ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σωματείο μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ως Δικαιούχος του έργου με τίτλο «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής
και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους του
Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-Διακίνησης και Συντήρησης αυτοκινήτων και Κατασκευών
Δομικών Υλικών» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, το
οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»
ΕΣΠΑ 2007-2013, προτίθεται να συνεργαστεί με συμβούλους επιχειρήσεων με σύμβαση
έργου, με αντικείμενο τη διαχείριση και υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
του ανωτέρω έργου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την επιστημονική γνώση επί των σχετικών
θεμάτων και την απαιτούμενη εμπειρία. Συγκεκριμένα προτίθεται να συνεργαστεί με:
Σύμβουλο επιχειρήσεων για την μηχανογραφική υποστήριξη
Ο ανωτέρω σύμβουλος θα αναλάβει τη μηχανογραφική υποστήριξη του ανωτέρω έργου και
συγκεκριμένα την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύου και τερματικών καθώς και την
συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου
Παραδοτέα
 Εξαμηνιαία έκθεση προόδου εργασιών
Απαραίτητα Προσόντα Συμβούλου:
 Πτυχιούχος Προγραμματιστής Εφαρμογών
 10ετή επαγγελματική εμπειρία ως προγραμματιστής κατ’ ελάχιστον
 Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Client & Server Windows
 Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
 Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/ 86 που ο Σύμβουλος δηλώνει ότι:
1. όλα τα στοιχεία είναι αληθή
2. πληροί όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
3. δεσμεύεται, εφόσον επιλεγεί να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (αντίγραφα τίτλων σπουδών, γνώσης ξένων γλωσσών,
πιστοποιήσεων και τυχόν βεβαιώσεων απασχόλησης και εμπειρίας) εντός 15
ημερών σε φυσικό φάκελο στα γραφεία της ΕΕΔΕ. Η μη προσκόμιση
κάποιου από αυτά θεωρείται λόγος ακύρωσης της αποδοχής.
Αμοιβή:
Ως ετήσια αμοιβή του Συμβούλου μηχανογραφικής υποστήριξης έργου ορίζεται το ποσό των
€ 23.000,_ (είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ) κατά μέγιστον, πλέον ΦΠΑ 23% η οποία θα
καταβάλλεται τμηματικά με την πάροδο του έργου.

Σύμβουλο επιχειρήσεων για την λογιστική υποστήριξη του έργου
Ο ανωτέρω σύμβουλος θα αναλάβει την υποχρέωση α) της λογιστικής ανάπτυξης των
απαιτούμενων λογαριασμών, β) του φορολογικού ελέγχου των συμβάσεων και γ) του ελέγχου
και της παρακολούθησης τιμολογίων και πληρωμών βάσει οδηγού προγράμματος.
Παραδοτέα:
 σύνταξη καταστάσεων δαπανών ανά επιλέξιμη δαπάνη
Απαραίτητα Προσόντα Συμβούλου:
 Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικονομικής κατεύθυνσης
 15ετή σχετική επαγγελματική εμπειρία κατ’ ελάχιστον
 Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
 Γνώσεις Μηχανογραφημένης Λογιστικής
Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/ 86 που ο Σύμβουλος δηλώνει ότι:
1. όλα τα στοιχεία είναι αληθή
2. πληροί όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
3. δεσμεύεται, εφόσον επιλεγεί να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (αντίγραφα τίτλων σπουδών, γνώσης ξένων γλωσσών,
πιστοποιήσεων και τυχόν βεβαιώσεων απασχόλησης και εμπειρίας) εντός 15
ημερών σε φυσικό φάκελο στα γραφεία της ΕΕΔΕ. Η μη προσκόμιση
κάποιου από αυτά θεωρείται λόγος ακύρωσης της αποδοχής.
Αμοιβή:
Ως ετήσια αμοιβή του Συμβούλου λογιστικής υποστήριξης έργου ορίζεται το ποσό των €
19.000,_ (δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ) κατά μέγιστον, πλέον ΦΠΑ 23% η οποία θα
καταβάλλεται τμηματικά με την πάροδο του έργου.
Οικονομικό Σύμβουλο
Ο ανωτέρω σύμβουλος θα αναλάβει την υποχρέωση α) για την οικονομική παρακολούθηση
και συγκέντρωση των απαραίτητων παραστατικών και β) για την παρακολούθηση του
προϋπολογισμού
Παραδοτέα:
 εκπόνηση όλων των παραδοτέων του οικονομικού αντικειμένου (εκθέσεις προόδου,
πίνακες οικονομικών στοιχείων κλπ.).
