
ΚΕΚ  Περιφζρειας Κεντρικής Μακεδονίας – ΠΕ Σερρών   -  HURMA                                                        Σελίδα 1 από 11 

 

 

The Project is co-funded by the European Union (ERDF)  
and National Funds of Greece and Bulgaria 

 

ΚΕΚ Περιφζρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ - Περιφερειακήσ 
Ενότητασ ερρϊν ΑΕ 

 Κεντρική δομή 
ΜΕΛΕΝΛΚΛΤΣΛ ΣΕΩΝ 

ΤΘΛ 2321099207 
ΦΑΞ 2321051861  

Γραφεία Επικοινωνίασ & Ενημζρωςησ 
Σζρρεσ, Υψθλάντου 4 3οσ Προφοσ 

ΤΘΛ 2321023640 
ΦΑΧ 2321051861 ΚΩΔ ΕΚΕΡΛΣ 1210938 

Website : www.kekpkm.gr 
E-mail : info@kekpkm.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΛΝΩΣΘ ΡΟΚΕΣΘΣ ΡΟΣΛΘΨΘΣ ΜΕ ΑΡΕΥΚΕΛΑΣ ΑΝΑΚΕΣΘ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΘ ΕΓΟΥ 

10 ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘΣ ΚΑΛ ΕΝΟΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΥ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΑ ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΜΕ ΤΛΤΛΟ «INTERREGIONAL MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT» ΜΕ 

ΑΚΩΝΥΜΛΟ «HURMA» ΡΟΥ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΑΡΟ ΤΟ «ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ 

ΕΔΑΦΛΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ ΕΛΛΑΔΑ–ΒΟΥΛΓΑΛΑ 2007-2013» ΓΛΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ 

3.2  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΘ 

 

Το Κ.Ε.Κ. Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ- Ρ.Ε. Σερρϊν Α.Ε  ςτα πλαίςια υλοποίηςησ 

Δράςησ υμβουλευτικήσ – Hurma office 3.2, του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου με τίτλο 

«Interregional Management of Human Resources», του προγράμματοσ Ευρωπαϊκήσ 

Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 -2013, Άξονασ προτεραιότθτασ 3- 

Ανταγωνιςτικότθτα & Ανκρϊπινοι πόροι και ςτο μζτρο 3.1 που αφορά τθν τόνωςθ του 

επιχειρθματικοφ πνεφματοσ, επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο και προϊκθςθ τθσ ζρευνασ 

και καινοτομίασ προκειμζνου να αυξθκεί θ ανταγωνιςτικότθτα και να βελτιωκεί θ οικονομικι 

και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται ςε 

ποςοςτό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ  (ΕΤΡΑ) και 15% από 

εκνικι ςυμμετοχι, ανακοινϊνει ότι κα ςυνάψει ςυμβάςεισ μίςθωςησ ζργου με εξειδικευμζνο 

επιςτημονικό προςωπικό. 

 

 

 

Αριθμόσ Πρωτοκόλλου 2767 

ζρρεσ ,  22/6/2012 

www.kekpkm.gr
mailto:info@kekpkm.gr
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Αναλυτικότερα: 

Α] 

τελζχη υμβουλευτικήσ ςυνολικοφ αριθμοφ δζκα (10) ατόμων, ςυγκεκριμζνα 

επτά (7) Kοινωνικϊν Eπιςτημόνων και τριϊν (3) Oικονομικϊν και Nομικϊν 

Eπιςτημόνων. 

 

Αντικείμενο απαςχόληςησ: 

 Το αντικείμενο απαςχόλθςθσ κα είναι θ διεξαγωγι ςυνεδριϊν ςυμβουλευτικισ και παράλλθλα θ 

καταγραφι εκκζςεων για τθ κάκε μία ςυνεδρία. Οι  ςυνεδρίεσ που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου με τίτλο «Interregional Management 

of Human Resources», του προγράμματοσ Ευρωπαϊκήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ Ελλάδα – 

Βουλγαρία 2007 -2013, κα γίνονται ςε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο, (ατομικζσ και ομαδικζσ 

ςυνεδρίεσ) και κα ςτοχεφουν ςτθν ενδυνάμωςθ του ατόμου, κακϊσ και ςτθν προετοιμαςία για τθν 

ζνταξι του ςτθν αγορά εργαςίασ. Άλλεσ ενζργειεσ ςτα πλαίςια ατομικϊν και ομαδικϊν ςυνεδριϊν κα 

είναι: θ προςζγγιςθ – ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ – ενεργοποίθςθ των ωφελουμζνων ϊςτε να 

ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία ζνταξθσ,  θ ςυμβουλευτικι και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ, ο 

εξειδικευμζνοσ επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, κακϊσ και περαιτζρω καλλιζργεια και ανάπτυξθ 

