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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) στελέχους
ομάδας έργου με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης μέρους
ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος» (KEK ΙΝΕ ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2017/003 GR/Attica retail», με κωδικό ΟΠΣ 5032901 και
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),
περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο
47 της NACE Αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10 Περιφέρειες της
χώρας», που υλοποιείται από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (φορέας υλοποίησης) με συμμετέχοντες φορείς υπό
τη συνολική του ευθύνη (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ
ΓΣΕΒΕΕ) και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
1.

2.

3.
4.

5.

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,
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 20142020. 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,
To Σύστημα Διαχείρισης του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ σύμφωνα με το πρότυπο: ΕΛΟΤ 1429:2008,
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,
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,
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6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
Τη με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/31.12.2018 (ΦΕΚ Β 5968) Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» και ειδικότερα την κατ’
αναλογία εφαρμογή της παρ. 7, σημ. Α και της παρ. 18, σημ. Α3 & Α4 του άρθρου 12
αυτής.
Την αίτηση με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» την οποία υπέβαλε η Ελλάδα
για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ,
Τη με αριθμ. C(2017) 613 final/23-10-2017 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Τη με αριθμ. C(2017) 6970 final/23-10-2017 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής
σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων για
την αγορά εργασίας μετά τις απολύσεις στον κλάδο 47 της NACE αναθ. 2 (Λιανικό
εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις
υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες Αττικής (EL30), Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης (EL11), Κεντρικής Μακεδονίας (EL12), Δυτικής Μακεδονίας (EL13),
Θεσσαλίας (EL14), Ηπείρου (EL 21), Δυτικής Ελλάδας (EL23), Κεντρικής Ελλάδας
(EL24), Πελοποννήσου (EL25), Νότιου Αιγαίου (EL42) και Κρήτης (EL43) στην Ελλάδα,
Την με αριθμ. 8.7760/23-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΔ5Ζ465Θ1Ω-ΤΔ6) Πρόσκληση για την
υποβολή πρότασης για την υλοποίηση μέρους των Ενεργειών στο έργο με κωδικό
«EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες
που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό
εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην
επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10 περιφέρειες της χώρας»
Την υπ. αριθμ. 8.10245/7-11-2018 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ " EGF/2017/003 GR/Attica retail "» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε
επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE Αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια
Αττικής (EL30) και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας» ,
Το Έργο της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – EGF/2017/003
GR/Attica retail» και με κωδικό 2018ΣΕ03420003,
Το από 2/11/2018 με αρ. πρωτ. 4769/2-11-2018 Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης
Υποέργου με Ίδια Μέσα για την Υλοποίηση μέρους των ενεργειών στο έργο
EGF/2017/003 GR/Attica retail
Την από 22/1/2019 απόφαση έγκρισης της παρούσας από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ,
Την από 5/2/2019 Αρ. πρωτ. 9.720 απόφαση έγκρισης της παρούσας από την αρμόδια
Διαχειριστική Αρχή,

προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη
μιας (1) θέσης στελέχους της ομάδας έργου στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης
μέρους ενεργειών του έργου που αναλογεί στο φορέα και συγκεκριμένα για την
υλοποίηση της ενέργειας Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση».
Η θέση αφορά σε απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου εκτιμώμενης διάρκειας από
1/03/2019 έως 30/06/2019.
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πλαίσιο του ως άνω έργου, το στέλεχος της ομάδας έργου θα αναλάβει ενδεικτικά εργασίες
οργάνωσης και παρακολούθησης της ενέργειας Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»
στο πλαίσιο του έργου και στο μέρος που αναλογεί στο φορέα ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Ειδικότερα η θέση
του στελέχους της ομάδας έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
 Υποστήριξη των ενεργειών παρακολούθησης του Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Ενέργειας Β.1 του έργου.
 Συμμετοχή στη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών δημοσίευσης και κατακύρωσης
Διαγωνισμών και Προσκλήσεων στο πλαίσιο του έργου.
 Καταχώρηση δεδομένων και πληροφοριών στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
παρακολούθησης έργων (ΟΠΣ)
 Συμμετοχή στην ανάπτυξη και παρακολούθηση των παραδοτέων της Ενέργειας Β.1.
 Επικοινωνία, ενημέρωση και συνεργασία με τους συντελεστές του έργου καθώς και με
τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποστήριξη της διαδικασίας παρακολούθησης και
ανατροφοδότησης της υλοποίησης του Έργου.
 Παρακολούθηση και συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι
αναλαμβάνουν επιμέρους εργασίες της Ενέργειας Β.1.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.α. Απαιτούμενα προσόντα/ δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση του στελέχους της ομάδας έργου πρέπει να διαθέτουν
τουλάχιστον:
 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) ανθρωπιστικών ή
κοινωνικών επιστημών
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην υποστήριξη
υλοποίησης και παρακολούθησης, συγχρηματοδοτούμενων έργων ανθρώπινου δυναμικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα «απαιτούμενα προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και στην περίπτωση που ο/η
υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης
(συμπεριλαμβανομένης της συνέντευξη επιλογής) και δεν βαθμολογείται.
2.β. Επιθυμητά προσόντα
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Κριτήριο 1 Α)
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συνάφεια με το αντικείμενο εργασίας και ειδικότερα
σχετικά με την οργάνωση της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης (Κριτήριο 1 Β)
 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Κριτήριο 2)
 Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία άνω του ενός (1) έτους στην υποστήριξη
υλοποίησης και παρακολούθησης, συγχρηματοδοτούμενων έργων ανθρώπινου δυναμικού.
(Κριτήριο 3)
 Αποδεδειγμένη Εμπειρία στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης, υλοποίησης
και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων (Κριτήριο 4)
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «απαιτούμενα προσόντα» θα κληθούν σε
συνέντευξη (Κριτήριο 5), η οποία θα βαθμολογηθεί όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα.
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Η βαθμολόγηση των επιθυμητών κριτηρίων πραγματοποιείται με βάση τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά στην κλίμακα 0 έως 10, όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο
στον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α

Κριτήρια

1

Μεταπτυχιακός
Τίτλος
Σπουδών και συνάφεια με το
αντικείμενο εργασίας

2

3

4

5

Σύνολο

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Αποδεδειγμένη επαγγελματική
εμπειρία άνω του ενός (1)
έτους
στην υποστήριξη
υλοποίησης
και
παρακολούθησης,
συγχρηματοδοτούμενων έργων
ανθρώπινου δυναμικού
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη
χρήση
πληροφοριακών
συστημάτων
διαχείρισης
υλοποίησης
και
παρακολούθησης
συγχρηματοδοτούμενων έργων

Συνέντευξη

Βαρύτητα
(αi)

Βαθμολόγηση (Bi)
Α)Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος βαθμολογείται
με πέντε (5) μονάδες.

25%

Β) Μεταπτυχιακός τίτλος σε συνάφεια με το
αντικείμενο εργασίας βαθμολογείται με
δέκα (10) μονάδες.

15%

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
(επίπεδο Β2) βαθμολογείται με πέντε (5)
μονάδες. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
(επίπεδο Γ2) βαθμολογείται με δέκα (10)
μονάδες.

25%

Για κάθε ένα (1) επιπλέον έτος
αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας ο
/ η υποψήφιος /-α βαθμολογείται με πέντε
(5) μονάδες, με ανώτατο όριο τις δέκα (10)
μονάδες.

15%

Αποδεδειγμένη
εμπειρία
στη
χρήση
πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης
υλοποίησης
και
παρακολούθησης
συγχρηματοδοτούμενων
έργων
βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

20%

Γενικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας
(επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα
ομαδικής
συνεργασίας,
ανάληψη
πρωτοβουλιών/αρμοδιοτήτων, διαχείριση
χρόνου): τρεις (3) μονάδες το μέγιστο.
Επαλήθευση
γενικής
και
ειδικής
συγκρότησης
μέσω
στοχευόμενης
συζήτησης: τέσσερις (4) μονάδες το μέγιστο.
Διαθεσιμότητα / διάθεση επένδυσης στην
θέση εργασίας (Εντοπιότητα / ευκολία
μετακίνησης/ χρόνος απασχόλησης): τρεις
(3) μονάδες το μέγιστο.
συνολικά

100%

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
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Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου
υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως
αναγραφόμενων στην αίτηση συμμετοχής είναι τα εξής :

