
 

 
[1] 

 

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EUROPEAN PROFILES ΑΕ – PCM 
ΕΠΕ» 

  

Ταχ. Δνση: Βατάτζη 40, ΤΚ 11472, Αθήνα 
Πληροφορίες: Ναταλία Κωττή 
Τηλέφωνο: 210-82.10.895 
Φαξ: 210-82.54.021 
Εmail: nkotti@europeanprofiles.gr  
 

     
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

                 Αθήνα,        28/01/2020 
                 Α.Π.:            6/az 
 
ΠΡΟΣ: 
Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο 

Καθοδηγητών (coaches) στο πλαίσιο του έργου: 

Τεχνική Υποστήριξη και Υλοποίηση της Καθοδήγησης (coaching) Ανέργων Νέων 

18-29 ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων 

 

H Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” έχοντας υπόψη; 

1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 

του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις». 

2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για το 

Σύστημα Διαχείρισης όπως ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού 

κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006 
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4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1304/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και την  κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1081/2006 του Συμβουλίου. 

5. Τη υπ’ αριθμ. 3838/10-07-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5023650 στο ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020» 

6. την υπ’ αριθμ 22/2018 προκήρυξη του Ο.Α.Ε.Δ. για τη διενέργεια 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου 

που θα αναλάβει το «Υποέργο 1: Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση 

της καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 ετών για την 

ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων» 

7. την υπ’ αριθμ. 1899/27/16-04-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (σε 

συνδυασμό με τις με αρ. 118/03/15-01-2019 και 830/11/12-02-2019 

αποφάσεις του ΔΣ) με την οποία κατακυρώθηκε στον ανάδοχο η 

ανάθεση του «Υποέργο 1: Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της 

καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 ετών για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών σχεδίων»  

8. την από 18/7/2019 με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19SYMV005300390) 

σύμβαση του ΟΑΕΔ με την Ένωση Προσώπων με την επωνυμία 

«EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΕ»   για την υλοποίηση του έργου. 

Προσκαλεί 

τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

για την επιλογή καθοδηγητών (coaches) για την κάλυψη των αναγκών του 

Υποέργου 1: Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) 

ανέργων νέων 18-29 ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, στο 

πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5023650. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το έργο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την Ελλάδα, Ε.Π Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και 
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Δια Βίου Μάθηση & από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 

(ΠΑΝ).  

 

1.  Συνοπτική Παρουσίαση της Πράξης 
 

Η Πράξη «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ» αποσκοπεί στη δημιουργία πρόσθετων 

δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ανέργων νέων, μέσω της 

υποστήριξης των επιχειρηματικών τους σχεδίων. 

Η υλοποίησή της έχει ως στόχο τη συγκρότηση ενιαίου περιβάλλοντος 

συμβουλευτικής και καθοδήγησης των νέων ηλικίας 18-29 ετών, ώστε να 

καταρτίσουν και να υλοποιήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια στο δεδομένο 

οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

Το έργο θα υποστηρίζεται από σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τη 

βοήθεια της οποίας η επιχειρηματική ιδέα θα μετατρέπεται σε επιχειρηματικό 

σχέδιο. Οι ωφελούμενοι (άνεργοι νέοι ηλικίας 18-29 ετών) θα επιλεγούν (έως 

5000 άτομα) βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων μέσω δημόσιας πρόσκλησης. Οι 

άνεργοι που θα επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά ένα Σεμινάριο 

Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ), που θα 

υλοποιηθεί από τους Συμβούλους ΣΑΕΠ του ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν ήδη 

εκπαιδευτεί στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Μετά το πέρας του 

σεμιναρίου, οι ωφελούμενοι θα υποβάλλουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι επιχειρηματικές ιδέες θα αξιολογηθούν ως 

προς την ωριμότητά τους, με βάση διαμορφωμένα κριτήρια και θα επιλεγούν οι 

πιο ώριμες ιδέες. Οι ωφελούμενοι (έως 3.000 άτομα) θα καθοδηγηθούν και θα 

υποστηριχθούν από καθοδηγητές (coaches). Στην τελευταία φάση του έργου, 

οι ωφελούμενοι θα ετοιμάσουν και θα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα τα τελικά επιχειρηματικά τους σχέδια, ενώ προβλέπεται και η 

παρακολούθηση της πορείας των ανέργων για 6 μήνες, ξεκινώντας από την 

ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα.  