τυχόν υφιςταμζνων επαγγελματικϊν δεξιοτιτων,  θ διερεφνθςθ των ικανοτιτων, δεξιοτιτων, 

κλίςεων και ενδιαφερόντων των χρθςτϊν, θ πλθροφόρθςθ για κεςμικά, εργαςιακά κακϊσ και 

νομικισ μορφισ κζματα Ελλάδασ – Βουλγαρίασ ,  οι τεχνικζσ ανεφρεςθσ εργαςίασ, θ ςφνταξθ 

βιογραφικοφ, θ παρουςίαςθ εαυτοφ, θ προετοιμαςία για ςυνζντευξθ με τον εργοδότθ, θ υποςτιριξθ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι (βοικεια ςτθν εκπόνθςθ επιχειρθςιακοφ 

ςχεδίου για τθ δθμιουργία επιχειριςεων),  θ παρακολοφκθςθ των ωφελοφμενων τόςο, κατά τθ 

διάρκεια του ςχεδίου, όςο και κατά τθ διάρκεια ζνταξισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

Επίςθσ κρίνεται απαραίτητη θ ςυμμετοχι των ςτελεχϊν ςτθν οργάνωςθ και ςυνολικι διεξαγωγι του 

ζργου, θ παρουςία τουσ ςε ςυναντιςεισ με ςτόχο τθν οργάνωςθ του ζργου, θ ςυμμετοχι τουσ ςε 

ομάδεσ εργαςίασ (workshops), θμερίδεσ και ςυνζδρια ςτα πλαίςια του ζργου και θ παρουςία των 

ςτελεχϊν ςτο χϊρο πραγματοποίθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςυνεδριϊν που κα 

ςχεδιαςτεί. Ραράλλθλα κα τθρείται παρουςιολόγιο τόςο για τα ςτελζχθ όςο και για τουσ 

ωφελοφμενουσ για το οποίο κα είναι υπεφκυνα τα ςτελζχθ που κα διεξάγουν τισ εκάςτοτε 

ςυνεδρίεσ. Επίςθσ τα ςτελζχθ κα παραβρίςκονται εφόςον ηθτθκεί  από τον Φορζα ςτουσ ελζγχουσ 

που κα γίνουν για το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα από τισ ελεγκτικζσ αρχζσ, μζχρι και τρία χρόνια μετά 

τθν θμερομθνία τθσ τελευταίασ χρθματοδότθςθσ του προγράμματοσ.  
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Οι υποψιφιοι κα πρζπει να δεςμευτοφν ότι εφόςον επιλεγοφν κα είναι ςε κζςθ ςε όλθ τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ να εκτελοφν το ζργο ςτουσ χϊρουσ ςυμβουλευτικισ « HURMA OFFICE» του ΚΕΚ ΡΚΜ 

που βρίςκεται ςτο πρϊθν κτιριο τθσ ΔΕΣΕ Σερρϊν ςτο τζρμα Ομονοίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

και ϊρεσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ υποδείξεισ του Επιςτθμονικά Υπευκφνου του ζργου. Για τουσ 

ίδιουσ λόγουσ και για τουσ άνδρεσ υποψιφιουσ θ ολοκλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων 

ι θ νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ για όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, είναι απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ. 

 

Σα αντικείμενα των ςυνεδριϊν τησ υμβουλευτικήσ είναι τα εξήσ: 

1)Υποδοχι / Διερεφνθςθ ατομικϊν αναγκϊν / Συμβόλαιο, 2) Διερεφνθςθ Συνκθκϊν Ανεργίασ 

(απολυμζνοσ, μακροχρόνιοσ ι νζοσ άνεργοσ) & Συναιςκθμάτων που απορρζουν από εκάςτοτε 

ςυνκικθ, 3) Διερεφνθςθ Ατομικϊν Δυςκολιϊν για εφρεςθ ι παραμονι ςτθν εργαςία, 4) Διερεφνθςθ 

Γενικϊν Δεξιοτιτων, 5) Διερεφνθςθ Δεξιοτιτων Απαςχολθςιμότθτασ & Τεχνικϊν Δεξιοτιτων, 6) 

Ρροςδοκίεσ Εαυτοφ / Κακοριςμόσ Στόχων (ατομικό / επαγγελματικό επίπεδο) / Ενίςχυςθ 

Αυτοεκτίμθςθσ, 7) Οικογενειακό Σφςτθμα Ωφελοφμενου & Εναρμόνιςθ του με εργαςία, 8) Εκμάκθςθ 

Τεχνικϊν Ανεφρεςθσ Εργαςίασ / Αναηιτθςθ Εργαςίασ ςτθ Γείτονα Ρεριοχι,  9) Δθμιουργία 

Βιογραφικοφ ι Επεξεργαςία & Αξιοποίθςθ ιδθ υπάρχοντοσ, 10) Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων Επικοινωνίασ, 

