Αριθ. πρωτ.: Φ4-7474/28.01.2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ (1)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
(Κωδικός Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3)
στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 6 «Διαχείριση έργου και καταβολή
εκπαιδευτικών επιδομάτων», της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή
Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν
σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των
διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021481, η οποία
υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020 και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), υλοποιεί την
Πράξη «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο
Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή
εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»
με κωδικό ΟΠΣ 5021481, η οποία ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα

&

Καινοτομία

2014

-

2020"

και

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους.
Η

Πράξη

αποτελεί

μία

ολοκληρωμένη

παρέμβαση

ενεργειών

εξατομικευμένης

συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης εργαζομένων που απασχολούνται στο
Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση
και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Πράξη απευθύνεται
σε 7.000 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, που επιθυμούν να
ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε βασικές και ειδικές δεξιότητες, με σκοπό την ενίσχυση
της επαγγελματικής τους ικανότητας, με την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων για
τη μετάβαση από το παραδοσιακό εμπόριο στην ψηφιακή εποχή και στο ηλεκτρονικό
εμπόριο. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια από 50 μέχρι 120 ώρες (μέσος όρος 75 ώρες)
και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα θεωρίας και θα οδηγήσει στην
συμμετοχή σε εξετάσεις για λήψη πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης φυσικών προσώπων.
Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η ΕΣΕΕ υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο 6
«Διαχείριση έργου και καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», το οποίο έχει ως
αντικείμενο την υλοποίηση των εξής Πακέτων Εργασίας:
ΠΕ 6.1: Ενέργειες συντονισμού, διοίκησης/διαχείρισης και παρακολούθησης της
υλοποίησης της Πράξης (περιλαμβάνει ενέργειες συντονισμού, διοίκησης/διαχείρισης,
παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
συνόλου της Πράξης).
ΠΕ 6.2: Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων (η Ε.Σ.Ε.Ε., θα καταβάλλει τα
εκπαιδευτικά επιδόματα των ωφελουμένων, αφού πιστοποιήσει την ολοκλήρωση του
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Φυσικού Αντικειμένου. Οι ωφελούμενοι-συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν από 50
έως 120 ώρες (Μ.Ο. 75 ώρες). Οι ωφελούμενοι που θα συμμετέχουν στο έργο, θα
λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα με την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, που
ανέρχεται στο ποσό των 5€ ανά ώρα εκπαίδευσης).
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας ΠΕ 6.1 «Ενέργειες συντονισμού,
διοίκησης/διαχείρισης

και

παρακολούθησης

της

υλοποίησης

της

Πράξης»

του

Υποέργου 6 «Διαχείριση έργου και καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», της Πράξης
«Διαρθρωτική

Προσαρμογή

Εργαζομένων

που

απασχολούνται

στο

Εμπόριο

ή

επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη
βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5021481, η
οποία

ενταγμένη

στο

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

"Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 - 2020" και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, η ΕΣΕΕ
προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και
καλεί ενδιαφερόμενους επιστημονικούς συνεργάτες να υποβάλλουν πρόταση για τη
σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη (Κωδικός
Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3).
2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Ένας (1) επιστημονικός συνεργάτης (Κωδικός Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3)
Καθήκον του επιστημονικού συνεργάτη είναι η συμμετοχή του στο Πακέτο Εργασίας
ΠΕ 6.1: «Ενέργειες συντονισμού, διοίκησης/διαχείρισης και παρακολούθησης της
υλοποίησης της Πράξης», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 «Διαχείριση έργου
και καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή
Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε
αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών
εφοδιαστικής αλυσίδας». Οι εργασίες του επιστημονικού συνεργάτη στο πλαίσιο του
παραπάνω Πακέτου Εργασίας, οργανώνονται και επιβλέπονται από τον Υπεύθυνο
Υποέργου και αφορούν στα εξής:
- Υποστήριξη διαδικασιών επιλογής ωφελουμένων,
- Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου / παρακολούθησης της πράξης (έλεγχοι φακέλων
υποψηφίων

ωφελουμένων,

έλεγχοι

παραδοτέων

συμβουλευτικής,

έλεγχοι

παραδοτέων των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, έλεγχοι διαδικασιών
πιστοποίησης νέων δεξιοτήτων ωφελουμένων),
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- Υποστήριξη

διαδικασιών

διαχείρισης

της

Πράξης

και

των

Υποέργων

της

(Επικαιροποιήσεις/Τροποποιήσεις των ΤΔΠΠ και των ΤΔΥ, Κατάρτιση και υποβολή
των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης, Εκθέσεις Ολοκλήρωσης
Υποέργων

&

Πράξης,

Σύνταξη

και

παρακολούθηση

των

αιτημάτων

χρηματοδότησης),
- Παρακολούθηση της πορείας του φυσικού αντικειμένου των Υποέργων και της
Πράξης,
- Έλεγχος των διοικητικών φακέλων των Υποέργων και της Πράξης,
- Παρακολούθηση της επιλεξιμότητας των δαπανών των Υποέργων και της Πράξης,
- Παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του προϋπολογισμού των Υποέργων και της
Πράξης,
- Επικοινωνία

με

την

Ειδική

Υπηρεσία

Διαχείρισης

για

όλα

τα

τεχνικά

και

διαχειριστικά θέματα των Υποέργων και 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 στις Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης ή στις
Θετικές Επιστήμες ή στις Τεχνολογικές Επιστήμες ή στις Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές
ισότιμου

Επιστήμες,

ελληνικού

αναγνωρισμένου

(από

πανεπιστημιακού
τα

αρμόδια

ιδρύματος

όργανα)

(ΑΕΙ-ΑΤΕΙ)

τίτλου

σχολής

ή

του

εξωτερικού.