Μετά την ολοκλήρωση της καθοδήγησης θα ακολουθεί πρόγραμμα 

επιχορήγησης ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, όπου θα μπορούν να 

υποβάλλουν αίτημα προς χρηματοδότηση όσοι από τους ωφελούμενους 

επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, καθώς και όποιος άνεργος της 

ίδιας ηλικιακής ομάδας επιθυμεί να ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα. 
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2. Αντικείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

Με την παρούσα η Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” 

(ανάδοχος) προσκαλεί υποψηφίους/ες για να συμμετέχουν ως καθοδηγητές 

(coach) στην υλοποίηση του Υποέργου 1: Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση 

της καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 ετών για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 

ΕΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023650. 

Οι επιλεγέντες θα εγγραφούν στο Μητρώο Καθοδηγητών (coaches) της 

Ένωσης Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” το οποίο 

δημιουργείται για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 1: Τεχνική 

υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 

ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο της πράξης με 

τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023650. 

Από το Μητρώο Καθοδηγητών που θα παραμείνει ανοικτό καθόλη τη διάρκεια 

υλοποίησης του Υποέργου 1: Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της 

καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 ετών για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών σχεδίων, θα αντλούνται οι καθοδηγητές (coach) με βάση τη 

διαθεσιμότητά τους για την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης 

και συμβουλευτικής των ωφελουμένων. 

 

3. Διαδικασία / Στάδια της Συμβουλευτικής 
 

Για την εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ωφελουμένων θα 

εφαρμοσθεί η μεθοδολογία του Επιχειρηματικού Καμβά ή Καμβά 

Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Model Canvas), που υποστηρίζεται από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για την καθοδήγηση (coaching) των 

ωφελουμένων. 

Κάθε ωφελούμενος θα πραγματοποιήσει έξι (6) συνεδρίες coaching σε 

συνεργασία με έναν καθοδηγητή, από τις οποίες η πρώτη συνεδρία (1) θα 

πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά δια ζώσης για την πρώτη γνωριμία του ανέργου 
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με τον coach και για επεξήγηση της διαδικασίας και της μεθοδολογίας που θα 

ακολουθηθεί και οι επόμενες πέντε (5) εξ’ αποστάσεως.  

Κάθε συνεδρία θα έχει διάρκεια 1,5-2 ωρών και πραγματεύεται ξεχωριστή 

ενότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και μοντέλου. Οι δια ζώσης συνεδρίες θα 

πραγματοποιηθούν στο ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει ο ωφελούμενος ή σε άλλες 

δομές του ΟΑΕΔ, ενώ για τις εξ’ αποστάσεως συνεδρίες θα αξιοποιηθούν 

ηλεκτρονικά μέσα. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.  

Κάθε ωφελούμενος/η στο πλαίσιο συμπλήρωσης των πεδίων του καμβά 

επιχειρηματικού μοντέλου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την υποστήριξη 

του καθοδηγητή επεξεργάζεται επιμέρους ενότητες του επιχειρηματικού 

του/της σχεδίου, οι οποίες αποτελούν αντικείμενα της κάθε συνεδρίας και 

συμβάλλουν στην τελική σύνθεση του επιχειρηματικού του σχεδίου. 

 

4. Ρόλοι – καθήκοντα καθοδηγητών 
 

Ο Καθοδηγητής (coach) αναλαμβάνει την υποστήριξη και συμβουλευτική 

καθοδήγηση των ωφελουμένων σύμφωνα με τη μεθοδολογία καθοδήγησης 

(coaching) που εφαρμόζει η Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM 

ΕΠΕ” στο πλαίσιο του έργου.  

Μετά την επιλογή των καθοδηγητών (coaches) προβλέπεται η κατάρτισή τους 

στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η εκπαίδευση των καθοδηγητών θα 

πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα 

χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΟΑΕΔ. Ο τίτλος του προγράμματος είναι: 

«Πρόγραμμα επιμόρφωσης των καθοδηγητών στην επιχειρησιακή 

μοντελοποίηση, στον έλεγχο εγκυρότητας επιχειρηματικών ευκαιριών και στην 

υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Νέων 

Ανέργων Ηλικίας 18-29 ετών». Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 7 ώρες ανά 

καθοδηγητή και θα πραγματοποιηθεί σε ομαδικό επίπεδο για το σύνολο των 

επιλεγέντων καθοδηγητών. 