11) Ανάπτυξθ Συνεργατικότθτασ/Ομαδικισ Εργαςίασ, 12) Τεχνικζσ Λιψθσ Αποφάςεων 

(ατομικά/ομαδικά), 13) Αυτοπαρουςίαςθ / θ Τεχνικι τθσ Συνζντευξθσ, 14) Ανάλυςθ & Δυνατότθτεσ 

Αγοράσ Εργαςίασ ςτθ Διαςυνοριακι Ρεριοχι, 15) Δθμιουργία Ατομικοφ Σχεδίου Δράςθσ / 

Δθμιουργία Επιχειρθματικοφ Σχεδίου, 16) Υποςτιριξθ Επιχειρθματικότθτασ ςτθ Διαςυνοριακι 

Ρεριοχι 17) Επίλυςθ Δυςχερειϊν ςτθν Υλοποίθςθ Ατομικοφ Σχεδίου Δράςθσ/ Επίλυςθ Δυςχερειϊν 

ςτθν Υλοποίθςθ Επιχειρθματικοφ Σχεδίου, 18) Αναηιτθςθ & Ραρουςίαςθ Υπθρεςιϊν ςτθ 

Διαςυνοριακι Ρεριοχι κατάλλθλων για ικανοποίθςθ επαγγελματικϊν αναγκϊν, 19) Υποςτιριξθ ςε 

Κεςμικά / Νομικά / Εργαςιακά Ηθτιματα και 20) Αξιολόγθςθ / Ρροςδιοριςμόσ Αλλαγϊν μζςω 

Συμβουλευτικισ. 

 

Οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ κα υλοποιθκοφν από 7 Κοινωνικοφσ επιςτήμονεσ με ελάχιςτο 

αριθμό ςυνεδριϊν ανά Κοινωνικό επιςτιμονα τισ 15 (15 ϊρεσ) και μζγιςτο αριθμό ςυνεδριϊν τισ 60 

(60 ϊρεσ), (εφόςον υλοποιηθεί το 100% τθσ δράςησ και ςυμμετζχουν και οι 50 ωφελοφμενοι) και 

τα αντικείμενα των ςυνεδριϊν μποροφν να είναι τα 1-13 και τα 15, 17, 20 με τθ παραπάνω 

αρίκμθςθ. Ο αρικμόσ ςυνεδριϊν που κα αναλάβει το κάκε ςτζλεχοσ κα κακοριςτεί με βάςθ τα 

ειδικά προςόντα του και τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ. Ακόμθ ζνασ Οικονομικόσ επιςτήμονασ 

(Οικονομολόγοσ) κα αναλάβει τθ διεξαγωγι 15 ομαδικϊν ςυνεδριϊν (15 ϊρεσ), με τα αντικείμενα 

ςυνεδριϊν με αρίθμηςη 14, 16, και 18 από τα παραπάνω και δφο Νομικοί από 25 ατομικζσ 

ςυνεδρίεσ ζκαςτοσ (25 ϊρεσ) με αντικείμενο το 19) Υποςτιριξθ ςε Κεςμικά / Νομικά / Εργαςιακά 
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Ηθτιματα, με τθν προχπόκεςθ ότι κα ςυμμετζχουν και οι 50 ωφελοφμενοι, δθλαδι κα υλοποιθκεί 

το 100% τθσ δράςθσ. 

 

  Οι υποψιφιοι, που κα επιλεγοφν κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ με ςφμβαςθ 

ανάκεςθσ/μίςθωςησ ζργου με ζναρξθ τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβεί τθ διάρκεια του ζργου. Και ςε 

περίπτωςθ παράταςθσ του ζργου οι ςυμβάςεισ των ςτελεχϊν κα ανανεωκοφν χωρίσ επιπρόςκετθ 

οικονομικι επιβάρυνςθ του φορζα.  

Θ χρονική περίοδοσ υλοποίηςησ είναι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν λιξθ τθσ δράςθσ 

ςτισ 29/3/2013, ςυμπεριλαμβανομζνων των παρατάςεων του ςυγκεκριμζνου ζργου. Θ υλοποίθςθ 

των ςυνεδριϊν δεν κα υπερβαίνει τισ τζςςερισ μζρεσ το μινα ςφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

των ςυνεδριϊν ζτςι ϊςτε ο φορζασ να μθν υποχρεοφται ςε καταβολι ΛΚΑ βάςθ τθσ Υπουργικισ 

απόφαςθσ Β1/21/21/1334/83 ΚΑΛ ΣΥΓΚΕΚΛΜΕΝΑ ΤΘΣ ΕΓΚΥΚΛΛΟΥ 86/83. Μετά τθν λιξθ τθσ δράςθσ θ 

ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια και ο δεφτεροσ των ςυμβαλλόμενων αποχωρεί χωρίσ καμιά αποηθμίωςθ 

και χωρίσ να δθμιουργείται κανζνα δικαίωμα ανανζωςισ τθσ. 

