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«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 

18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» 

(κωδικοί ΟΠΣ 496014, 496015, 496016) 

 

                                    

 

Ημερομηνία: 17/01/2017 

Αρ. Πρωτ. Φ4-6196/17-01-2017 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη 

σύναψη συμβάσεων έργου με δεκαπέντε (15) επιστημονικούς συνεργάτες – 

συντονιστές συμβουλευτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 

«Αυτεπιστασία», των Πράξεων «Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και 

Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού 

εμπορίου – 8Π, 3Π, 2Π» (κωδικοί ΟΠΣ: 496014, 496015, 496016), οι οποίες 

είναι ενταγμένες στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 

2007-2013 και υποψήφιες για ένταξη στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι 

Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, ανέλαβαν την υλοποίηση των 

Πράξεων "Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους  νέους 

18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 3π, 2π", οι οποίες εντάσσονται 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-

2013, είναι υποψήφιες προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 

συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. 

 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι Πράξεις διέπονται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

- τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ Α/267/), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- τις διατάξεις του Ν. 3879/2011 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄163) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4111/2013 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης 

Νομοθετικού κλπ» (ΦΕΚ Α΄ 18/25.01.2013) και το  Ν. 4013/2011 «Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημ. Συμβάσεων /ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ /ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ /Επιμελητήρια κλπ» (ΦΕΚ  

Α΄204) και ισχύει. 

- τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 

540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει 

με την υπ’ αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009), την αριθ. 

πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010)και την ΥΑ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 

138  (ΦΕΚ Β΄292/ 13.2.2013) .  

- τις διατάξεις της υπ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 

υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 

0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής 
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Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, 

παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις 

κατάρτισης». 

- τις διατάξεις της  9.16031/Οικ.3.2815/ 10-15.9.2009 (ΦΕΚ Β΄1999/15.9.09) 

Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Απασχόλησης και  

Κοινωνικής Προστασίας «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)», όπως ισχύει έως την 30.8.2013 σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο Θ11  και την  περίπτωση 2 εδάφιο στ  της υποπαραγράφου Θ18  του 

άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012)  

- Τις διατάξεις του π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/25-04-2010) «Ανακαθορισμός των 

αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009» και 

ειδικότερα το Άρθρο 4, παρ.2, εδάφιο β σύμφωνα µε το οποίο το Υπουργείο 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει την «αρμοδιότητα διαμόρφωσης 

του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων της δευτεροβάθμιας Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, καθώς και των λοιπών μονάδων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν 

ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».  

- Το με Α.Π. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών 

Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.  

- Τον με Α.Π. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & 

Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 

- τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2014−2020 

- Τους Κανονισμούς αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, 1083/2006 του Συμβουλίου και 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

- Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβούλιου. 

- Τη με αρ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

(Κωδικός CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

- Τη με αρ. πρωτ. C(2014) /10128 final/ 17/12/2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 

2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά. 

- Την από 22-12-2008 4η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία εγκρίθηκαν τα ειδικά κριτήρια 

επιλογής των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

- Το υποβληθέν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελληνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για 

τη Νεολαία» (Μάϊος 2014). 

- Τη με αριθμ. πρωτ. 4.11246/οικ.6.1717/11.04.2014 επιστολή της Γενικής 

Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων και του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχ/σης Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά 

με την αναγκαιότητα αύξησης των πόρων που κατανέμονται στις περισσότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες στο ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014- 2020. 

- Τη με αριθμ. πρωτ. 4.16696/οικ.6.2436/03.06.2014 επιστολή της Γενικής 

Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με τα ειδικά θέματα διαχείρισης 

εμπροσθοβαρών δράσεων καθώς και τις διαδικασίες ένταξης των αντίστοιχων 

πράξεων. 

- Τη με αριθμ. πρωτ. 4.18065/οικ.6.2641/13.06.2014 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προς την ΕΥΘΥ, σχετικά με τον σχεδιασμό του 

πλαισίου υλοποίησης των εμπροσθοβαρών δράσεων 2014-2020. 

- Τη με αριθμ. πρωτ. 4.18517/οικ.6.2718/18.06.2014 επιστολή της Γενικής 

Γραμματέως Διαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων προς τον Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, σχετικά με την υλοποίηση των εμπροσθοβαρών 

δράσεων 2014- 2020. 

- Τη με αριθμ. πρωτ. 32499/ΕΥΘΥ/686/24.06.2014 (Α.Π. ΕΥΔ:4.19295 /6.2887/25-

6-2014) επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ σχετικά με 

την Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς υλοποίησης του νέου 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014 – 

2020». 

- Την από 24-6-2014 (α.π. ΕΥΔ: 4.19331/6.2894/25.6.2014) επιστολή της ΕΥΣΕΚΤ 

σχετικά με την «Υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς 

υλοποίησης του νέου Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια 

Βίου Μάθηση 2014 – 2020». 