Απαραίτητα Προσόντα Οικονομικού Συμβούλου:
 Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 20ετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε θέση ευθύνης
 15ετή επαγγελματική εμπειρία ως Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων




Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Γνώσεις Μηχανογραφημένης Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
 Κάτοχος διπλώματος Logistics ή σχετικού αντικειμένου
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/ 86 που ο Σύμβουλος δηλώνει ότι:
1. όλα τα στοιχεία είναι αληθή
2. πληροί όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
3. δεσμεύεται, εφόσον επιλεγεί να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (αντίγραφα τίτλων σπουδών, γνώσης ξένων γλωσσών,
πιστοποιήσεων και τυχόν βεβαιώσεων απασχόλησης και εμπειρίας) εντός 15
ημερών σε φυσικό φάκελο στα γραφεία της ΕΕΔΕ. Η μη προσκόμιση
κάποιου από αυτά θεωρείται λόγος ακύρωσης της αποδοχής.
Αμοιβή:
Ως ετήσια αμοιβή του Οικονομικού Συμβούλου ορίζεται το ποσό των € 45.000,_ (σαράντα
πέντε χιλιάδων ευρώ) κατά μέγιστον, πλέον ΦΠΑ 23%, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά με
την πάροδο του έργου.
Συντονιστή Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του Έργου
Ο ανωτέρω σύμβουλος αναλαμβάνει θα συντονίζει, παρακολουθεί και ανατροφοδοτεί τις
δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του Έργου συνολικά και των υποέργων. Θα
συμμετέχει στη δημιουργία και διάχυση υλικών/ εργαλείων πληροφόρησης (π.χ. έντυπα,
αφίσες, ιστοσελίδα διαδικτύου κλπ.). Τέλος θα συνεργάζεται με όλους τους συντελεστές του
έργου με στόχο: α) την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων, β) την
ευαισθητοποίηση των συντελεστών των τοπικών κοινωνιών, γ) τη διεύρυνση της δικτύωσης
με άλλους συντελεστές των τοπικών αγορών εργασίας.
Παραδοτέα
 εκπόνηση αναλυτικού πλάνου για την δημοσιότητα και επικοινωνία του έργου.
 καθορισμό της χρονικής υλοποίησης των φάσεων του πλάνου.
 έκθεση ελέγχου των δαπανών του πλάνου βάσει του προϋπολογισμού.
 έκθεση απολογισμού δράσης
Απαραίτητα Προσόντα Συντονιστή:
 Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης με κατεύθυνση τη Δημοσιογραφία και τις
Τεχνικές Επικοινωνίας
 20ετή σχετική επαγγελματική εμπειρία
 Άριστη γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 Επαγγελματική εμπειρία ως Σύμβουλος Επικοινωνίας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/ 86 που ο Σύμβουλος δηλώνει ότι:
1. όλα τα στοιχεία είναι αληθή
2. πληροί όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
3. δεσμεύεται, εφόσον επιλεγεί να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (αντίγραφα τίτλων σπουδών, γνώσης ξένων γλωσσών,
πιστοποιήσεων και τυχόν βεβαιώσεων απασχόλησης και εμπειρίας) εντός 15
ημερών σε φυσικό φάκελο στα γραφεία της ΕΕΔΕ. Η μη προσκόμιση
κάποιου από αυτά θεωρείται λόγος ακύρωσης της αποδοχής.
Αμοιβή:
Ως ετήσια αμοιβή του Συντονιστή ορίζεται το ποσό των € 23.000,_ (είκοσι τριών χιλιάδων
ευρώ) κατά μέγιστον, πλέον ΦΠΑ 23%, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά με την πάροδο
του έργου.
Συμβούλους ως Μέλη των Επιτροπών Παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου
Τα μέλη της επιτροπής αναλαμβάνουν την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ελέγχων οι
οποίοι διασφαλίζουν την ορθή πρόοδο του Έργου συνολικά και των υποέργων, καθώς και την
αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων.
Παραδοτέα
 πρωτόκολλο παραλαβής των παραδοτέων του έργου
Απαραίτητα Προσόντα Συμβούλων:
 Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης
 10ετή επαγγελματική εμπειρία
 Άριστη γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/ 86 που ο Σύμβουλος δηλώνει ότι:
1. όλα τα στοιχεία είναι αληθή
2. πληροί όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης
3. δεσμεύεται, εφόσον επιλεγεί να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (αντίγραφα τίτλων σπουδών, γνώσης ξένων γλωσσών,
πιστοποιήσεων και τυχόν βεβαιώσεων απασχόλησης και εμπειρίας) εντός 15
ημερών σε φυσικό φάκελο στα γραφεία της ΕΕΔΕ. Η μη προσκόμιση
κάποιου από αυτά θεωρείται λόγος ακύρωσης της αποδοχής.
Αμοιβή:
Ως αμοιβή του Συμβούλου ορίζεται το ποσό των € 3.000,_ (τριών χιλιάδων ευρώ), πλέον
ΦΠΑ 23%, ανά συμμετοχή σε επιτροπές Παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα (και συνοδευτική επιστολή, εάν επιθυμείτε),
στην ηλεκτρονική διεύθυνση eyd@eede.gr
Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