 

 Σο ποςό τησ αμοιβήσ τθσ ςυνεδρίασ καταβάλλεται με ωριαία αντιμιςκία 30 ευρϊ (τριάντα ευρϊ) 

μεικτά. Το μζγιςτο ςυνολικό ποςό αμοιβισ για το κάκε ςτζλεχοσ δε κα ξεπερνάει τα 1800 ευρϊ, 

μεικτά και μόνο ςτην περίπτωςη που υλοποιηθεί το 100% τησ δράςησ (50 ωφελοφμενοι) και το 

100% των ςυμφωνηθζντων ςυνεδριϊν, ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ αμοιβι που καταβάλλεται 

μειϊνεται γραμμικά ςε ςχζςθ με τθν μείωςθ που κα προζλκει από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό 

τθσ δράςθσ. Στθν αμοιβι ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ ςυμπεριλαμβανομζνου 

του Φ.Ρ.Α. , όπου απαιτείται. Θ παραπάνω αμοιβι κα καταβλθκεί ςφμφωνα με τισ χρθματορροζσ 

του ςυνολικοφ ζργου. Τα απαιτοφμενα παραςτατικά εκδίδονται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ.  

 

          Απαραίτητα προςόντα 

1) Ρτυχίο Κοινωνικϊν επιςτθμϊν (ΡΕ Ψυχολόγου, ΡE Κοινωνικισ Εργαςίασ, ΡΕ Κοινωνικισ 

Διοίκθςθσ, ΡΕ Κοινωνιολογίασ, ΤΕ Κοινωνικισ εργαςίασ άλλοσ ιςοδφναμοσ τίτλοσ ςπουδϊν 

από Τμιματα Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων Τμθμάτων τθσ αλλοδαπισ. 

2) Ρτυχίο ΡΕ Νομικισ, ΡΕ Οικονομικϊν επιςτθμϊν ι άλλοσ ιςοδφναμοσ τίτλοσ ςπουδϊν από 

Τμιματα Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων Τμθμάτων τθσ αλλοδαπισ. 

3) Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται) 

4) Τουλάχιςτον δφο χρόνια εξειδικευμζνθ εμπειρία ςε υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ/ 

ςυμβουλευτικι ςε ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, ςτα πλαίςια ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  

5) Καλι γνϊςθ Αγγλικισ ι Βουλγάρικθσ γλϊςςασ (επιπζδου lower) 

6) Γνϊςθ H/Y (επεξεργαςία κειμζνων, υπολογιςτικά φφλλα, υπθρεςίεσ διαδικτφου) 
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Επιπρόςθετα προςόντα που θα ςυνεκτιμηθοφν: 

 1) Ζνταξθ ςτο ειςαγωγικό μθτρϊο ςτελεχϊν Σ.Υ.Υ. ΕΚΕΡΛΣ 

 2) Μεταπτυχιακό ι διδακτορικό δίπλωμα ςε ςυναφζσ αντικείμενο 

 

Εντοπιότητα: Οι υποψιφιοι που διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα κατατάςςονται με βάςθ 

το κριτιριο τθσ εντοπιότθτασ με τθν εξισ ςειρά: 

Προηγοφνται οι δθμότεσ και μόνιμοι κάτοικοι του Διμου Σερρϊν, ακολουκοφν οι δθμότεσ 

Σερρϊν, ζπονται οι δθμότεσ των υπόλοιπων Διμων ι κοινοτιτων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

Σερρϊν , ακολουκοφν οι μόνιμοι κάτοικοι τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και τζλοσ 

ζπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Ρ. Ε. τθσ χϊρασ. 

 

 

 

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :  

1) Αίτηςη ςυμμετοχήσ, θ οποία κα βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθ ςελίδα www.kekpkm.gr . 

Ραράλλθλα οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν ςτο ςυνθμμζνο πίνακα με τισ κεματικζσ 

ενότθτεσ τθσ ςυμβουλευτικισ, εκείνεσ τισ οποίεσ κεωροφν ότι μποροφν να πραγματοποιιςουν. 2) 

Βιογραφικό ςημείωμα, 3) φωτοαντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ επικυρωμζνο, 4) επικυρωμζνο 

φωτοαντίγραφο πτυχίου, ςτο οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ ςε δεκαδικά ψθφία 5) επικυρωμζνο 

φωτοαντίγραφο άδειασ αςκήςεωσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται), 6) βεβαίωςη εμπειρίασ από το 

ταμείο αςφάλιςθσ, ςυμβάςεισ και βεβαιϊςεισ για τθν εξειδικευμζνθ εμπειρία ςτθ ςυμβουλευτικι 