- Το κείμενο κατευθύνσεων της Ε.Ε. σχετικά με τη διαχείριση των πόρων της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (YEI Guidance Note). 
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- Τη με αριθμ. πρωτ. 51020/EΥΘΥ 1153/15-10-2014 επιστολή του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με θέμα «Οδηγίες για την έναρξη 

υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» 

- Τη με αριθμ. πρωτ. 51760/20-10-2014 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων ΕΣΠΑ με θέμα «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ των ΕΣΠΑ σε 

συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 

και κατά τη μεταβατική περίοδο» 

-Το Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) περί «Προστασίας ατόμου από την 

επεξεργασία ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», όπως ισχύει. 

- Τη με αρ. πρωτ. 4.32039/οικ.6.5513/20-11-2014 Πρόσκληση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδ. 

ΝΕΟΕΠ06 στο δικαιούχο Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρ/νων από το ΕΚΤ 

Ενεργειών (ΕΥΕ-ΕΚΤ) για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη Δράση «Ευκαιρίες 

κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που 

αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας», προκειμένου να ενταχθούν 

και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 07, 08 & 09 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007-2013. 

- Τη με α.π. 4.33443/5.23489/5-12-2014 (α.π. ΕΥΔ: 4.33471/6.5874/5-12-2014) 

αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου ΕΥΕ-ΕΚΤ για την ένταξη της πράξης 

«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους 

νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» στον Α.Π. 8 «Διευκόλυνση 

της πρόσβασης στην απασχόληση στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.  

- Τη με α.π. 4.33444/5.23490/5-12-2014 (α.π. ΕΥΔ: 4.33472/6.5875/5-12-2014) 

αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου ΕΥΕ-ΕΚΤ για την ένταξη της πράξης 

«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους 

νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» στον Α.Π. 8 «Διευκόλυνση 

της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.  

- Τη με α.π. 4.33445/5.23491/5-12-2014 (α.π. ΕΥΔ: 4.33473/6.5876/5-12-2014) 

αίτηση χρηματοδότησης του Δικαιούχου ΕΥΕ-ΕΚΤ για την ένταξη της πράξης 

«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους 

νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» στον Α.Π. 7 «Διευκόλυνση 

της πρόσβασης στην απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.  
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- Το με ημερ. 5-12-2014 Σύμφωνο Συνεργασίας του Δικαιούχου ΕΥΕ-ΕΚΤ με το 

Συνδικαιούχο «Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας» 

(ΕΣΕΕ). 

- Το γεγονός ότι η πράξη «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής 

υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» 

πρόκειται να ενταχθεί στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 μόλις αυτό εγκριθεί 

και θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων. 

- την υπ’ αρ πρωτ. 4.33471/6.5874/23.12.2014 (ΑΔΑ: ΨΔ2ΟΛ-Γ5Γ) Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης με τίτλο "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής 

υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου στις 

2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου" με κωδικό MIS 496016 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ 

ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020  

- την υπ’ αρ πρωτ. 4.33472/6.5875/23.12.2014 (ΑΔΑ: 6ΗΕΥΛ-ΓΦΟ) Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης με τίτλο "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής 

υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου στις 

3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" με κωδικό MIS 496015 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ 

ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020  

- την υπ’ αρ πρωτ. 4.33473/6.5876/23.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΚΕ8Λ-ΞΙΗ) Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης με τίτλο "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής 

υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου στις 

8 περιφέρειες σύγκλισης" με κωδικό MIS 496014 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 

2014-2020  

- την υπ’ αρ πρωτ 5.14383/6.1968/03-07-2015 (ΑΔΑ: ΨΠ09465ΦΘΘ-Δ4Ζ) 1η 

Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης "Δράσεις κατάρτισης, 

συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του 

λιανικού εμπορίου στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" με κωδικό MIS 496014 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 

- την υπ’ αρ πρωτ 5.16371/6.2224/03-07-2015 (ΑΔΑ: 7Υ5Φ465ΦΘΘ-ΛΡΓ) 1η 

Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης "Δράσεις κατάρτισης, 

συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του 

λιανικού εμπορίου στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" με κωδικό MIS 496015 στο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 

- την υπ’ αρ πρωτ 5.18523/6.2587/03-07-2015 (ΑΔΑ: 6ΛΟΠ465ΦΘΘ-6Κ9) 1η 

Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης "Δράσεις κατάρτισης, 

συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του 

λιανικού εμπορίου στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου" με κωδικό MIS 496016 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ως ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Οι Πράξεις "Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους  

νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 3π, 2π" υλοποιούνται σε 

όλη την Ελλάδα και αποσκοπούν στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και 

πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη 

ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού 

Εμπορίου και στον εφοδιασμό τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε 

να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, 

απασχολούμενοι στον κλάδο. Τα θεματικά αντικείμενα στα οποία θα καταρτιστούν και 

θα πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι είναι: 

 Πωλητής Λιανικής 

 Εξωτερικός Πωλητής 

 Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου 

 Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης 

 Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser) 

 Υπάλληλος Γραφείου  

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει συμβουλευτική καθοδήγηση και θα παρακολουθήσει 

Πρόγραμμα Κατάρτισης για ένα από τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα.  

