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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. πρωτ. 27279/2016

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου σχετικά με την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν
απολύσεις στον κλάδο 60 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Δραστηριότητες Προγραμματισμού και
Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών) στην Επιπέδου NUTSII Περιφέρεια Αττικής (EL 30) και
συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/018 EL/AtticaBroadcasting).
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ως Φορέας στον οποίο έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί την Αρχή Διαχείρισης
υλοποίησης ενεργειών παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν απολύσεις στον
κλάδο 60 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Δραστηριότητες Προγραμματισμού και Ραδιοτηλεοπτικών
Εκπομπών) στην Επιπέδου NUTSII Περιφέρεια Αττικής (EL 30) (εφεξής, Έργο) (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ:
EGF/2014/018 EL/AtticaBroadcasting) και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
και έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:
1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β)
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
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3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015(ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση
των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή
ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το
άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Διαχείριση Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού της Εφαρμογής, η
Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του ΕΤΠ 2014-2020.
3. Τη με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020».
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ 2014-2020) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή
των άρθρων107 και 108 της Συνθήκης που κατήργησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 800 /2008.
8. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) με αριθμ. 2185/1996 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου
1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή για
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες
και λοιπές παρατυπίες, όπως ισχύει.
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9. Τον Κανονισμό (ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚ) υπ' αριθμ. 2988/1995 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου
1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου.
11. Τη διοργανική συμφωνία με αριθ. 2006/C 139/01 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή διαχείριση και
ειδικά το σημείο 28 με το οποίο προσδιορίζεται το δημοσιονομικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 656/2007 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2007 για τροποποίηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 586/2001 για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του
Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών, όσον αφορά τον ορισμό των κύριων
ομάδων βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ), όπως ισχύει.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών
στατιστικών μονάδων (NUTS), όπως ισχύει.
14. Την αίτηση με κωδικό EGF/2014/018 EL/Attica Broadcasting την οποία υπέβαλε η Ελλάδα
για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.
15. Τη με αριθμ. C(2015) 406 final/03.02.2015 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση της αίτησης με κωδικό EGF/2014/018 EL/Attica Broadcasting
καθώς και την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ.
2015/644/EE της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής
συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/018
EL/Αttica Broadcasting, από την Ελλάδα).
16. Την με αρ. πρωτ.: 6.1290/5.1115/5-2-2016 (ΑΔΑ: ΨΠ5Θ465Θ1Ω-04Λ) Απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με θέμα την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης προς τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ.
17. Την ΚΥΑ 679/22.08.1996 η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 και συμπληρώνεται από τον Οδηγό
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης που συντάσσει η Επιτροπή Ερευνών σύμφωνα με την
εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο α΄του Νόμου 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152
Α.)
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18. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ2163/18-7-2012 τ. Β΄.
προβαίνει στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
συγκρότηση ενός μητρώου Συμβούλων Εκπόνησης Επιχειρηματικών Σχεδίων για την υλοποίηση
του Έργου και ειδικότερα της προετοιμασίας για τη μη συμπεριλαμβανόμενη στο παρόν έργο
Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας. Όσοι ενταχθούν στο μητρώο θα συνεργαστούν με
ωφελούμενους του Έργου για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία θα είναι
βιώσιμα και θα έχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνουν επιλέξιμα για χρηματοδότηση όταν θα
ανοίξουν σχετικές προσκλήσεις. Κατά συνέπεια υπάρχει ουσιαστική διαφορά από την
εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο μίας εκπαιδευτικής ή γενικής συμβουλευτικής
διαδικασίας με σκοπό την εξοικείωση των ωφελούμενων με το αντικείμενο της
επιχειρηματικότητας.
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Με τη με αρ. Απόφαση 2015/644/EE της 15ης Απριλίου 2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου εγκρίθηκε η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δεσμών ενεργειών
εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν σε απολύσεις 928 ατόμων (ωφελούμενοι) από 16
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής στο διάστημα από 12-09-2013 έως 12-06-2014 στον
κλάδο 60 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Δραστηριότητες Προγραμματισμού και Ραδιοτηλεοπτικών
Εκπομπών) (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: EGF/2014/018 EL/Attica Broadcasting). Οι επιχειρήσεις αυτές είτε
έχουν τερματίσει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους λόγω της
οικονομικής κρίσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ως άνω Έργου ανέρχεται σε 8.410.000€ και καλύπτεται κατά
60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Οι δέσμες ενεργειών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του
εγκεκριμένου Έργου είναι οι ακόλουθες:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ενέργειας Α προβλέπεται η εκπόνηση κατά μέγιστο αριθμό 120
επιχειρηματικών σχεδίων από το σύνολο των 928 ωφελουμένων του Έργου.
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Αναλυτική περιγραφή των ως άνω υπηρεσιών υπάρχει στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συγκρότηση Μητρώου Συμβούλων για την
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων από τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ, το οποίο θα απαρτίζεται από φυσικά
πρόσωπα, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση και εμπειρία στην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, με στόχο την
υποστήριξη, σε συνεργασία με μέλη της ομάδας έργου, έως 120 ωφελουμένων ως προς τη
διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων.
Το έργο της διαμόρφωσης των επιχειρηματικών σχεδίων θα ανατεθεί αποκλειστικά σε
ενταγμένους στο Μητρώο αυτό σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου. Η χρονική διάρκεια του
φυσικού αντικειμένου του Έργου είναι από 5/2/2016 έως 28/11/2016. Η σύμβαση που θα
υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Απαραίτητα προσόντα:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν:
 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της
αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένου από το αρμόδιο όργανο, Οικονομικών Σχολών,
Σχολών Θετικών Επιστημών ή Μηχανικών.
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα στην
εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων ή στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα συναφή με
το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
 Κατοχή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (MASTER) ή Διδακτορικού Διπλώματος σε
συναφείς κατευθύνσεις και θεματικές ενότητες.