και

προς απόδειξη των

3.1. Αίτηση συμμετοχής
3.2. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ)
ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών.
Αντίγραφο πτυχίου, στο οποίο να αναγράφεται το αντικείμενο και το έτος κτήσης αυτού.
3.3. Απόδειξη Ζητούμενης Επαγγελματικής Εμπειρίας
Για την απόδειξη της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας απαιτούνται:
i.
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 εμπειρίας του/της
υποψηφίου/ας, ή
ii.
Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου/ιας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία
να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του/της, τα στοιχεία του
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για
νομικό πρόσωπο και επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την
οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
3.4 Απόδειξη
εμπειρίας στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης
υλοποίησης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων
Για την απόδειξη της ζητούμενης εμπειρίας στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης
υλοποίησης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων απαιτούνται:
iii.

iv.

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 εμπειρίας του/της
υποψηφίου/ας, ή
Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου/ιας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία
να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του/της, τα στοιχεία του
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για
νομικό πρόσωπο και επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την
οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

3.5 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
3.6 Απόδειξη γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007
«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων
του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο
εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ.
50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/200, ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή
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γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα
από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια
αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της
αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή
αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας
της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε
τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες
υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο
αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα
είναι η Αγγλική.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ
347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη
γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση,
πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
3.7 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται το αντικείμενο και το έτος κτήσης
αυτού.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Εκθέσεις αναφοράς ανά μήνα.

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ
Το στέλεχος της ομάδας Έργου πρόκειται να απασχοληθεί με σύμβαση έργου εκτιμώμενης
διάρκειας από 1/03/2019 έως 30/06/2019. Ο τόπος της εργασίας ορίζεται η έδρα του φορέα
στην Αθήνα με συνολική αμοιβή 6.144,22 € (πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων
φορολογικών και ασφαλιστικών κρατήσεων).

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν φάκελο (είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά
ή με ταχυμεταφορά με συστημένη επιστολή) στο πρωτόκολλο του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ στη διεύθυνση:
ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμ. Μπενάκη 71Α ΤΚ 10681, Αθήνα (6ος όροφος), το αργότερο έως τις 21
Φεβρουαρίου και ώρα 15:00, με την ένδειξη:
Αίτηση υποψηφιότητας για απασχόληση στελέχους στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
στο πλαίσιο του έργου:
«EGF/2017/003 GR/Attica retail»
Σημειώνεται ότι το γραφείο πρωτοκόλλου του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ λειτουργεί καθημερινές Δευτέρα
έως Παρασκευή και ώρες 9.00 πμ – 15.00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή
αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία
που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς.
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Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Υπογεγραμμένη αίτηση
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ. 3
Σημείωση: Όλα τα δικαιολογητικά (εκτός της αίτησης) θα πρέπει να είναι αριθμημένα κατά
αύξοντα αριθμό και με τη σειρά της παραγράφου 3.
Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται ότι η συλλογή και τήρηση του συνόλου των προσωπικών δεδομένων είναι
σύμφωνη με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679.
Με την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
H αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα διενεργηθεί από την Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από το ΔΣ του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης οι υποψήφιοι θα
ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην
αίτησή τους, για την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης. Οι υποψήφιοι,
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση info@inegsee.gr επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων
ημερών από την ενημέρωσή τους.
Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, που ορίζεται με
απόφαση Δ.Σ. ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για την ανάρτηση των οριστικών
αποτελεσμάτων κατάταξης.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα γίνει κλήρωση. Η διαδικασία
της κλήρωσης θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την παρουσία δια ζώσης των
υποψηφίων που ισοβάθμησαν.
Τήρηση γενικών αρχών
Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΕ.
Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή τυχόν έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και
της διαφάνειας.
Εμπιστευτικότητα
Όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος θεωρούνται εμπιστευτικά και η
επεξεργασία τους γίνεται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τηρουμένων απαρεγκλίτως των όρων και
προϋποθέσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016). Το ΚΕΚ
ΙΝΕ ΓΣΕΕ, θα προβεί στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κατάταξης στους συνυποψήφιους
με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του φακέλου του εκάστοτε υποψηφίου.

8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Φωτεινή Καζαντζίδη στο
τηλ. 2103327722 και στο e- mail: info@inegsee.gr
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Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, του ΕΙΕΑΔ
και των συνεργαζόμενων φορέων του Έργου.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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