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      Αθήνα, 10/02/2015 

        Αρ. πρωτ.: 21718 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 

για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Το Κζντρο Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 

«Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εκνικοφσ πόρουσ, και ειδικότερα του Ζργου 

«Πρόςβαςη ςτην Αγορά Εργαςίασ: Απόκτηςη Επαγγελματικήσ Εμπειρίασ Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.. και ΕΠΑ.Λ. – 

Άξονασ Προτεραιότητασ 4» με MIS 491402 και Τποζργου 8 «Τλοποίηςη του θεωρητικοφ μζρουσ τησ 

επιμόρφωςησ – ΚΑΕΛΕ», πρόκειται να υλοποιιςει εκπαιδευτικά προγράμματα με ωφελοφμενουσ 

αποφοίτουσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και ςυγκεκριμζνα των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Λ. 

και των ΕΠΑ.Σ., θλικίασ ζωσ 29 ετϊν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ, ςφμφωνα και με τθν 

ευρωπαϊκι Πρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων (Youth Employment Initiative - YEI). Για τθν 

υλοποίθςθ των προγραμμάτων αυτϊν, το ΚΑΕΛΕ, ςφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, προτίθεται να δημιουργήςει ανοικτό μητρϊο ςυντονιςτϊν (γραμματειακή 

υποςτήριξη).  

Σθμειϊνεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα κα υλοποιθκοφν κατ’ εκτίμθςθ, ανάλογα με τθ ηιτθςθ 

και τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν ανά αντικείμενο εκπαίδευςθσ ςτισ ακόλουκεσ περιφζρειεσ: 

 Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ 

 Ηπείρου 

 Θεςςαλίασ 

 Πελοποννιςου 

 Δυτικισ Ελλάδασ 

 Ιονίων Νιςων 

 Κριτθσ 

 Βορείου Αιγαίου 



 

 

Η απαςχόλθςθ των ςυντονιςτϊν περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

 Φυςικι παρουςία ςτον χϊρο υλοποίθςθσ τθν ϊρα των μακθμάτων. 

 Τιρθςθ παρουςιολογίου εκπαιδευόμενων - καταρτιηομζνων, εκπαιδευτϊν. 

 Ειδοποίθςθ, ενθμζρωςθ, επαφι και ςυνεργαςία με εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενουσ - 

καταρτιηόμενουσ. 

 Συγκζντρωςθ, παρακολοφκθςθ και επιμελι τιρθςθ όλων των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων 

που αποτελοφν το φάκελο φυςικοφ αντικειμζνου του προγράμματοσ (βιογραφικά 

ςθμειϊματα, πιςτοποιθτικά ςπουδϊν, επαγγελματικισ, διδακτικισ εμπειρίασ, ςυμφωνθτικά 

και δικαιολογθτικά καταρτιηομζνων, κ.λπ.). 

 Επίβλεψθ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ οφτωσ ϊςτε κακθμερινά να είναι εφοδιαςμζνθ με τον 

απαραίτθτο εξοπλιςμό (H/Y, video projector, κλπ.) κακϊσ και γραφικι φλθ. 

 Μζριμνα για τθν αςφάλεια και φφλαξθ του εξοπλιςμοφ ςε ςυνεργαςία με τον εκάςτοτε 

υπεφκυνο προγράμματοσ. 

 Διακίνθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ και ςυμπλιρωςθ του ςχετικοφ δελτίου παραλαβισ. 

 Μζριμνα για τθ διατροφι των εκπαιδευόμενων - καταρτιηομζνων και εκπαιδευτϊν. 

 Συνεννόθςθ με τουσ υπεφκυνουσ των προγραμμάτων για τυχόν ελλείψεισ ι προβλιματα, προσ 

επίλυςι τουσ. 

 Εκτζλεςθ των πικανϊν αναγκαίων εξωτερικϊν εργαςιϊν των προγραμμάτων. 