Ειδικότητα: Στελέχη για την Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
Πλήθος συνεργατών:

Συγκρότηση Μητρώου

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου:

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τους
ωφελούμενους, οι οποίοι είναι απολυμένοι
από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής
του κλάδου με τίτλο «Δραστηριότητες
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών
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Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου:

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου:

Τρόπος αμοιβής:

Τόπος παροχής έργου:

εκπομπών».
Η διάρκεια των συμβάσεων είναι από την
ημερομηνία
υπογραφής
τους
έως
31/08/2016. Η διάρκεια των συμβάσεων
δύναται να μειωθεί ή παραταθεί, σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα της αναθεωρημένης
πρότασης που θα υποβληθεί προς την Αρχή
Διαχείρισης.
Τα παραδοτέα (Επιχειρηματικά Σχέδια) που
θα περιγράφονται στη σύμβαση θα
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής
(καλώς εκτέλεσης εργασιών) από τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου
Προβλέπεται συνολική μικτή αποζημίωση κατ’
αποκοπή για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο,
στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι
νόμιμες κρατήσεις. Θα πρέπει να εκδίδονται
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο
παραστατικό. Για κάθε επιχειρηματικό σχέδιο,
η αμοιβή του συμβούλου θα ανέλθει έως του
ποσού των 800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Χώροι του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγονται προς ένταξη στο Μητρώο συμβούλων για Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
εκείνοι/εκείνες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. Στη συνέχεια, αναλόγως των αναγκών
του προγράμματος, της διαθεσιμότητας των συμβούλων, των επωφελούμενων και των
χωρικών/χρονικών περιορισμών, θα ανατεθούν οι υπηρεσίες και θα συναφθεί σύμβαση
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361).
2.
Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
3.
Εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι
ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό αντίγραφο της νομίμως
επικυρωμένης μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από απλό
αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το
ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή απαραδέκτου.
4.
Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση επιχειρηματικών
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σχεδίων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου –
αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης και όχι
«πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
Μητρώου Συμβούλων για την Εκπόνηση Επιχειρηματιών Σχεδίων.
5.
Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης,
απορρίπτεται.
6.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε περίπτωση
που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει πλημμελώς τα
συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του επιλεχθέντος θα γίνει με άλλον
ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
σύμφωνα με το συνταγμένο Μητρώο.
7.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. δεν αναλαμβάνει καμία
δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η
σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου,
αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε
λόγο και αιτία.
8.
Το σύνολο των πληρωμών προς τους Συμβούλους για την Εκπόνηση Επιχειρηματικών
Σχεδίων εξαρτώνται από τη ροή χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ από την Αρχή Διαχείρισης του
Έργου.
9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης
και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Ε.Κ.Π.Α.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Oι υποψήφιοι/ες οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα προσόντα
απορρίπτονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαραίτητα
προσόντα, εντάσσονται με κατάταξη στο Μητρώο Συμβούλων για την Εκπόνηση
Επιχειρηματικών Σχεδίων. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα:
Α/Α
1
2
3