Μετά από κάθε συνεδρία, είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά, ο καθοδηγητής θα 

συμπληρώνει αναφορά συνεδρίας μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία 

θα αναπτυχθεί το πλαίσιο του έργου. Η αναφορά συνεδρίας (coaching report) 

θα περιλαμβάνει τον απολογισμό και το ποσοστό επίτευξης των 

υλοποιηθέντων ενεργειών καθώς και τον προγραμματισμό των επόμενων 

ενεργειών. Για κάθε άνεργο, θα υπάρχουν 6 αναφορές, ισάριθμες με τον αριθμό 



 

 
[6] 

 

των συνεδριών. Οι αναφορές αυτές αποτελούν και βασικό παραδοτέο του 

έργου. Με την ολοκλήρωση των συνεδριών ο καθοδηγητής θα συντάσσει την 

τελική αναφορά προόδου του ωφελουμένου.  

Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών, ο Καθοδηγητής (coach) κρίνεται 

σημαντικό να διαθέτει τις εξής δεξιότητες/ιδιότητες/ικανότητες: 

Γνώσεις & Εμπειρία 

 Να κατανοούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες, 

 Να διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική ή 

συμβουλευτική καθοδήγηση (coaching) επιχειρηματικότητας  

 Να διαθέτουν εμπειρία στην εκπόνηση και παρακολούθηση 

επιχειρηματικών σχεδίων 

 Να έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία στον επιχειρηματικό χώρο 

αναφοράς (προαιρετικό), 

 Να κατανοούν και να τεκμηριώνουν θέματα που προκύπτουν σχετικά 

με τις ΠΜΕ & ΜΜΕ, 

 Να έχουν θετικές σχέσεις και ενεργές επαφές/δίκτυα συνεργασιών με 

επιχειρήσεις/ υπηρεσίες & δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας. 

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά  

 Να διαθέτουν, αλλά και να επιθυμούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επιχειρηματικής καθοδήγησης, 

 Να δείχνουν σεβασμό στα όρια των συμμετεχόντων, 

 Να διαθέτουν δεξιότητες παρατήρησης και ενεργής ακρόασης, 

 Να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα, 

 Να μην έχουν επικριτική στάση και είναι σε θέση να προσφέρουν 

εποικοδομητική ανατροφοδότηση, 

 Να έχουν υπεύθυνη και  διακριτική συμπεριφορά, 

 Να κατανοούν και αποδέχονται τη διαφορετικότητα των ωφελουμένων 

 Να τηρούν το απόρρητο 

 Να είναι οργανωτικοί και ικανοί για το χειρισμό των απαραίτητων 

διοικητικών διαδικασιών.   
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5. Προϋποθέσεις Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – 

Απαραίτητα Προσόντα 

   

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Καθοδηγητών, θα 

πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα: 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  

 Να γνωρίζουν και ομιλούν την ελληνική γλώσσα (Οι πολίτες κρατών – 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου απαιτείται να προσκομίσουν τίτλο που πιστοποιεί την άριστη 

γνώση της ελληνικής γλώσσας). 

 Να μην υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 

για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται 

κατωτέρω: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2 §1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης 

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. 

ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία 

και δόλια χρεοκοπία, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του 

ελληνικού Ποινικού Κώδικα. 

 Να μην έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ 

δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου 

εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

 Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων καθώς και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 
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σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, στην οποία είναι 

εγκατεστημένοι.  

 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους 

άνδρες), ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν 

αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, 

σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη 

θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

 Να έχουν σχετική άδεια από το Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο (σε 

περίπτωση που είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα) 

Εξαιρέσεις: 

 Εξαιρούνται από την ένταξη στο Μητρώο Καθοδηγητών οι υπάλληλοι 

του ΟΑΕΔ και λοιπά στελέχη που συνεργάζονται με τον ΟΑΕΔ με 

οποιαδήποτε μορφή εργασίας (σύμβαση έργου, ορισμένου χρόνου κλπ.). 