 

Ειδικότερα: 

 Οι ϊρεσ διεξαγωγισ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ κα είναι απογευματινζσ ι/και πρωινζσ. 

 Η υλοποίθςθ κα γίνεται είτε κακθμερινζσ (Δευτζρα – Σάββατο) και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ 

πικανά και Κυριακζσ και κα διαρκοφν από 4-7 ϊρεσ. 

 Η διάρκεια του κάκε προγράμματοσ εκπαίδευςθσ είναι 80 ϊρεσ. 

 Η ςυνολικι αμοιβι ανά υλοποίθςθ ανζρχεται ςτα 700€ (ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 

ςχετικϊν επιβαρφνςεων). 

 Με τουσ ςυντονιςτζσ κα ςυναφκοφν ςυμβάςεισ ζργου. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον όλα τα παρακάτω: 

 Απολυτιριο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 



 

 

 Καλι γνϊςθ Η/Υ, 

 Σχετικι εμπειρία. 

Τα προαναφερόμενα αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και 

ςτθν περίπτωςθ που ο/θ υποψιφιοσ/α δεν τα διακζτει, αποκλείεται από τθν μετζπειτα διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ και δεν βακμολογείται. 

Οι υποψιφιοι/εσ ςυντονιςτζσ κατατάςςονται ςφμφωνα με τον τόπο διαμονισ που ζχουν δθλϊςει 

ςτθν αίτθςι τουσ και ςτον οποίο επικυμοφν να απαςχολθκοφν. Επιλζγονται πρωτίςτωσ ςφμφωνα με 

τθ γεωγραφικι τουσ εγγφτθτα με τθν περιοχι όπου κα υλοποιείται το εκάςτοτε πρόγραμμα, και 

δευτερευόντωσ ςφμφωνα με τθν κατάταξι τουσ ςτθν γεωγραφικι αυτι περιοχι, με προχπόκεςθ τθ 

διακεςιμότθτά τουσ τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι που προκφπτει ανάγκθ υλοποίθςθσ 

προγράμματοσ.  

Πίνακασ κριτθρίων βακμολόγθςθσ: 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 

Εκπαίδευςη 

(βακμολογείται ο ανϊτεροσ τίτλοσ) 

Μζγιςτοσ αρικμόσ βακμϊν: 10 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 10 

Δίπλωμα Μεταδευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ 
5 

2 

υναφήσ Επαγγελματική Εμπειρία 

(βακμολογείται θ ανϊτερθ κλίμακα) 

Μζγιςτοσ αρικμόσ βακμϊν: 15 

25 – 50 ϊρεσ 5 

50 – 150 ϊρεσ 10 

150 ϊρεσ και άνω 15 

3 Πιςτοποιημζνη Γνϊςη Η/Τ  5 

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων κακϊσ και θ τελικι επιλογι κα γίνει από Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ 

οποία ζχει ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό. 

Η τιρθςθ των ςτοιχείων των υποψθφίων είναι εμπιςτευτικι. 

Το ΚΑΕΛΕ κα αξιοποιιςει τουσ/τισ υποψιφιουσ/εσ εφόςον ςυγκροτθκοφν τμιματα και αναλόγωσ με 

τισ ανάγκεσ των προγραμμάτων. Με δεδομζνο ότι το μητρϊο ςυνεργατϊν γραμματειακήσ 

υποςτήριξησ θα είναι ανοιχτό, δεν θα υπάρξει δημοςιευμζνοσ πίνακασ κατάταξησ υποψηφίων.  

Οι ενδιαφερόμενοι ςυντονιςτζσ κα πρζπει να υποβάλουν ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα 

περιλαμβάνει: 



 

 

1. Πρόταςθ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν γραμματειακισ υποςτιριξθσ. 

2. Τα παρακάτω δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ:  

i. Αναλυτικό επικαιροποιθμζνο βιογραφικό ςθμείωμα 

ii. Απολυτιρια ι Τίτλουσ ςπουδϊν, (απλά αντίγραφα) 

iii. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (βεβαιϊςεισ, ςυμβάςεισ) ςε απλά αντίγραφα. 

iv. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι τα παραπάνω δικαιολογθτικά αποτελοφν ακριβι αντίγραφα των 

πρωτοτφπων. 