από τουσ φορείσ όπου ζχει διεξαχκεί, ςτισ οποίεσ κα πρζπει να αναγράφεται επακριβϊσ θ διάρκεια 

και το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ των υποψθφίων. Ο χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνει ο κάκε υποψιφιοσ 

πρζπει να ςυμφωνεί με το χρόνο που  προκφπτει από τθ βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ 

φορζα. Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ που ιδιωτεφουν απαιτείταιι και θ προςκόμιςθ 

παραςτατικϊν που να καλφπτουν ενδεικτικά τθ χρονικι διάρκεια τθσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Θ 

επικαλυπτόμενθ εμπειρία  μοριοδοτείται μία φορά. Χρόνοσ εμπειρίασ που δηλϊνεται από τον 

υποψήφιο και δεν καλφπτεται από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ δεν λαμβάνεται υπόψη και 

αφαιρείται. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εργάςτθκε με κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ ο 

χρόνοσ εμπειρίασ υπολογίηεται ςτο ιμιςυ 7)  επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο πτυχίου αγγλικήσ ή/και 

βουλγάρικησ γλϊςςασ, 8) επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο πιςτοποίηςησ γνϊςησ Η/Τ. 9) Για τθν 

απόδειξθ τθσ εντοπιότητασ και τθσ μόνιμθσ κατοικίασ πιςτοποιθτικό εντοπιότθτασ και πιςτοποιθτικό 

μονίμου κατοικίασ, από το Διμο. Αντίςτοιχα, με  πρωτότυπα ι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα, 

καλοφνται να αποδείξουν και τα τυχόν επιπρόςκετα προςόντα τουσ.  

http://www.kekpkm.gr/
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 Τον προκαταρκτικό ζλεγχο των αιτιςεων και των λοιπϊν ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν, 

ενδζχεται να ακολουκιςει προςωπικι ςυνζντευξη των υποψθφίων, ςε θμερομθνία και ϊρα, που κα 

τουσ ανακοινωκεί γραπτϊσ ι τθλεφωνικϊσ. Τθ ςυνζντευξθ κα πραγματοποιιςει Επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ, με όςουσ υποψθφίουσ κρικεί ότι πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ από τθν προκιρυξθ, 

τυπικζσ προχποκζςεισ επιλογισ. Σε αυτι κα ςυνεκτιμθκοφν πζρα από τα τυπικά προςόντα τουσ, θ 

ςυνολικι επαγγελματικι εικόνα των υποψθφίων,  θ περαιτζρω εξειδικευμζνθ εμπειρία τουσ, θ 

δυνατότθτα ςυνεργαςίασ , διαχείριςθσ και ολοκλιρωςθσ των δράςεων του ζργου κ.λ.π. 

 

 

Β] 

 φμβαςη μίςθωςησ ζργου με ζνα Κοινωνικό επιςτήμονα, που κα αναλάβει ωσ 

Επιςτημονικά Τπεφθυνοσ του ζργου, κα είναι υπεφκυνοσ/θ για ςυντονιςμό και τθν οργάνωςθ του 

ζργου και των δράςεων Συμβουλευτικισ και για τθ λειτουργία του γραφείου HU.R.MA. ( Human 

Resources Management) office, που κα λειτουργιςει ςτο κτιριο τθσ πρϊθν ΔΕΣΕ Σερρϊν, τζρμα 

Ομονοίασ.  

 

Ριο ςυγκεκριμζνα, το αντικείμενο απαςχόληςησ του ςυγκεκριμζνου κοινωνικοφ 

επιςτήμονα κα είναι 1) θ οργάνωςθ, ςχεδιαςμόσ και παρακολοφκθςθ των δράςεων ςυμβουλευτικισ 

και θ διαχείριςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςυμβουλευτικισ, 2) Θ δθμοςιότθτα/ ενθμζρωςθ των 

ωφελουμζνων που κα ενταχκοφν ςτθ δράςθ και θ ενθμζρωςθ, ςυνεργαςία και δικτφωςθ με 

ςχετικοφσ φορείσ ( ΟΑΕΔ, διμοι, Επιμελθτιριο) με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των 

ωφελουμζνων ςτθν εργαςία, 3) θ ςυμμετοχι, μαηί με τα υπεφκυνα για τθ διαχείριςθ του ζργου 

ςτελζχθ του ΚΕΚ Ρ.Κ.Μ.-Ρ.Ε. Σερρϊν, ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία του γραφείου που 

δθμιουργικθκε για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου με ονομαςία HU.R.MA.(Human Resources 

Management) office, 4) θ ςυνεργαςία με τθν ομάδα υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ ζργου, που 

περιλαμβάνει όλουσ τουσ φορείσ και θ ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ του αντίςτοιχου HU.R.MA.  Office 