 

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται 

στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στο 

Μητρώο Καθοδηγητών, δεν υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής / αξιολόγησης. 

 

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω (απαιτούμενα) προσόντα: 

 Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού 

πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από 

τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού. 

 Να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις ΤΠΕ (κυρίως excel και word, power 

point).  

 

Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική ή 

συμβουλευτική καθοδήγηση (coaching) επιχειρηματικότητας 

τουλάχιστον 10 επιχειρηματικών σχημάτων / ομάδων ή 30 συνεδριών 

συμβουλευτικής ή συμβουλευτικής καθοδήγησης (coaching) (διάρκειας 

τουλάχιστον μιας ώρας εκάστη) που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον δύο 

από τους τρεις  ακόλουθους τομείς: 

• Συμβουλευτική (coaching – mentoring) σε νεοφυείς 

επιχειρήσεις (startups) 

• Συγγραφή επιχειρηματικού πλάνου 
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• Διαχείριση προγραμμάτων καινοτομίας ή/ και 

ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και, στην περίπτωση που ο/η 

ενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία 

αξιολόγησης και δε βαθμολογείται. 

 

Δ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό σε τομείς συναφείς με 

θέματα επιχειρηματικότητας και διοίκησης 

 Επιμόρφωση στη συμβουλευτική ή συμβουλευτικής καθοδήγηση 

επιχειρηματικότητας (coaching) 

 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην κατάρτιση 

επιχειρηματικών σχεδίων 

 Εμπειρία στη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας άνω των 5 ετών 

 Πρόσθετη Εμπειρία στη συμβουλευτική καθοδήγησης (coaching) 

επιχειρηματικότητας σε πλέον των 10 επιχειρηματικών σχημάτων/ 

ομάδων ή 30 συνεδριών συμβουλευτικής ή συμβουλευτικής 

καθοδήγησης (διάρκειας τουλάχιστον μιας ώρας εκάστη) 

 Καλή γνώση, (Επίπεδο Β2) τουλάχιστον, της αγγλικής γλώσσας  

 

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Σε περίπτωση που η Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” 

(ανάδοχος του έργου) το κρίνει απαραίτητο, θα καλέσει σε συνέντευξη 

υποψήφιους για να συνεκτιμήσει τα συνολική εικόνα του υποψηφίου, κυρίως, 

όσον αφορά την ικανότητα προσαρμογής του στις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά των ωφελουμένων καθώς και τα προσωπικά και 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους. 

Η συνέντευξη υλοποιείται κατά τη διαδικασία ανάθεσης έργου στους 

Καθοδηγητές (coach) που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Καθοδηγητών 

σύμφωνα με την περιγραφόμενη διαδικασία. 
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6. Διαδικασία Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει 

από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της 

EUROPEAN PROFILES AE, της PCM ΕΠΕ, του ΟΑΕΔ, καθώς και σε άλλους 

συναφείς με το αντικείμενο του έργου δικτυακούς τόπους. Η ανωτέρω 

προθεσμία λήγει με την παρέλευση του ωραρίου ολόκληρης της τελευταίας 

ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, 

τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 

Αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Καθοδηγητών θα γίνονται αποδεκτές και μετά 

την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων και για 

όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου. Ωστόσο, οι  υποψήφιοι των 

οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός της προθεσμίας, θα έχουν 

προτεραιότητα στην ανάθεση έργου. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της EUROPEAN PROFILES AE 

(www.europeanprofiles.gr), της PCM ΕΠΕ (http://www.pcm-consulting.gr) και 

του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο,  

1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α στο τέλος της 

παρούσας Πρόσκλησης).  

2. Βιογραφικό σημείωμα (βλέπε Υπόδειγμα Β στο τέλος της παρούσας 

Πρόσκλησης).  

3. Πίνακα τεκμηρίωσης επαγγελματικής εμπειρίας (βλέπε Υπόδειγμα Γ στο 

τέλος της παρούσας Πρόσκλησης).  

4. Πίνακα τεκμηρίωσης επαγγελματικής εμπειρίας στη συμβουλευτική 

(βλέπε Υπόδειγμα Δ στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης).  