Ο φάκελοσ κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ: 

Πρόταςη για ζνταξη ςτο Μητρϊο ςυντονιςτϊν του Τποζργου 8:  

«Υλοποίηςη του θεωρητικοφ μέρουσ τησ επιμόρφωςησ – ΚΑΕΛΕ»  

και κα πρζπει να κατατεκεί ιδιοχείρωσ ι ταχυδρομικϊσ (εναλλακτικά με courier) ςτθν παρακάτω 

διεφκυνςθ: 

 Κζντρο Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ Εμπορίου, Μθτροπόλεωσ 42, 2οσ  όροφοσ, TΚ 10563, Ακινα.  

Επιςθμαίνεται ότι όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά χρειάηεται να υποβλθκοφν ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

Κάκε υποψιφιοσ/α μπορεί να υποβάλει μία και μοναδικι Πρόταςθ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για τθν παροχι υπθρεςιϊν γραμματειακισ υποςτιριξθσ.  

Για όςουσ δεν πλθροφν τα οριηόμενα ςτθν παροφςα προςόντα δεν κα είναι δυνατι θ ζνταξι τουσ ςτο 

Μθτρϊο. 

Διλωςθ προςόντων ςτθν Πρόταςθ εκάςτου ενδιαφερομζνου χωρίσ να ςυνοδεφεται από ςχετικά 

αποδεικτικά ςτοιχεία δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Η Πρόταςθ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου διατίκεται από τθν 

ιςτοςελίδα του ΚΑΕΛΕ (www.kaele.gr).  

Η πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ είναι ανοιχτι για τουσ ενδιαφερόμενουσ ζωσ και τθ λιξθ των 

προγραμμάτων. Τα προγράμματα εκτιμάται ότι κα ολοκλθρωκοφν ςτισ 30 Μαΐου 2015. 

Δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ ζχουν οι υποψιφιοι, ςτουσ οποίουσ ανακοινϊνεται θ απόρριψθ ι θ 

απζνταξι τουσ από το μθτρϊο, εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ επίςθμθσ 

ζγγραφθσ/θλεκτρονικισ ενθμζρωςισ τουσ από το ΚΑΕΛΕ.  

http://www.kaele.gr/


 

 

Σθμειϊνεται ότι θ ζνταξθ ςτο μθτρϊο ςυντονιςτϊν δεν ςυνεπάγεται αυτομάτωσ και ςυνεργαςία με το 

ΚΑΕΛΕ. Αυτι ενδζχεται να προκφπτει όταν διαπιςτϊνεται ανάγκθ παροχισ ςχετικϊν υπθρεςιϊν. 

Το ςφνολο των πλθρωμϊν προσ τουσ ςυντονιςτζσ (αμοιβζσ, δαπάνεσ μετακίνθςθσ κ.λπ.) εξαρτϊνται 

από τθ ροι τθσ χρθματοδότθςθσ του ΚΑΕΛΕ από το Ε.Π. «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ». 

Σθμειϊνεται ότι αναλόγωσ των αναγκϊν που κα προκφψουν, το εν λόγω μθτρϊο δφναται να 

χρθςιμοποιθκεί και για άλλα εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά ζργα που κα υλοποιιςει ο φορζασ ςτο 

πλαίςιο του ΕΣΠΑ, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ.  

Για πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με: 

 τθν κα Κυριαηι Βίκυ ςτο τθλζφωνο 210 32 59 224 ι ςτο mail vkyriazi@esee.gr 

 τον κ. Πραχαλιά Βαλάντθ ςτο τθλζφωνο 210 32 59 224 ι ςτο mail valadisp@esee.gr 

και ϊρεσ 09.00 με 17.00. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΚΑΕΛΕ 

 

 

ΒΑΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ 
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