Κριτήρια
Διδακτορικός τίτλος σε συναφή
αντικείμενα
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή
αντικείμενα
Αποδεδειγμένη
επαγγελματική
εμπειρία
στην
εκπόνηση
επιχειρηματικών σχεδίων ή στην
παροχή υπηρεσιών σε θέματα συναφή
με το αντικείμενο της παρούσας

Βαθμολογία
10
5
Έως 1 έτος
Από 1 έως 2 έτη
Από 2 έως 3 έτη
Από 3 έτη και άνω
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4

πρόσκλησης
Λοιπά προσόντα

έως 10

2. H Eπιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την έγκριση της επιλογής
και τη συγκρότηση του Μητρώου Συμβούλων για την Εκπόνηση Επιχειρηματικών
Σχεδίων.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν συμπληρωμένα στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ
ΕΚΠΑ ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς:
1. Έντυπο της Αίτησης (Παράρτημα 2)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Απλά αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων δικαιολογητικών, συστατικών
επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς
απόδειξη των προσόντων τους
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων με την αίτηση
στοιχείων.
Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών
Χρήστου Λαδά 6, 7ος όροφος, 10561 Αθήνα
Επισημαίνεται ότι εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το
Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. μέχρι την παρακάτω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω
ταχυμεταφοράς, ο Ε.Λ.K.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την
ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Μητρώο Συμβούλων για την Εκπόνηση Επιχειρηματικών
Σχεδίων, όταν κληθούν για την υπογραφή σύμβασης με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υποχρεούνται να
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί των αρχών εμπιστευτικότητας που θα πρέπει να τηρήσουν.
ΣΤ. ΙΣΧΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
3. 1. Το Μητρώο Συμβούλων για την Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, το οποίο θα
σχηματιστεί θα παραμείνει ανοιχτό έως την 15/6/2016 και ώρα 13.30 μ.μ. Ο ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ
θα ενημερώνει προσωπικά κάθε αιτούντα για την ένταξή του στο Μητρώο.
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4. 2. Οι αιτούντες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο οφείλουν να δηλώσουν άμεσα στον
ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ, οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση
τους και έχουν κατατεθεί στον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ.
Ζ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ο ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του Συμβούλου που έχει ενταχθεί στο Μητρώο
Συμβούλων για την Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, εφόσον αποδεδειγμένα:
• Δεν τηρεί εχεμύθεια ως προς τις διαδικασίες και τα στοιχεία των ωφελουμένων που
επεξεργάζεται και γενικότερα τους όρους της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας.
• Δεν τηρεί τις καταληκτικές προθεσμίες που τίθενται από τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ για την παράδοση
των επιχειρηματικών σχεδίων.
• Δεν τηρεί τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης.
Σημειώνεται επίσης ότι ο αιτών οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με υποβολή ηλεκτρονικού
αιτήματος προς τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ για τις περιπτώσεις που επιθυμεί να μην είναι ενεργός ή και για
την οριστική διαγραφή του από το Μητρώο Συμβούλων για την Εκπόνηση Επιχειρηματικών
Σχεδίων.
Η. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Παραρτημάτων της.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στον κ. Γ. Κανέλη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7275 016, e-mail: gskanelis@elke.uoa.gr.