5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα (βλέπε Υπόδειγμα Ε στο τέλος της παρούσας 

Πρόσκλησης).  

6. Έντυπο δήλωσης διαθεσιμότητας (βλέπε Υπόδειγμα ΣΤ στο τέλος της 

παρούσας Πρόσκλησης).  

7. Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων στο πλαίσιο συγκρότησης του Μητρώου Καθοδηγητών 

http://www.europeanprofiles.gr/
http://www.pcm-consulting.gr/
http://www.oaed.gr/
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8. Τα έγγραφα απόδειξης των ζητούμενων προσόντων, όπως ορίζονται 

στην παρ.8  

9. Άδεια Υπηρεσιακού Συμβουλίου (μόνο σε περίπτωση που είναι 

υπάλληλοι του δημόσιου τομέα) 

 

Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (απλή φωτοτυπία) πιστοποίησης πρόσθετων 

γνώσεων / προσόντων / εμπειρίας.  

 

Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

 

Αίτηση για την ένταξη στο Μητρώο Καθοδηγητών (coaches) της Ένωσης 

Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” 

για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου 

Τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 

18-29 ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων 

 

και θα πρέπει να κατατεθεί ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη 

επιστολή ή εναλλακτικά με ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση: 

 

EUROPEAN PROFILES AE  

Βατάτζη 40,ΤΚ 114 72, Αθήνα 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι 12/02/2020 και 

ώρα 15:00. 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το 

Πρωτόκολλο του Δικαιούχου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και 

ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω 

ταχυμεταφοράς, ο Δικαιούχος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 

περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν 

δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του 

ταχυδρομείου. 

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα των καθοδηγητών θα σταλεί στην Αναθέτουσα 

Αρχή.  
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7. Δικαιολογητικά Υποβολής 
 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών 

ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα 

απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση δικαιολογητικά. Ειδικότερα: 

 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης/ Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός Τίτλος 

Σπουδών: Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται ο 

βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών 

έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και η προσκόμιση 

αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή του 

πιστοποιητικού αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία του 

τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. 

 Απόδειξη Επαγγελματικής Εμπειρίας 

o Απλά αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχειρήσεων ή 

επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων ή / και 

σχετικών συμβάσεων και συναφών παραστατικών πληρωμής ή 

βεβαιώσεων υλοποίησης ή παραλαβής του έργου ή βεβαιώσεων 

εργοδότη, από τις οποίες να προκύπτουν το είδος και η χρονική 

διάρκεια της εμπειρίας του υποψηφίου. Σημειώνεται ότι οι 

μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα οφείλουν να προσκομίσουν και 

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να 

αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, που να 

καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της 

εμπειρίας. Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν απλό 

αντίγραφο του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης Μισθωτών 

μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). 

o Πίνακα τεκμηρίωσης επαγγελματικής εμπειρίας, στον οποίο να 

δηλώνεται το ιστορικό απασχόλησης του υποψηφίου (ιδιωτικός 

ή δημόσιος φορέας), το αντικείμενο απασχόλησης, καθώς και η 

χρονική διάρκεια της (Υπόδειγμα Γ: Πίνακας τεκμηρίωσης 

εργασιακής εμπειρίας). 

o Πίνακα τεκμηρίωσης επαγγελματικής εμπειρίας στη 

συμβουλευτική, στον οποίο να δηλώνεται το ιστορικό 

απασχόλησης του υποψηφίου (ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας), το 

αντικείμενο, καθώς και η χρονική διάρκεια της (Υπόδειγμα Δ: 

Πίνακας τεκμηρίωσης εργασιακής εμπειρίας). 
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Επισημαίνεται πως η επαγγελματική εμπειρία, η οποία 

αναγράφεται στο Βιογραφικό Σημείωμα και δεν αποδεικνύεται 

με τους παραπάνω τρόπους, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 Απόδειξη γνώσης Η/Υ.  

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του 

Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: 

Κεντρική σελίδα → Φορείς →Έντυπα – Διαδικασίες → Απόδειξη  

Χειρισμού Η/Υ → Ειδικό παράρτημα (Α1) ή να υποβάλλουν σχετική 

υπεύθυνη δήλωση σε διαφορετική περίπτωση. 