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 

ώρες πρακτική άσκηση). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές 

φάσεις: 

Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών 

Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών 

Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών 

Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών 
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4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλεί 

τους ενδιαφερόμενους επιστημονικούς συνεργάτες - συντονιστές συμβουλευτικής να 

υποβάλλουν προτάσεις συνεργασίας για την υποστήριξη της δράσης της 

συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων των Πράξεων. 

 

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

Το αντικείμενο έργου των επιστημονικών συνεργατών - συντονιστών συμβουλευτικής 

αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, καθοδήγησης και συντονισμού των 

Συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, οι οποίοι έχουν αναλάβει να παρέχουν 

υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων με 

στόχο, μεταξύ άλλων, την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των 

καταρτιζομένων, την πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά θέματα, την προετοιμασία 

για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Ειδικότερα, τα εν λόγω στελέχη θα ελέγχουν και θα 

αξιολογούν το έργο των Συμβούλων και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του 

Υποέργου 2 των ως άνω Πράξεων, θα φροντίζουν για την αντιμετώπιση των τυχόν 

δυσλειτουργιών και για την ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου της 

συμβουλευτικής. 

Παραδοτέα έργου: Μηνιαίες Αναφορές προόδου των δράσεων συμβουλευτικής. 

Τα Παραδοτέα των επιστημονικών συνεργατών - συντονιστών συμβουλευτικής, θα 

υποβάλλονται στον Υπεύθυνο του Υποέργου 2 των ως άνω Πράξεων. Τα εν λόγω 

στελέχη θα απασχοληθούν για λογαριασμό της ΕΣΕΕ με σύμβαση έργου έως τη λήξη 

της δράσης της συμβουλευτικής (έως 31/03/2018), με συνολική αμοιβή 3.225,81€ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων. 

 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες 

κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ) και να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα (απαιτούμενα 

προσόντα): 

o Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΑΤΕΙ σε Θετικές, Οικονομικές ή 

Κοινωνικές Επιστήμες. 

o Τριετή επαγγελματική – εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της συμβουλευτικής 

σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ανέργων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η 

ενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, η αντίστοιχη πρόταση αποκλείεται από την 

μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης. 

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

Πράξεων (π.χ. εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο λοιπών 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ή έργων ιδιωτικού τομέα, εμπειρία σε προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων, η κατοχή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών ή Διδακτορικού 

Διπλώματος σε συναφείς κατευθύνσεις). 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα 

συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο,  ο οποίος να φέρει την ένδειξη:  

Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

δεκαπέντε (15) επιστημονικούς συνεργάτες – συντονιστές συμβουλευτικής 

Υποέργο 2 «Αυτεπιστασία» των Πράξεων: «Δράσεις Κατάρτισης, 

Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους  νέους 18-24 ετών στον 

τομέα του λιανικού εμπορίου – 8π, 3π, 2π» (κωδικοί ΟΠΣ 496014, 496015, 

496016) 

Ο φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί στην ΕΣΕΕ συστημένα ή εναλλακτικά με 

ταχυμεταφορά (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:  

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), 

Μητροπόλεως 42, T.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία Ε.Σ.Ε.Ε.) 

Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α στο τέλος της παρούσας 

Πρόσκλησης).  

2. Βιογραφικό σημείωμα (βλέπε Υπόδειγμα Β στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης). 

3. Τα αποδεικτικά  δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ. 8. 

4. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (απλή φωτοτυπία) πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων / 

προσόντων / εμπειρίας. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα 

τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της αξιολόγησης των προτάσεων των 

ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την 

«προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». 
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 

27 Ιανουαρίου 2017 (27/01/2017), και ώρα 15:00. 

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

ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της 

πρότασης. 

 

8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται είναι τα εξής :  

8. 1.  Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών.  

Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης 

αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και 

η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή 

του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη 

βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.  

