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        Αθήνα,  30 Ιουνίου 2014 

        Αρ. Πρωτ. ΕΞ-27/30-06-2014 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσίας συνεργατών σε Συμβουλευτικές 

Δράσεις ΤΟΠΣΑ – Περιφέρειας Αττικής  

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΣΤΙΕΤ (ΤΕΕ-ΙΕΚΕΜΤΕΕ-ΕΝΝΟΥΣ-ΠΣΔΑΤΜ-ΕΜΗΠΕΕ)  

ΠΡΑΞΗ: ΤΟΠΣΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΠΡΑΞΗΣ:  Απόφαση ένταξης της Πράξης Α.Π. 3346, 27/11/2013, Περιφέρεια Αττικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 457572 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:  Ο κύριος Στόχος της Προτεινόμενης Παρέμβασης είναι η ένταξη 78 άνεργων / 

νέων μηχανικών/ τεχνολόγων στην αγορά εργασίας μέσω νέων προσεγγίσεων διαδικτύου. 
Συγκεκριμένα, στοχεύει στην εξειδικευμένη κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη και 
πρακτική εκπαίδευση άνεργων μηχανικών και άλλων ανέργων, τεχνικών ειδικοτήτων, σε 
νέες μορφές επιχειρηματικότητας διαδικτυακών εφαρμογών. 
Περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου είναι η Περιφέρεια Αττικής συνολικά. 
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  diavgeia.gov.gr  κωδικός ΑΔΑ: ΒΛ137Λ7-Π3Ψ 

ΔΡΑΣΗ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Κωδικός 6.10  - Business Plans 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ιούνιος 2014-Δεκέμβριος 2014 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ : 

Οι συνεργάτες θα αναλάβουν την υποστήριξη ωφελουμένων με επιχειρηματικές προσδοκίες.   

Οι ωφελούμενοι συμμετέχοντες που λαμβάνουν μέρος στη Δράση 6.9 είναι: 

 ελεύθεροι επαγγελματίες που θα επιδιώξουν να επεκτείνουν το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων τους σε WEB-GIS και σε άλλες καινοτομικές υπηρεσίες διαδικτύου ή 

μηχανικοί που θα ανοίξουν για πρώτη βιβλία, είτε  

 θα συστήσουν Κοιν.Σ.Επ. ή άλλου είδους επιχείρηση πάνω στα αντικείμενα αυτά.  
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Οι αρμοδιότητες των συνεργατών αναλύονται ως εξής: 

 Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρηματικότητας. 

 Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων  σε συνεργασία με τους ωφελούμενους και την 

ΕΝΝΟΥΣ. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα εκπονηθούν από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο  

2014. 

 Παροχή προς τους ωφελούμενους, εξατομικευμένων κατευθύνσεων και επιχειρηματικών 

συμβουλών που σχετίζονται με τα Επιχειρηματικά Σχέδια. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

1. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε  Οικονομικό, Πολυτεχνειακό ή Business 

Studies κλάδο ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

2. Άριστη γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων μηχανογράφησης τύπου MS Excel. 

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση για την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ή μελετών 

σκοπιμότητας σαν επαγγελματίας ή σε επιχείρηση σε υπεύθυνες θέσεις οικονομικού, 

επιτελικού χαρακτήρα ή / και εμπορικού σχεδιασμού και προγραμματισμού.  

4. Ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία. 

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών θα συναφθεί μεταξύ των υποψηφίων που θα 

επιλεγούν και της εταιρείας ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ η οποία είναι ο Συντονιστής Εταίρος της ΑΣΤΙΕΤ. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Παρακαλούμε να στείλετε πρόσφατο βιογραφικό στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: info@ennous.gr με κωδικό ΑΣΤΙΕΤ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έως τις 7 

Ιουλίου 2014. 

ΕΠΙΛΟΓΗ:  1) Οι υποψήφιοι των οποίων τα βιογραφικά θα κριθούν κατάλληλα για την θέση θα 

προσκληθούν να λάβουν μέρος σε συνέντευξη. 2) Στην συνέντευξη οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

προσκομίσουν στοιχεία  τεκμηρίωσης των προσόντων τους. Η αξιολόγηση θα γίνει από την ΕΝΝΟΥΣ 

ΕΠΕ με βάση τα προσόντα που παρουσιάζονται στο βιογραφικό και στα στοιχεία που κατατίθενται 

όπως επίσης και με βάση τις συνεντεύξεις.  ΑΡΧΗ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ: Θα τηρηθεί η αρχή ίσων 

ευκαιριών και μη διάκρισης. 

2014-06-27 ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ  

κωδικός εγγράφου:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 2014-06-27_v2 
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