
Κατερίνη, 28/08/2013
Αρ. πρωτ. 404

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΙΕΡΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ που είναι δικαιούχος του έργου «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» το οποίο 
έχει  ενταχθεί  και  χρηματοδοτείται  στο  πλαίσιο  της  Δράσης  7  «Τοπικά  σχέδια  για  την 
απασχόληση,  προσαρμοσμένα  στις  ανάγκες  των  τοπικών  αγορών  εργασίας»  της 
Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 
Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  2007-2013»  του  ΕΣΠΑ,  το  οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο)
Έχοντας υπόψη:

1. Τον  υπ’   αρ.  Νόμο  4019/2011(216/Α)  «Κοινωνική  Οικονομία  και  Κοινωνική 
Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή Απόφαση 
των  Υπουργών  Οικονομικών,  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  και 
Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  που  ορίζει  το  «Σύστημα  Διαχείρισης, 
Αξιολόγησης,  Παρακολούθησης  Ελέγχου και  Διαδικασία Εφαρμογής:  της  δράσης 7: 
«Τοπικά  σχέδια  για  την  απασχόληση,  προσαρμοσμένα  στις  ανάγκες  των  τοπικών 
αγορών  εργασίας»  της  Κατηγορίας  Παρέμβασης  1:  Ενεργητικές  πολιτικές 
απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην  Απασχόληση»  και  της  δράσης  3:  «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για 
ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του 
κοινωνικού  αποκλεισμού  ευπαθών ομάδων του  πληθυσμού»  του Θεματικού  Άξονα 
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε 
μια  κοινωνία  ίσων  ευκαιριών»  στο  πλαίσιο  του  Τομεακού  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  «Ανάπτυξη  του  Ανθρώπινου  Δυναμικού»  για  την  προγραμματική 
περίοδο 2007-2013».

3. Την υπ’  αρ. 8257/18-10-2012 απόφαση ένταξης της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης 
Πιερίας», με στόχο την απασχόληση στο πλαίσιο της Δράσης 7: Τοπικά σχέδια για την 
απασχόληση,  προσαρμοσμένα  στις  ανάγκες  των  τοπικών  αγορών  εργασίας,  της 
Κατηγορίας  Παρέμβασης  1:  Ενεργητικές  πολιτικές  απασχόλησης,  του  Θεματικού 
Άξονα  Προτεραιότητας  8:  Διευκόλυνση  της  πρόσβασης  στην  Απασχόληση  στις  3 
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Περιφέρειες  σταδιακής  εξόδου,  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.

4. Την  από  11-1-2013  απόφαση  αυτεπιστασίας  της  Πράξης  Σχέδιο  Απασχόλησης 
Πιερίας», όπως έχει εγκριθεί και υπογραφεί από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
«Πιερική Σύμπραξη».

5. Την  υπ’αρ.  236/29-07-2013  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Πιερικής 
Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ για την έγκριση των όρων της παρούσης.

ΚΑΛΕΙ
Υποψήφιους  αναδόχους  συμβούλους  επιχειρηματικότητας  για  την  παροχή  υπηρεσιών 
συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, πληροφόρησης και υποστήριξης ωφελουμένων στο 
πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ»:
 -  Δράση  21  «Συμβουλευτική  επιχειρηματικότητας  για  την  ίδρυση  νέων  καινοτόμων 
επιχειρήσεων»: για την υλοποίηση 250 συνεδριών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας 
και  υλοποίηση 70 συνεδριών συμβουλευτικής θεσμικού πλαισίου ίδρυσης επιχειρήσεων
- Δράση 22 «Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση κοινωνικών 
επιχειρήσεων»:  για  την  υλοποίηση  90  συνεδριών  συμβουλευτικής  κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας 
- Δράση 25 «Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την πρόσληψή τους ή την 
τοποθέτηση  σε  θέσεις  απόκτησης  εργασιακής  εμπειρίας»:  για  την  υλοποίηση  έως  338 
συνεδριών  μετά  την  τοποθέτηση  των  ωφελουμένων  στην  αγορά  εργασίας  για  όσους 
ωφελούμενους ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ,  Πολυτεχνικής ή Γεωπονικής 
ή  άλλης  Σχολής  ΑΕΙ   της  ημεδαπής  ή  αναγνωρισμένου  ισότιμου  τίτλου  σπουδών της 
αλλοδαπής και  να διαθέτουν επαγγελματική  εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον 
τομέα ανάπτυξης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της 
Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα 
μας.
Θα  ακολουθήσει  προσωπική  συνέντευξη  στην  οποία  θα  κληθούν  να  συμμετέχουν  οι 
υποψήφιοι  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  όπως  αυτές  περιγράφονται  στην  παρούσα 
πρόσκληση. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλο τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην 
διαμόρφωση  της  γνώμης  για  τις  γνώσεις,  την  εμπειρία,  την  προσωπικότητα  και  την 
καταλληλότητα των υποψηφίων.
 
Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  έχουν  την δυνατότητα υποβολής  πρότασης  για  όλο  το  έργο ή 
τμήμα αυτού.

Τόπος παροχής των παρεχομένων υπηρεσιών θα είναι η έδρα των αναδόχων.
 
Η συνολική  αμοιβή για  την  ανάληψη των  παραπάνω καθηκόντων  ανέρχεται  σε:  δέκα 
τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ (14.960,00) πλέον ΦΠΑ, η οποία αφορά σε 
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απασχόληση συνολικά έως επτακοσίων σαράντα οχτώ (748) ανθρωποωρών με ωρομίσθιο 
είκοσι Ευρώ (20,00€). 

Η υλοποίηση του έργου της  Δράσης 21 και Δράσης 22  θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 
30/11/2013  ενώ  της  Δράσης  25  θα  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  μέχρι  30/06/2014,  με 
δυνατότητα  παράτασης  σύμφωνα  με  την  απόφαση  ένταξης  της  Πράξης  «Σχέδιο 
Απασχόλησης Πιερίας». 

Κατά την αξιολόγηση, βάσει της οποίας θα γίνει η επιλογή, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα 
κριτήρια:

o Γνώση της χρήσης Η/Υ 
o Προϋπηρεσία  στην  παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  της  ίδρυσης  και  ανάπτυξης 

επιχειρήσεων. 

o Προσωπικότητα - έκφραση

  Επίσης θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω:
- Γνώση και εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης, οργάνωσης λειτουργίας και ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων  στους  τομείς  της  Μεταποίησης,  Εμπορίου,  Υπηρεσιών,  Κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
- Γνώση των μηχανισμών  και εργαλείων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
o Αίτηση
o Βιογραφικό σημείωμα
o Τίτλο σπουδών
o Βεβαιώσεις επαγγελματικής  εμπειρίας

Στα γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ , 16ης Οκτωβρίου 17β, Κατερίνη 60100, 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και την 13/09/2013 και 
ώρα 14:00.

Τα  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  κατατεθούν  σε  σφραγισμένο  φάκελο  ιδιοχείρως, 
ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  ή  με  υπηρεσία  ταχυμεταφοράς  στη  διεύθυνση: 
ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, 16ης Οκτωβρίου17Β, Κατερίνη 60100  μέχρι την 
παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα.  Το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων  κρίνεται  με  βάση  την 
ημερομηνία πρωτοκόλλου της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ.
Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου “Ανάληψη καθηκόντων υπηρεσιών 
συμβουλευτικής  επιχειρηματικότητας  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  «Σχέδιο  Απασχόλησης 
Πιερίας»”.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2351027541 καθημερινά από ώρες 9:00 έως 
12:00 και μέχρι  τις  13 /09/2013, αρμόδιος  κος Διαμαντίδης Νικόλαος.   
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Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε από το 
ΔΣ της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ για το συγκεκριμένο έργο. Η απόφαση ανάθεσης 
θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.

Για την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Σοφία Μαυρίδου
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας
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