8. 2.  Απόδειξη Ζητούμενης Επαγγελματικής - Εργασιακής Εμπειρίας  

Για την απόδειξη της ζητούμενης επαγγελματικής - εργασιακής εμπειρίας απαιτούνται:  

Απλά αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης (‐εων) ή επιστημονικών φορέων 

ή επιχειρηματικών φορέων ή/και σχετικών συμβάσεων, από τις οποίες να προκύπτουν το 

είδος και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης επαγγελματικής – εργασιακής εμπειρίας  

ή  

Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται το 

ιστορικό απασχόλησης του/της ενδιαφερομένου/ης (ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας), το 

αντικείμενο απασχόλησης, καθώς και η χρονική διάρκεια της. Υπόδειγμα της υπεύθυνης 

δήλωσης βρίσκεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης (Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη 

δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας).  

Επισημαίνεται πως η ζητούμενη επαγγελματική - εργασιακή εμπειρία, η οποία 

αναγράφεται στο Βιογραφικό Σημείωμα και δεν αποδεικνύεται με κάποιον από τους 

παραπάνω τρόπους, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί 

από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων, που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο 

σκοπό από την ΕΣΕΕ. 
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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 

ενδιαφερομένων 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 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 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1 Επαγγελματική – εργασιακή 

εμπειρία άνω των τριών ετών 

στο αντικείμενο της 

συμβουλευτικής σε 

συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα ανέργων 

35 Εμπειρία από 3 έως και 5 έτη: 

50 μονάδες 

Εμπειρία από 5 έως και 7 έτη: 

75 μονάδες 

Εμπειρία άνω των 7 ετών: 

100 μονάδες 

2 Επαγγελματική – εργασιακή 

εμπειρία στο αντικείμενο της 

συμβουλευτικής σε λοιπά 

συγχρηματοδοτούμενα έργα ή 

έργα ιδιωτικού τομέα 

25 Εμπειρία από 1 έως και 3 έτη:            

25 μονάδες 

Εμπειρία από 3 έως και 5 έτη:            

50 μονάδες 

Εμπειρία από 5 έως και 7 έτη: 

75 μονάδες 

Εμπειρία άνω των 7 ετών: 

100 μονάδες 
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 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

3 Επαγγελματική – εργασιακή 

εμπειρία σε προγράμματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων (με 

αντικείμενο τη συμμετοχή 

στην υλοποίηση δράσεων 

συντονισμού ή/και 

εκπαίδευσης ή/και 

αξιολόγησης) 

20 Για κάθε πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ενηλίκων για το 

οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/η 

τεκμηριώνει επαγγελματική 

εμπειρία με αντικείμενο τη 

συμμετοχή στην υλοποίηση 

δράσεων συντονισμού ή/και 

εκπαίδευσης ή/και 

αξιολόγησης, βαθμολογείται 

με 20 μονάδες, με ανώτερο 

όριο τις 100 μονάδες 

4 Αξιολόγηση συνολικής 

εμπειρίας σε σχέση με τις 

απαιτήσεις του αντικειμένου 

εργασίας 

20 Στοιχειώδης: από 50 έως και 

60 μονάδες 

Ικανοποιητική: από 61 έως 

και 75 μονάδες 

Αρκετά ικανοποιητική: από 76 

έως και 90 μονάδες 

Εξαιρετική: από 91 έως και 

100 μονάδες 

Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο (το 

άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου)  

Α = Σai*Bi  

Όπου 

ai= ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται στον 

ανωτέρω πίνακα  

Βi= η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του 

ανωτέρω πίνακα 

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 αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν στο σύνολο των ενδιαφερομένων. 

Κατόπιν της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα 

υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 
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Σημειώνεται ότι η Ε.Σ.Ε.Ε. δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που 

υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή 

πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική 

ευχέρεια της ΕΣΕΕ την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή 

εκτέλεση του ως άνω έργου. 

 

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

10.1 Με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται 

πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

10.2 Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 

ανωτέρω, επιλέγονται προς αξιολόγηση εκείνες που πληρούν τα απαραίτητα 

προσόντα. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της 

πρόσκλησης, απορρίπτεται. 

10.3 Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προτάσεων. 

10.4 Η ΕΣΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει 

ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η 

επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου. 

10.5 Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη, στην παρούσα πρόσκληση, διαδικασία 

υποβολής προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή 

ενδιαφερόμενου – αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για 

σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης».  

10.6 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την ΕΣΕΕ να 

συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.  

10.7 Η ΕΣΕΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλομένου, 

καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών 

συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή 

αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την ΕΣΕΕ ή τα στελέχη της 

για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με τη παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία. 

 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στον  κ. Αριστείδη Κωνσταντά (e-mail: akonstantas@esee.gr). 

mailto:akonstantas@esee.gr
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Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ.  

 

 

 

Για την Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Βασίλης Κορκίδης 
 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα 

Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Υπόδειγμα Β: Βιογραφικό Σημείωμα  

Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση για την Απόδειξη της Εμπειρίας 


