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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 28/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 16487/2016

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
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.
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
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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.
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.
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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.)
18. τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ2163/18-7-2012 τ. Β΄.
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προβαίνει στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
συγκρότηση μητρώου Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για την υλοποίηση του ως
παρακάτω Έργου και ειδικότερα της Ενέργειας Α με τίτλο: «Επαγγελματική Συμβουλευτική».
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 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 εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους
ωφελούμενους του εγκεκριμένου Έργου είναι οι ακόλουθες:
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ειδικότερα, για την Ενέργεια Α, ενδεικτικά θα παρασχεθούν στο σύνολο των ωφελουμένων,
μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες υπηρεσίες, εντός 25 συνεδριών:
 Υποδοχή – καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών
 Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός
 Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
 Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
 Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων
Αναλυτική περιγραφή των ως άνω υπηρεσιών υπάρχει στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συγκρότηση Μητρώου Συμβούλων
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από τον ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ, το οποίο θα απαρτίζεται από
πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξειδικευμένους στην παροχή υπηρεσιών
επαγγελματικής συμβουλευτικής, προκειμένου να υλοποιηθεί η Ενέργεια Α: «Επαγγελματική
Συμβουλευτική» του εγκεκριμένου Έργου με κωδικό EGF/2014/018 EL/Attica Broadcasting.
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Το έργο της εξατομικευμένης συμβουλευτικής 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 είναι κάτοχοι:
 Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της
αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένου από το αρμόδιο όργανο
 Πενταετούς (5 έτη) υπηρεσιακής ή επαγγελματικής εμπειρίας νομίμως
αποδεικνυόμενης στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
 Κατοχή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (MASTER) ή Διδακτορικού Διπλώματος σε
συναφείς κατευθύνσεις και θεματικές ενότητες. Επισημαίνεται ότι πρακτική άσκηση
στο πλαίσιο συναφών μεταπτυχιακών σπουδών λογίζεται ως εργασιακή εμπειρία με
αντιστοιχία: 200 ώρες πρακτικής ένα έτος εργασιακής εμπειρίας
 Εμπειρία στη σύνταξη ατομικών σχεδίων δράσης σχετικών με τα αντικείμενα της
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
Ειδικότητα:
Πλήθος συνεργατών:
Αντικείμενο σύμβασης
μίσθωσης έργου:

Διάρκεια σύμβασης
μίσθωσης έργου:

Στελέχη Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
Συγκρότηση Μητρώου
Επαγγελματική Συμβουλευτική ωφελουμένων ατόμων,
απολυμένων από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του
κλάδου με τίτλο «δραστηριότητες προγραμματισμού και
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών», μέσω των ακόλουθων σταδίων
διάρκειας 25 συνεδριών:
 Υποδοχή-Καταγραφή Ωφελούμενων και Διερεύνηση
αναγκών
 Προσωπικός και Επαγγελματικός Απολογισμός
 Διαδικασία Προσωπικής και Επαγγελματικής
Ανάπτυξης
 Ανάπτυξη και επεξεργασία ατομικού σχεδίου δράσης
 Παρακολούθηση/Υποστήριξη Ωφελούμενων
Η διάρκεια των συμβάσεων είναι από την ημερομηνία
υπογραφής τους έως 28/11/2016. Η διάρκεια των συμβάσεων
δύναται να μειωθεί ή παραταθεί, μετά την ολοκλήρωση των
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Τρόπος παραλαβής του
ανατεθέντος έργου:

Προτεινόμενη αμοιβή:

Τόπος παροχής έργου:

πρώτων σταδίων της επαγγελματικής συμβουλευτικής και
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της αναθεωρημένης πρότασης
που θα υποβληθεί προς την Αρχή Διαχείρισης.
Τα παραδοτέα (Ατομικό σχέδιο δράσης, καρτέλες
επωφελούμενων) που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα
πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης
εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω
πράξης.
Η συνολική μικτή αποζημίωση που προβλέπεται στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης, είναι 20,00€ (πλέον ΦΠΑ)/ανά συνεδρία
διάρκειας 45 λεπτών, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων
κρατήσεων, και θα καταβληθεί είτε συνολικά/είτε και
τμηματικά. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.
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 Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
εκείνοι/εκείνες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. Στη συνέχεια, αναλόγως των
αναγκών του προγράμματος, της διαθεσιμότητας των επωφελούμενων και των
χωρικών/χρονικών περιορισμών, θα ανατεθούν οι υπηρεσίες συμβουλευτικής 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. Σημειωτέον ότι 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 επαγγελματικής συμβουλευτικής 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 Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
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
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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. 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 Επαγγελματικής
Συμβουλευτικής.
2. H Eπιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την έγκριση της επιλογής και τη
συγκρότηση του Μητρώου Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν συμπληρωμένα στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ
ΕΚΠΑ ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς:
 Έντυπο της Αίτησης (Παράρτημα 2)
 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 Απλά αντίγραφα πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων δικαιολογητικών, συστατικών
επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς
απόδειξη των προσόντων τους
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων με την αίτηση
στοιχείων.
Δ.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες, αφού μελετήσουν τη σύντομη
περιγραφή του έργου, να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται όπως περιγράφονται
παραπάνω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Αίτηση (βλ. Παράρτημα
2), την οποία καταθέτουν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς μαζί
με τα δικαιολογητικά υποβολής στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61
Η. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, όταν
κληθούν για την υπογραφή σύμβασης με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του
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Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη
δήλωση περί των αρχών εμπιστευτικότητας που θα πρέπει να τηρήσουν.
Θ. ΙΣΧΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
1. Το Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, το οποίο θα σχηματιστεί θα
παραμείνει ανοιχτό έως την 31/5/2016. Ο ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ θα ενημερώνει προσωπικά κάθε
αιτούντα για την ένταξή του στο Μητρώο.
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 στο ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ.
Ι. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ο ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του Συμβούλου που έχει ενταχθεί στο Μητρώο
Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, 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 ατομικών σχεδίων δράσεων.
• 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 Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
Κ. 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
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η Ενέργεια Α "Επαγγελματική Συμβουλευτική" σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης του έργου
και προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) Στάδια (Α1 - Α5), όπως περιγράφονται
παρακάτω. Τα Στάδια αυτά αφορούν εξατομικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικής
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συμβουλευτικής, είναι συνολικής διάρκειας 25 ωρών και εφαρμόζονται στο σύνολο των
ωφελουμένων ατόμων.
Στάδιο Α1 Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (5 συνεδρίες): Υποδοχή-Καταγραφή
Ωφελούμενων και Διερεύνηση Αναγκών
Στη φάση αυτή οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν και θα πληροφορηθούν για τη διαδικασία
και το περιεχόμενο της επαγγελματικής συμβουλευτικής και θα καταγραφούν τα
σημαντικότερα προσωπικά και επαγγελματικά τους στοιχεία.
Στόχος του σταδίου είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία φιλικού κλίματος, η δόμηση της
συμβουλευτικής σχέσης, η ενημέρωση σχετικά με τη συμβουλευτική διαδικασία, η
διαμόρφωση του ατομικού φακέλου του ωφελούμενου ατόμου κλπ.
Στάδιο Α2 Επαγγελματικής
Επαγγελματικός Απολογισμός

