TΚ 10563, Αθήνα, 

ισόγειο (Γραμματεία ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.). 

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

http://www.inemy.gr/


 

 

Προτάσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του 

ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής 

της αίτησης. 

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. 

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

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα του ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.  

 

Συνημμένα: 

 

Οδηγίες Υποβολής Πρότασης 

 

Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 

Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων 

 

Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση για την Απόδειξη της Εμπειρίας 

 

 

 

Για το ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

Βασίλης Κορκίδης 
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