ςτο Blacoevgrad, για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ κοινϊν δράςεων, 5) θ ςυμμετοχι του ςτθν 

οργάνωςθ θμερίδων, ςυνεδρίων και ομάδων εργαςίασ (workshops), 6) Ακόμθ το ςυγκεκριμζνο 

ςτζλεχοσ κα διαχειρίηεται το portal που κα δθμιουργθκεί για το ςκοπό τθσ λειτουργίασ του ζργου και 

κα είναι υπεφκυνο για τθν ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων του (το ςυγκεκριμζνο portal κα 

λειτουργεί ςτθν επίςθμθ γλϊςςα του ζργου τθν αγγλικι) 7) επίςθσ κα ςυμμετζχει ςτισ ζρευνεσ που 

κα εκπονθκοφν ςτα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου ζργου «Interregional Management of Human 

Resources», του προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 -2013. 

 

Χρονική διάρκεια- αμοιβή 

 Ο υποψιφιοσ, που κα επιλεγεί κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του με ςφμβαςθ μίςθωςησ ζργου 

με ζναρξθ τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςε καμία 
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περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβεί τθ διάρκεια του ζργου. Και ςε περίπτωςθ παράταςθσ του ζργου θ 

ςφμβαςθ του κα ανανεωκεί χωρίσ επιπρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ του φορζα. Ο τόποσ 

παροχήσ των υπθρεςιϊν κα είναι το γραφείο που δθμιουργικθκε για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου με 

ονομαςία HU.R.MA. office, που λειτουργεί ςτο κτιριο τθσ πρϊθν ΔΕΣΕ Σερρϊν, ςτο τζρμα Ομονοίασ 

και η χρονική περίοδο υλοποίηςησ είναι από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθ 

λιξθ τθσ δράςθσ ςτισ 29/3/2013, ςυμπεριλαμβανομζνων των παρατάςεων του ςυγκεκριμζνου 

ζργου. Μετά τθν λιξθ τθσ δράςθσ θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια και ο δεφτεροσ των ςυμβαλλόμενων 

αποχωρεί χωρίσ καμιά αποηθμίωςθ και χωρίσ να δθμιουργείται κανζνα δικαίωμα ανανζωςισ τθσ.  Το 

ποςό τθσ αμοιβισ τoυ ορίηεται ςτισ 9.000 ευρϊ μεικτά εφόςον ολοκλθρωκεί θ δράςθ ςτο 100% . Σε 

περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ ενόσ μζρουσ τθσ δράςθσ ακολουκεί τθ γραμμικι μείωςθ του φυςικοφ 

αντικείμενου. Στθν αμοιβι  ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου 

του Φ.Ρ.Α. , ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται. Θ παραπάνω αμοιβι κα καταβλθκεί ςε δόςεισ 

ςφμφωνα με τισ χρθματορροζσ του ςυνολικοφ ζργου. Τα απαιτοφμενα παραςτατικά εκδίδονται 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να δεςμευτεί ότι 

εφόςον επιλεγεί, κα είναι ςε κζςθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να εκτελεί το ζργο ςτο χϊρο του 

« HURMA OFFICE» του ΚΕΚ ΡΚΜ που βρίςκεται ςτο πρϊθν κτιριο τθσ ΔΕΣΕ Σερρϊν κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Για τουσ ίδιουσ λόγουσ και για τουσ άνδρεσ υποψιφιουσ θ ολοκλιρωςθ 

των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων ι θ νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ για όλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ του ζργου, είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ. 

 

          Απαραίτητα προςόντα 

1) Ρτυχίο Κοινωνικϊν επιςτθμϊν (ΡΕ Ψυχολόγου, ΡE Κοινωνικισ Εργαςίασ, ΡΕ Κοινωνικισ 

Διοίκθςθσ, ΡΕ Κοινωνιολογίασ ι άλλοσ ιςοδφναμοσ τίτλοσ ςπουδϊν από Τμιματα 

Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων Τμθμάτων τθσ αλλοδαπισ. 

2) Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται) 

3)  Ζνταξθ ςτο ειςαγωγικό μθτρϊο ςτελεχϊν Σ.Υ.Υ. ΕΚΕΡΛΣ  

4) Τουλάχιςτον τρία χρόνια εξειδικευμζνθ εμπειρία ςε υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ/ 

ςυμβουλευτικι ςε ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, ςτα πλαίςια ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  

5) Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ (επιπζδου proficiency), ωσ επίςθμθ γλϊςςα του ζργου 

6) Γνϊςθ H/Y (επεξεργαςία κειμζνων, βάςεισ δεδομζνων, υπολογιςτικά φφλλα, υπθρεςίεσ 

διαδικτφου) 

      

Επιπρόςθετα προςόντα που θα ςυνεκτιμηθοφν: 