Ο
Αναπληρωτής Πρύτανη
Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Καθηγητής κ. Θ. Σφηκόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο περιλαμβάνει μια δέσμη ενεργειών με στόχο την ενίσχυση 928 ατόμων, απολυμένων
το διάστημα από 12-09-2013 έως 12-06-2014 από 16 επιχειρήσεις (βλ. σχετικό Πίνακα) του ως
άνω κλάδου, καθώς και τη στήριξή τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε ως
εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.
Οι ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν είναι:
 Ενέργεια Α:
 Επαγγελματική Συμβουλευτική
 Διαμόρφωση Επιχειρηματικών Σχεδίων (προετοιμασία για τη μη
συμπεριλαμβανόμενη στο παρόν έργο Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας)


Ενέργεια Β:Κατάρτιση
 Β1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή
 Β2 – Εξειδικευμένη Κατάρτιση



Ενέργεια Δ: Επιδότηση Κινητικότητας

Ενέργεια Α - Επαγγελματική Συμβουλευτική
Η Ενέργεια Α - Επαγγελματική Συμβουλευτική, θα πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) στάδια (Α1-Α5)
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα Στάδια αυτά αφορούν συνολικά 25 εξατομικευμένες
συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και εφαρμόζονται στο σύνολο των ωφελουμένων
ατόμων:
Στάδιο Α1. Υποδοχή – καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών
Στάδιο Α2. Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός
Στάδιο Α3. Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
Στάδιο Α4. Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου Δράσης
Στάδιο Α5. Παρακολούθηση/υποστήριξη των ωφελουμένων
Κάθε στάδιο (Α1-Α5) περιλαμβάνει πέντε (5) συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και
υλοποιείται ως εξής:
•
Δυο συνεχόμενες συνεδρίες, δυο ή τρεις φορές την εβδομάδα, οι οποίες κατ’ αρχήν
προβλέπεται να πραγματοποιούνται, μετά από προσωπική συνεννόηση με τους
συμμετέχοντες.
•
Η κάθε συνεδρία έχει διάρκεια 45 λεπτά.
•
Τα στάδια Α1 έως Α4 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα τεσσάρων ή
πέντε εβδομάδων.
•
Το στάδιο Α5, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 5 συνεδρίες, προγραμματίζεται να
ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του έργου.
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Σκοπός της επαγγελματικής συμβουλευτικής είναι η εκπόνηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης
βάσει του οποίου θα καθοριστούν οι υπόλοιπες ενέργειες τις οποίες θα ακολουθήσει ο
ωφελούμενος στο πλαίσιο του έργου.
Το επίδομα που θα λάβει ο ωφελούμενος για την ολοκλήρωση της Ενέργειας Α ορίζεται στο
ποσό των 1.250,00€. Το ποσό αυτό προγραμματίζεται να καταβληθεί σε δυο δόσεις. Η πρώτη
δόση θα καταβληθεί μετά το πέρας των σταδίων Α1 έως Α4, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των
20 πρώτων συνεδριών, για τις οποίες ο ωφελούμενος θα λάβει 1.000,00€, ενώ η δεύτερη δόση
θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση του σταδίου Α5, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των 5
τελευταίων συνεδριών, για τις οποίες ο ωφελούμενος θα λάβει το ποσό των 250,00€.
Διαμόρφωση Επιχειρηματικών σχεδίων
Στην Ενέργεια Α εντάσσεται και η διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο ουσιαστικά
αποτελεί το συνδετικό κρίκο του παρόντος Έργου με κεντρικές παρεμβάσεις ενεργητικών
πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (Ενέργεια Γ), οι οποίες είναι σε εξέλιξη ή
δρομολογούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και ειδικότερα τον ΟΑΕΔ. Στο πλαίσιο, αυτό αναμένεται σύντομα να
προκηρυχθούν μια σειρά από συγχρηματοδοτούμενα έργα για τη σύσταση επιχειρήσεων από
ανέργους. Η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων αφορά κατά μέγιστο 120 ωφελούμενους,
οι οποίοι θα προκύψουν από την επαγγελματική συμβουλευτική. Η εν δυνάμει επιχειρηματική
δραστηριότητα θα αποτυπώνεται στο ατομικό σχέδιο δράσης. Η διαμόρφωση του
επιχειρηματικού σχεδίου θα γίνει από τον ωφελούμενο με τη στενή καθοδήγηση-επίβλεψη
ειδικού στο σχεδιασμό και την υποστήριξη τέτοιων σχεδίων.
Μετάβαση στην Ενέργεια Β – Κατάρτιση
Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων Ατομικών Σχεδίων Δράσης, το ΕΚΠΑ θα επεξεργαστεί:
α) τη διαμόρφωση των Περιγραμμάτων Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Β1)
β) την ομαδοποίηση των αναγκών σε προγράμματα εξειδίκευσης/επιμόρφωσης (Β2)
Η Ενέργεια Β - Κατάρτιση, θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης μέσω του συστήματος
voucher για την Β1-Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και με διαγωνιστική διαδικασία για
την Β2-Εξειδικευμένη Κατάρτιση. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ειδικό μητρώο παρόχων
στους οποίους θα μπορούν να απευθύνονται οι ωφελούμενοι για να επιλέξουν το αντικείμενο
της κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.
Ενέργεια Β - Κατάρτιση
Από την Ενέργεια αυτή αναμένεται να ωφεληθεί το σύνολο της ομάδας στόχου (928 άτομα). Η
υλοποίηση της κατάρτισης θα γίνει με βάση την εξατομικευμένη διάγνωση των αναγκών που
αποτυπώνεται στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα έχει προκύψει από τα στάδια (Α1-Α4)
της υλοποίησης της Ενέργειας Α –Επαγγελματική Συμβουλευτική.
Προβλέπονται δύο είδη κατάρτισης, βάσει του Ατομικού Σχεδίου Δράσης:

Σελίδα 11 από 13

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 77ΩΧ46ΨΖ2Ν-ΨΥ7

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β1) διάρκειας 300 ωρών από τα
οποία θα ωφεληθούν κατά μέγιστο αριθμό 640 άτομα. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να
υλοποιηθούν και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Το εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων ανέρχεται σε 6,00 ευρώ / ώρα κατάρτισης.
Συνεπώς, το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται σε 1.800,00 ευρώ ανά άτομο
(300 ώρες Χ 6,00 ευρώ).
ή
Προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης-επιμόρφωσης (Β2) από τα οποία θα ωφεληθούν
κατά μέγιστο αριθμό 288 άτομα.
Στην περίπτωση της εξειδικευμένης κατάρτισης-επιμόρφωσης το κόστος του εκάστοτε
προγράμματος διαμορφώνεται κατά περίπτωση και αποδίδεται στον πάροχο. Το μοναδιαίο
κόστος ανά ωφελούμενο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 4.000,00€, ενώ δεν προβλέπεται επίδομα
για το ωφελούμενο άτομο.
Η κατανομή στα προγράμματα (Β1 ή Β2) θα γίνει με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον
ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του σχεδίου
δράσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις γενικότερες
εξελίξεις και προοπτικές απασχόλησης στους διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Ενέργεια Δ – Επιδότηση Κινητικότητας
Στο πλαίσιο της Ενέργειας Δ, κατά μέγιστο αριθμό 120 ωφελούμενοι/ες που θα προκύψουν
από την Ενέργεια Α της συμβουλευτικής, πρόκειται να υποστηριχθούν για την αλλαγή τόπου
κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή
επιδότηση κινητικότητας ύψους 2.000,00€. Να σημειωθεί ότι η Ενέργεια Δ μπορεί να
υλοποιηθεί σε συνδυασμό με εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, σε περίπτωση που το
ωφελούμενο άτομο επιθυμεί να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλο τόπο
διαμονής.
Η συνολική διάρκεια συμμετοχής του κάθε ωφελούμενου στο έργο εκτιμάται ότι μπορεί να
κυμανθεί από 5 έως 8 μήνες, ανάλογα με το πρόγραμμα δράσεων που αυτός θα ακολουθήσει
και τους αντικειμενικούς εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. θερινές διακοπές Αυγούστου).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Αθήνα, …./ …./ …..

Όνομα
: ……………………………………………………………….
Επώνυμο : ……………………………………………………………….
Δ/νση
: ……………………………………………………………….
Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….
Ε-mail
: ………………………………………………………………

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ
ΘΕΜΑ: Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Συγκρότηση
Μητρώου Συμβούλων για την Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων του Προγράμματος με
κωδ. EGF/2014/018 EL/AtticaBroadcasting (ΚΑ 13462).
Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, σάς υποβάλλω αίτηση για την ειδικότητα του
συμβούλου για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Ο / Η υποβάλων/ ουσα την Αίτηση
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