 Γνώση ξένης γλώσσας.  

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του 

Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: 

Κεντρική σελίδα → Φορείς →Έντυπα – Διαδικασίες → Απόδειξη  

Γλωσσομάθειας → Ειδικό παράρτημα (Α2)  

 Γνώση της ελληνικής γλώσσας (μόνο σε περίπτωση υποψηφίων που 

είναι πολίτες της Ε.Ε ή τρίτων χωρών). 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται 

από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο πιστοποιεί την άριστη 

γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να 

δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού 

του άρθρου 6.Α της παρούσας. (Υπόδειγμα Ε: Υπεύθυνη δήλωση). 

 

8. Διαδικασία επιλογής ένταξης στο μητρώο καθοδηγητών 

(coaches) 
 

Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο 

καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των 

φακέλων των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα 

συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από την Ένωση Εταιρειών 

“EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ”. 

Τα απαιτούμενα προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής 

στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (οn/off). 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της  

EUROPEAN PROFILES AE. Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι 
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υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης. 

Οι Καθοδηγητές (coach) για την ανάληψη των καθηκόντων τους θα 

υπογράψουν σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τις εταιρείες  EUROPEAN PROFILES AE 

& PCM ΕΠΕ. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα 

Ναταλία Κωττή στο τηλέφωνο 210-8210895, email: 

nkotti@europeanprofiles.gr  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο 

διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της EUROPEAN PROFILES AE 

(www.europeanprofiles.gr), στην ιστοσελίδα της PCM ΕΠΕ (http://www.pcm-

consulting.gr), στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr ), καθώς και 

σε άλλους συναφείς με το αντικείμενο του έργου δικτυακούς τόπους. 

 

9. Αξιολόγηση Προτάσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Λοιποί 

όροι 
 

Με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι 

αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει την Ένωση 

Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” και τις εταιρείες μέλη της 

να συνάψουν συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά 

δικαιώματα προσδοκίας. Η Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – 

PCM ΕΠΕ”  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως 

αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς, επίσης, να 

απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη 

διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει 

ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να 

απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου. 

Η Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” διατηρεί το 

δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και 

πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών 

συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα 

mailto:nkotti@europeanprofiles.gr
http://www.europeanprofiles.gr/
http://www.pcm-consulting.gr/
http://www.pcm-consulting.gr/
http://www.oaed.gr/
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δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την 

Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ”, τις εταιρείες μέλη 

της  ή τα στελέχη τους για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα 

πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 

των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν 

περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή 

όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής. 

 

10. Βαθμολόγηση Κριτηρίων 
 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι καλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα που 

ζητούνται ανωτέρω, θα αξιολογηθούν εν συνεχεία με βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια (*): 

Κωδ. Κριτήρια Βαρύτητα Βαθμολόγηση 

1 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

σε τομείς συναφείς με θέματα 

επιχειρηματικότητας και 

διοίκησης. 

10% 

Δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε 

τομείς συναφείς με θέματα 

επιχειρηματικότητας και διοίκησης: 0 

μονάδες 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε τομείς 

συναφείς με θέματα επιχειρηματικότητας 

και διοίκησης: 50 μονάδες 

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε τομείς 

συναφείς με θέματα επιχειρηματικότητας 

και διοίκησης: 100 μονάδες 

2 

Επιμόρφωση στη συμβουλευτική ή 

συμβουλευτική καθοδήγησης 

επιχειρηματικότητας (coaching) 

 

10% 

Επιμόρφωση σε θεματικά αντικείμενα που 

συνδέονται με το περιεχόμενο του έργου: 

 Μοντέλο επιχειρηματικού καμβά 

(Business Model Canvas): 30 μονάδες 

 Επιχειρηματικός σχεδιασμός 

(Business Planning): 20 μονάδες 

 Λιτή επιχειρηματική εκκίνηση (Lean 

Startup):  10 μονάδες 

 Δημιουργία Ελάχιστου Βιώσιμου 

Προϊόντος (Minimum Viable 

Product): 10 μονάδες 
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Κωδ. Κριτήρια Βαρύτητα Βαθμολόγηση 

 Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός: 15 

μονάδες 

 Στρατηγική Μάρκετινγκ και 

Πωλήσεων: 15 μονάδες 

3 

Τεκμηριωμένη επαγγελματική 

εμπειρία στην κατάρτιση 

επιχειρηματικών σχεδίων  

20% 

Δεν έχει καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο: 

0 μονάδες 

Κατάρτιση από 1 έως 5 επιχειρηματικά 

σχέδια: 50 μονάδες 

Κατάρτιση άνω των 5 επιχειρηματικών 

σχεδίων: 100 μονάδες  

4 

Εμπειρία στη συμβουλευτική 

επιχειρηματικότητας άνω των 5 

ετών. 

25% 

Εμπειρία έως 2 έτη: 50 μονάδες 

Εμπειρία 2-5 έτη: 75 μονάδες 

Εμπειρία άνω των 5 ετών: 100 μονάδες 

5 

Πρόσθετη Εμπειρία στη 

συμβουλευτική καθοδήγησης 

(coaching) επιχειρηματικότητας σε 

πλέον των 10 επιχειρηματικών 

σχημάτων/ ομάδων ή 30 

συνεδριών συμβουλευτικής ή 

συμβουλευτικής καθοδήγησης 

(διάρκειας τουλάχιστον μιας ώρας 

εκάστη) 

25% 

Εμπειρία από 31-150 συνεδρίες 

συμβουλευτικής: 50 μονάδες 

Εμπειρία από 151-1000 συνεδρίες 

συμβουλευτικής: 75 μονάδες 

Εμπειρία άνω των 1000 συνεδριών 

συμβουλευτικής: 100 μονάδες 

 

6 Γνώση της αγγλικής γλώσσας 10% 

Καλή γνώση: 50  μονάδες 

Πολύ καλή γνώση: 75 μονάδες 

Άριστη γνώση: 100 μονάδες 

 ΣΥΝΟΛΟ: 100,00%  

 

(*) Τα κριτήρια θα οριστικοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας 

Αρχής στο πλαίσιο της παραλαβής του Παραδοτέου Π.Α.1 «Πίνακας κριτηρίων επιλογής 

καθοδηγητών (coaches)», του παρόντος έργου. 

 

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) 
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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 

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 

Σημειώνεται ότι η Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ”  

δε δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποιες από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι 

ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή 

πρότασης και η σύναψη σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη 

διακριτική ευχέρειά της, την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο 

για την καλή εκτέλεση του έργου. 

 

11. Σύναψη Σύμβασης - Τρόπος Αμοιβής 
 

Η Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” ανάλογα με τις 

ανάγκες υλοποίησης του έργου θα προβεί δια των μελών της σε σύναψη 

σύμβασης με Καθοδηγητές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Καθοδηγητών 

(coaches) του παρόντος έργου. Οι Καθοδηγητές (coach) για την ανάληψη των 

καθηκόντων τους θα υπογράψουν σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύμβαση εξηρτημένης εργασίας με τις εταιρείες  

EUROPEAN PROFILES AE & PCM ΕΠΕ. 

Ο τύπος της σύμβασης που συνάπτει η Ένωση Εταιρειών με τους καθοδηγητές 

(coaches) είναι στη διακριτική ευχέρειά της, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Η αμοιβή των Καθοδηγητών (coaches) προσδιορίζεται ανά 

συνεδρία/ ανά ωφελούμενο, υπό τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης του συνόλου 

των προβλεπόμενων έξι (6) συνεδριών ανά ωφελούμενο και της υποβολής του 

παραδοτέου – επιχειρηματικού του σχεδίου.  

 

12. Εμπιστευτικότητα 
 

Οι Σύμβουλοι του Μητρώου Καθοδηγητών (coaches) της Ένωσης Εταιρειών 

“EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” (στο πλαίσιο του έργου Τεχνική 

υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 
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ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων) στους οποίους ανατίθενται 

υπηρεσίες συμβουλευτικής, επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των 

ωφελουμένων του έργου κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του από 26/8/2019 ψηφισθέντος νόμου  

(Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις) και σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις και την κρατούσα δεοντολογία θα τηρούν εχεμύθεια ως προς τις 

διαδικασίες και τα στοιχεία των ωφελουμένων που επεξεργάζονται. 