1) Μεταπτυχιακό ι διδακτορικό δίπλωμα ςε ςυναφζσ αντικείμενο  

2) Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ Βουλγάρικθσ γλϊςςασ 
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Εντοπιότητα: Οι υποψιφιοι που διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα κατατάςςονται με βάςθ 

το κριτιριο τθσ εντοπιότθτασ με τθν εξισ ςειρά: 

Προηγοφνται οι δθμότεσ και μόνιμοι κάτοικοι του Διμου Σερρϊν, ακολουκοφν οι δθμότεσ 

Σερρϊν, ζπονται οι δθμότεσ των υπόλοιπων Διμων ι κοινοτιτων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

Σερρϊν και ακολουκοφν οι μόνιμοι κάτοικοι τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και τζλοσ 

ζπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Ρ. Ε. τθσ χϊρασ. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :  

1) Αίτηςη ςυμμετοχήσ, θ οποία κα βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθ ςελίδα www.kekpkm.gr .. 2) 

Βιογραφικό ςημείωμα, 3) φωτοαντίγραφο αςτυνομικήσ ταυτότητασ επικυρωμζνο, 4) επικυρωμζνο 

φωτοαντίγραφο πτυχίου, ςτο οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ ςε δεκαδικά ψθφία 5) επικυρωμζνο 

φωτοαντίγραφο άδειασ αςκήςεωσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται), 6) βεβαίωςη εμπειρίασ από το 

ταμείο αςφάλιςθσ, ςυμβάςεισ και βεβαιϊςεισ για τθν εξειδικευμζνθ εμπειρία ςτθ ςυμβουλευτικι 

από τουσ φορείσ όπου ζχει διεξαχκεί, ςτισ οποίεσ κα πρζπει να αναγράφεται επακριβϊσ θ διάρκεια 

και το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ των υποψθφίων. Ο χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνει ο κάκε υποψιφιοσ 

πρζπει να ςυμφωνεί με το χρόνο που  προκφπτει από τθ βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ 

φορζα. Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ που ιδιωτεφουν χρειάηονται και παραςτατικά που να 

καλφπτουν ενδεικτικά τθ χρονικι διάρκεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Θ επικαλυπτόμενθ εμπειρία  

μοριοδοτείται μία φορά. Χρόνοσ εμπειρίασ που δηλϊνεται από τον υποψήφιο και δεν καλφπτεται 

από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται. Στθν περίπτωςθ που ο 

υποψιφιοσ εργάςτθκε με κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ ο χρόνοσ εμπειρίασ υπολογίηεται ςτο 

ιμιςυ. 7)  επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο πτυχίου αγγλικήσ γλϊςςασ, 8) επικυρωμζνο 

φωτοαντίγραφο πιςτοποίηςησ γνϊςησ Η/Τ. 9) Βεβαίωςθ ζνταξθσ ςτο ειςαγωγικό μθτρϊο ςτελεχϊν 

Σ.Υ.Υ. από το ΕΚΕΡΛΣ. 10) Για τθν απόδειξθ τθσ εντοπιότητασ και τθσ μόνιμθσ κατοικίασ πιςτοποιθτικό 

δθμότθ Σερρϊν και πιςτοποιθτικό μονίμου κατοικίασ, από το Διμο. Αντίςτοιχα, με  πρωτότυπα ι 

επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα, καλοφνται να αποδείξουν και τα τυχόν επιπρόςκετα προςόντα τουσ. 

 Τον προκαταρκτικό ζλεγχο των αιτιςεων και των λοιπϊν ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν, 

ενδζχεται να ακολουκιςει προςωπικι ςυνζντευξη των υποψθφίων, ςε θμερομθνία και ϊρα, που κα 

τουσ ανακοινωκεί γραπτϊσ ι τθλεφωνικϊσ. Τθ ςυνζντευξθ κα πραγματοποιιςει Επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ, με όςουσ υποψθφίουσ κρικεί ότι πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ από τθν προκιρυξθ, 

τυπικζσ προχποκζςεισ επιλογισ. Σε αυτι κα ςυνεκτιμθκοφν πζρα από τα τυπικά προςόντα τουσ, θ 

ςυνολικι επαγγελματικι εικόνα των υποψθφίων,  θ περαιτζρω εξειδικευμζνθ εμπειρία τουσ, θ 

δυνατότθτα ςυνεργαςίασ , διαχείριςθσ και ολοκλιρωςθσ των δράςεων του ζργου κ.λ.π. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι κα πρζπει να προςκομίςουν ι να αποςτείλουν με ςυςτθμζνθ 
επιςτολι τθν  αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά   ςτα γραφεία του ΚΕΚ : 

 
ΚΕΚ Περιφζρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ - Περιφερειακήσ Ενότητασ ερρϊν ΑΕ 

  Γραφεία Επικοινωνίασ & Ενθμζρωςθσ 

http://www.kekpkm.gr/
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Σζρρεσ, Υψθλάντουσ 4 3οσ Προφοσ 
ΤΘΛ 2321023640 

 

Ϊρεσ : 9:00 – 14:00 Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ 

και για δζκα θμζρεσ δθλαδι ζωσ 2/7/12 . 