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

διοίκησης/διαχείρισης

και

παρακολούθησης

έργων

που

συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από εθνικούς πόρους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα

προαναφερόμενα

συμμετοχής

στην

παρούσα

αποτελούν

πρόσκληση

και

τις
στην

ελάχιστες
περίπτωση

απαιτήσεις
που

ο/η

ενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, η πρόταση του αποκλείεται από την
μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.
Επιθυμητές είναι οι πρόσθετες γνώσεις και η εμπειρία σε αντικείμενο
συναφές με αυτό της Πράξης.
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Τα Απαραίτητα Προσόντα (παρ.3) αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής
στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις:
Α’ Φάση – Έλεγχος
αποκλεισμού on/off)

πλήρωσης

απαιτούμενων

προσόντων

(κριτήρια

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 προτάσεων
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επίπεδο Τυπικής
Εκπαίδευσης (στις
Επιστήμες Οικονομίας
& Διοίκησης ή στις
Θετικές Επιστήμες ή
στις Τεχνολογικές
Επιστήμες ή στις
Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες)

30%

80 / 90 / 100

Αξιολόγηση σχετικής
επαγγελματικής εργασιακής εμπειρίας

40%

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1

2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

80: για πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
90: για MSc σε
αντικείμενο σχετικό
με τη διοίκηση
επιχειρήσεων/διαχεί
ριση έργων
100: για PhD σε
αντικείμενο σχετικό
με τη διοίκηση
επιχειρήσεων/διαχεί
ριση έργων

80 / 90 / 100

80: για εμπειρία από 2
έως και 3 έτη
90: για εμπειρία
μεγαλύτερη από 3
έτη έως και 5 έτη
100: για εμπειρία
μεγαλύτερη από 5
έτη
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α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ

3

Αξιολόγηση
προσόντων και
επαγγελματικών
δεξιοτήτων (Διενέργεια
συνέντευξης)
Υποκριτήριο 1 (ΥΚ.1)
Δεξιότητες
επικοινωνίας και
ομαδικής εργασίας
Υποκριτήριο 2 (ΥΚ.2)
Γνώση του θεσμικού
πλαισίου και των
κανόνων που διέπουν
το συντονισμό, τη
διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή των
αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την
προγραμματική
περίοδο 2014−2020

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

30%

από 0 έως 100
40–60:
στοιχειώδης
60–80:
ικανοποιητική
80–90:
αρκετά
ικανοποιητική
90–100:
εξαιρετική

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο Βαθμός του Κριτηρίου
προκύπτει από τον
τύπο:
ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3 =
(ΒΑΘΜ. ΥΚ.1 + ΒΑΘΜ.
ΥΚ.2 + ΒΑΘΜ. ΥΚ.3 +
ΒΑΘΜ. ΥΚ.4) / 4
Τα υποκριτήρια (ΥΚ)
βαθμολογούνται από 1
έως 100.

Υποκριτήριο 3 (ΥΚ.3)
Αντίληψη/κατανόηση
αντικειμένου εργασίας
Υποκριτήριο 4 (ΥΚ.4)
Βαθμός εξοικείωσης με
το αντικείμενο
εργασίας
Η Τελική Βαθμολογία (ΤΒ) κάθε Πρότασης υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:
ΤΒ = (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 x 0,3) + (ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2 x 0,4) + (ΒΑΘΜ.
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3 x 0,3)
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει συνέντευξη των 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
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ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την
επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Σημειώνεται ότι η ΕΣΕΕ δεν 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 της ΕΣΕΕ την οποία ασκεί όταν και όπως
θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου.
Είδος σύμβασης:
Ένας (1) επιστημονικός συνεργάτης (Κωδικός Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3):
Σύμβαση ορισμένου χρόνου (εξαρτημένης απασχόλησης).
Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης:
Ένας (1) επιστημονικός συνεργάτης (Κωδικός Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3):
από 01/03/2019 έως 30/06/2020 με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση του
Πακέτου Εργασίας ΠΕ 6.1.
Οικονομικό αντικείμενο σύμβασης:
Ένας (1) επιστημονικός συνεργάτης (Κωδικός Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3):
Η αμοιβή για την εκτέλεση της σύμβασης δύναται να ανέλθει (ανάλογα με την
ημερομηνία

υπογραφής

σύμβασης)

έως

το

ποσό

των

39.200,00

€

(συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμένη
απασχόληση 16 ανθρωπομηνών (16 Α/Μ). Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, το
επιπλέον οικονομικό αντικείμενο υπολογίζεται με βάση το προυπολογισμένο κόστος
ανθρωπομήνα.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής πρότασης (Οδηγίες για την υποβολή πρότασης,
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 της
ΕΣΕΕ (www.esee.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
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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
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΣΕΕ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας,
αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με το ν.
2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679.
Ο σφραγισμένος φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:
Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν (1)
επιστημονικό συνεργάτη (Κωδικός Συνεργάτη: 5021481/Β.2.3)
Πράξη «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή
επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη
βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5021481

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την Παρασκευή 15/02/2019 και ώρα 14:00 στην
παρακάτω διεύθυνση :
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως
42, TΚ 10563, Αθήνα, 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)
ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier.
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 εγγράφως στην
κα. Μαριλένα Τιτάκη (e-mail: mtitaki@esee.gr).
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ.
Για την ΕΣΕΕ
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Καρανίκας
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Συνημμένα:
Οδηγίες για την υποβολή πρότασης
Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Υπόδειγμα Β: Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων
Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας
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