Οι Σύμβουλοι του Μητρώου Καθοδηγητών (coaches) της Ένωσης Εταιρειών 

“EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” στους οποίους ανατίθενται υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, υπογράφουν σχετική Ρήτρα Εμπιστευτικότητας. 

 

13. Ισχύς Μητρώου Καθοδηγητών 
 

Το Μητρώο Καθοδηγητών (coaches) της Ένωσης Εταιρειών “EUROPEAN 

PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Τεχνική 

υποστήριξη και υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 

ετών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, το οποίο θα συγκροτηθεί 

στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα παραμείνει ενεργό έως τη λήξη του 

φυσικού αντικειμένου του έργου. Η Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE 

– PCM ΕΠΕ” θα ενημερώνει προσωπικά κάθε επιτυχόντα (αιτούντα που πληροί 

τις προϋποθέσεις) για την ένταξή του στο Μητρώο. 

Οι Σύμβουλοι του Μητρώου Καθοδηγητών (coaches) της Ένωσης Εταιρειών 

“EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ”, οφείλουν να δηλώσουν άμεσα στην 

Ένωση Εταιρειών οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία που έχουν 

δηλωθεί στην αίτησή τους και έχουν κατατεθεί στην EUROPEAN PROFILES AE. 

 

14. Διαγραφή από το Μητρώο Συμβούλων 
 

Η Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” διατηρεί το δικαίωμα 

διαγραφής Καθοδηγητή (coach)  που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Καθοδηγητών 
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(coaches) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Τεχνική υποστήριξη και 

υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) ανέργων νέων 18-29 ετών για την 

ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, της Πράξης ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ εφόσον 

αποδεδειγμένα: 

 δεν τηρεί τους όρους της Ρήτρας Εμπιστευτικότητας, 

 δεν τηρεί τις καταληκτικές προθεσμίες που τίθενται από την Ένωση 

Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” για την παράδοση των 

προβλεπόμενων παραδοτέων, 

 δεν τηρεί εχεμύθεια ως προς τις διαδικασίες και τα στοιχεία των 

ωφελουμένων που επεξεργάζεται, 

 δεν τηρεί τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης. 

Σημειώνεται επίσης ότι ο Σύμβουλος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με 

υποβολή γραπτού ή/και ηλεκτρονικού αιτήματος προς την Ένωση Εταιρειών 

“EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” για τις περιπτώσεις που επιθυμεί να μην 

είναι ενεργός ή και για την οριστική διαγραφή του από το Μητρώο Συμβούλων 

της Ένωσης Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” 

 

15. Λοιπές Πληροφορίες 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθύνονται στο αρμόδιο στέλεχος του αναδόχου: 

- κα Ναταλία Κωττή, τηλ: 210-8210895, e-mail: nkotti@europeanprofiles.gr  

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο 

διαδίκτυο στις ιστοσελίδες των μελών της Ένωσης Εταιρειών, EUROPEAN 

PROFILES AE (www.europeanprofiles.gr), PCM ΕΠΕ (http://www.pcm-

consulting.gr), στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr ), καθώς και 

σε άλλους συναφείς με το αντικείμενο του έργου δικτυακούς τόπους.  

 

Για την Ένωση Εταιρειών “EUROPEAN PROFILES AE – PCM ΕΠΕ” 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Δημήτρης Μπακόλας 

  

mailto:nkotti@europeanprofiles.gr
http://www.europeanprofiles.gr/
http://www.pcm-consulting.gr/
http://www.pcm-consulting.gr/
http://www.oaed.gr/
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Συνημμένα: 

1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α).  

 

2. Βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα Β).  

 

3. Πίνακας τεκμηρίωσης επαγγελματικής εμπειρίας (Υπόδειγμα Γ).  

 

4. Πίνακας τεκμηρίωσης επαγγελματικής εμπειρίας στη συμβουλευτική 

(Υπόδειγμα Δ).  

 

5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Υπόδειγμα Ε).  

 

6. Έντυπο δήλωσης διαθεσιμότητας (Υπόδειγμα ΣΤ).  

 

7. Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων των υποψηφίων στο πλαίσιο της διαδικασίας συγκρότησης 

του Μητρώου Καθοδηγητών. 
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