Συμβουλευτικής

(5

συνεδρίες):

Προσωπικός

και

Κατά το Στάδιο αυτόμέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας επιδιώκεται να διερευνηθούν
βασικά χαρακτηριστικά των ωφελούμενων ατόμων όπως οι δεξιότητες, τα επαγγελματικά
ενδιαφέροντα, οι επιθυμίες που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία, οι περιορισμοί και οι
επιφυλάξεις που ενδεχόμενα υπάρχουν κ.ά.
Η διερεύνηση αυτή θα γίνει με τη χρήση κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων και
ερωτηματολογίων με στόχο να ενισχυθεί η αφηγηματική ικανότητα του ωφελούμενου
ατόμου προκειμένου να διηγηθεί τις εμπειρίες της ζωής του.
Στάδιο Α3 Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (5 συνεδρίες): Διαδικασία Προσωπικής και
Επαγγελματικής Ανάπτυξης
Στόχος αυτού του σταδίου είναι κυρίως η προσωπική ανάπτυξη των ωφελούμενων, η
σύνδεση προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, η ενεργοποίηση, ο επαγγελματικός
προσανατολισμός και η διαχείριση του πιθανού φόβου αλλαγής του ανέργου ατόμου.
Για το λόγο αυτό, στο συγκεκριμένο στάδιο θεωρείται απαραίτητη η χρήση κατάλληλων
ψυχομετρικών εργαλείων, ερωτηματολογίων και εξειδικευμένων τεχνικών.
Στάδιο Α4 Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (5 συνεδρίες): Ανάπτυξη και επεξεργασία
ατομικού σχεδίου δράσης.
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την εκπόνηση του ατομικού σχεδίου δράσης. Το σχέδιο
δράσης θα πρέπει να αποτελέσει μια απεικόνιση της προσωπικότητας του ωφελούμενου
και να σχετίζεται ξεκάθαρα με τις ανησυχίες και τα ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη
συμβουλευτική διαδικασία.

ΑΔΑ: ΨΒ6Ω46ΨΖ2Ν-ΒΩΕ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το σχέδιο δράσης αποσαφηνίζει τις προτεραιότητες, κινητοποιεί και αυξάνει την
πιθανότητα του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης. Έτσι, το ωφελούμενο άτομο αποκτά
πρόσβαση σε διαφορετικές έννοιες και αντιλήψεις που ανοίγουν νέες δυνατότητες και
επανενεργοποιούν πρωτοβουλίες που οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα εκφράσουν ενδιαφέρον για ανάληψη
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θα βοηθηθούν τόσο για τη συγκεκριμενοποίηση των
στόχων τους όσο και, στη συνέχεια, για την εκπόνηση επιχειρησιακού πλάνου (businessplan)
σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες εξειδικευμένους στον συγκεκριμένο τομέα.
Στάδιο Α5 Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (5 συνεδρίες): Παρακολούθηση/Υποστήριξη
Ωφελούμενων
Ο μηχανισμός παρακολούθησης παρέχει ανατροφοδότηση και υποστηρίζει την επανένταξη
του ατόμου στην αγορά εργασίας. Στο στάδιο αυτό της παρακολούθησης μπορούν να
συμπεριληφθούν λειτουργίες όπως η αναγνώριση των επιτυχιών του ωφελούμενου ατόμου,
η αναδιαμόρφωση του σχεδίου δράσης (αν υπάρχει ανάγκη) και η αντιμετώπιση εμποδίων
και προσφάτων προκλήσεων.
Το ωφελούμενο άτομο μπορεί να επιστρέφει για επανεξέταση των επιλογών του,
διερεύνηση νέων επιλογών που πιθανόν περιλαμβάνουν την επανακατάρτιση και την
οριοθέτηση νέων μακροπρόθεσμων στόχων.
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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 Επαγγελματικής Συμβουλευτικής 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 επαγγελματικής Συμβουλευτικής:

Ο / Η υποβάλων/ ουσα την Αίτηση