 

-O- 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΕΚ 

ΜΠΑΔΑΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΣΘΣ  

ΚΛΤΘΛΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΙΣ 

Βακμόσ Ρτυχίου Για του τίτλουσ ςπουδϊν ΡΕ και ΤΕ οι μονάδεσ του 
βαςικοφ τίτλου (με 2 δεκαδικά ψθφία) 
πολλαπλαςιάηονται με το 40, 

Εργαςιακι Εμπειρία Κάκε μινασ εμπειρίασ βακμολογείται με 7 μονάδεσ 
και ζωσ 60 μινεσ 

Εξειδικευμζνθ Εμπειρία ςε Υποςτθρικτικζσ Υπθρεςίεσ - 
Συμβουλευτικι ςε Ευπακείσ Ομάδεσ Ρλθκυςμοφ ςτα πλαίςια 
Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  

Κάκε μινασ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ  βακμολογείται 
με 14 μονάδεσ  και ζωσ 60 μινεσ 

Ζνταξθ ςτο ειςαγωγικό μθτρϊο ςτελεχϊν Σ.Υ.Υ. ΕΚΕΡΛΣ 300 μονάδεσ 

Δεφτεροσ Τίτλοσ Σπουδϊν  (ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το 
γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ και τθσ ίδιασ εκπαιδευτικισ 
βακμίδασ με το βαςικό τίτλο ςπουδϊν) 

150 μονάδεσ 

Διδακτορικό Δίπλωμα (ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ) 400 μονάδεσ 

Διδακτορικό Δίπλωμα (ςε άλλο γνωςτικό αντικείμενο) 60 μονάδεσ 

Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ  (ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ) 200 μονάδεσ 

Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ (ςε άλλο γνωςτικό αντικείμενο) 30 μονάδεσ 

 Αγγλικι Γλϊςςα - Άριςτα 70 μονάδεσ 

 Αγγλικι Γλϊςςα -Ρολφ καλι 50 μονάδεσ 

 Αγγλικι Γλϊςςα - Καλι 30 μονάδεσ 

Βουλγαρικι Γλϊςςα - Άριςτα 70 μονάδεσ 

Βουλγαρικι Γλϊςςα - Ρολφ καλι 50 μονάδεσ 

Βουλγαρικι Γλϊςςα - Καλι 30 μονάδεσ 

Συνζντευξθ 200 μονάδεσ 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΣΘΣ  

ΚΛΤΘΛΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΑ ΥΡΕΥΚΥΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΙΣ 

Βακμόσ Ρτυχίου Για του τίτλουσ ςπουδϊν ΡΕ και ΤΕ οι μονάδεσ του βαςικοφ 
τίτλου (με 2 δεκαδικά ψθφία) πολλαπλαςιάηονται με το 40, 

Εργαςιακι Εμπειρία Κάκε μινασ εμπειρίασ βακμολογείται με 7 μονάδεσ και ζωσ 
60 μινεσ 

Εξειδικευμζνθ Εμπειρία ςε Υποςτθρικτικζσ Υπθρεςίεσ - 
Συμβουλευτικι ςε Ευπακείσ Ομάδεσ Ρλθκυςμοφ ςτα 
πλαίςια Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  

Κάκε μινασ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ  βακμολογείται με 14 
μονάδεσ  και ζωσ 60 μινεσ 

Δεφτεροσ Τίτλοσ Σπουδϊν  (ςε αντικείμενο ςυναφζσ με 
το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ και τθσ ίδιασ 
εκπαιδευτικισ βακμίδασ με το βαςικό τίτλο ςπουδϊν) 

150 μονάδεσ 

Διδακτορικό Δίπλωμα (ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ 
κζςθσ) 

400 μονάδεσ 

Διδακτορικό Δίπλωμα (ςε άλλο γνωςτικό αντικείμενο) 60 μονάδεσ 

Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ  (ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ 
κζςθσ) 

200 μονάδεσ 

Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ (ςε άλλο γνωςτικό αντικείμενο) 30 μονάδεσ 

Βουλγαρικι Γλϊςςα - Άριςτα 70 μονάδεσ 

Βουλγαρικι Γλϊςςα - Ρολφ καλι 50 μονάδεσ 

Βουλγαρικι Γλϊςςα - Καλι 30 μονάδεσ 

Συνζντευξθ 200 μονάδεσ 



ΚΕΚ  Περιφζρειας Κεντρικής Μακεδονίας – ΠΕ Σερρών   -  HURMA                                                        Σελίδα 11 από 
11 

 

 

 


