ΚΤΦΔΛΗ 16
Σ.Κ. 113 62 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ.: 210.8215853
ΦΑΞ: 210.8215853
e-mail: keaep@otenet.gr
www.keaep.gr
Γηα πιεξνθνξίεο: Παλαγηψηεο Παλαγησηφπνπινο

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤΣΗ ΠΡΑΞΗ
«ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL
FACTORY»
ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ»,
ΟΠ: 457756
Αθήνα, 08/06/2015
Απ. Ππωη 162
Αμηφηηκνη θχξηνη,
Σν ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΔ.Α.ΔΠ. πξνγξακκαηίδεη ηελ
παξαγσγή κειεηεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο Αναπηςξιακή ύμππαξη:
«Αναπηςξιακή ύμππαξη για ηη δημιοςπγία επισειπήζεων ζηον ηομέα ηος
πολιηιζμού», ηεο Πξάμεο: «Γημιοςπγία επισειπήζεων ζηον ηομέα ηος πολιηιζμού,
Festival Factory», πνπ νξίδεη ην «χζηεκα δηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο
Διέγρνπ θαη Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ησλ «Σνπηθψλ δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο γηα
επάισηεο νκάδεο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 4: «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κηα
θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ» κε θσδηθφ ΟΠ: 457756, ζην πιαίζην ηνπ Σνκεαθνχ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2007-2013».
Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ:
Παξαγσγή κειεηεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ζηα πιαίζηαηεο Πξάμεο«Γεκηνπξγία
επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ, Festival Factory» ηεο Α. «Αλαπηπμηαθή
χκπξαμε γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ» (Καηεγνξία
δαπάλεο:Πιεξνθφξεζε – πκβνπιεπηηθή –Τπνζηήξημε – Γξάζε 16: Δπαγγεικαηηθή
πκβνπιεπηηθή (Mentoring).
Γιαδικαζία: Λήςε ηξηψλ πξνζθνξψλ.
Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
1. Σελ ηηκή (ζε πεξίπησζε ρακειφηεξεο ηηκήο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο)
2. Σελ εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
3. Σελ πξνεγνπκέλε ζπλεξγαζία ηνπ θνξέα κε ηνλ ππνςήθην
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4. Σξφπνο πιεξσκήο ηεο πξνκήζεηαο (ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε δπλαηφηεηά πξνθαηαβνιήο θαη
ν ρξφλνο πιεξσκήο)
ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ:Η Πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. «Αλάπηπμε
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
απφ Δζληθνχο Πφξνπο (ΟΠ:457570). Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ
δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησληπιών σιλιάδων εςπώ(3,000 €)πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο δξάζεο. ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ.
Σπόπορ Πληπωμήρ:Η πιεξσκή ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ θπζηθνχ
αληηθείκελνπ θαη βάζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ ζα γίλεη καδί ηνπ θαη ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ
ζχκβαζε έξγνπ.
Γιάπκεια ηος έπγος:Η παξαγσγή κειεηεηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θα ππέπει να
ολοκληπωθεί μέσπι ηην30/06/2015 με δςναηόηηηα παπάηαζηρ έωρ 30/09/2015.
Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών:Παξαζθεπή, 19 Ινπλίνπ, ψξα 14:00 κ.κ.
Σόπορ ςποβολήρ πποζθοπών: Κέληξν Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΔ.Α.ΔΠ.),
Κπςέιεο 16, Αζήλα, Σ.Κ. 11362, (Ιζφγεην). Η ππνβνιή γίλεηαη κε παξνπζία.
Πληποθοπίερ - Γιεςκπινίζειρ:Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ παξνχζα
πξφζθιεζε:
α) ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
(www.keaep.gr), επίζεο
β) νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ δηεπθξηλίζεηο απνζηέιινληαο e-mail ζην
keaep@otenet.gr .
ηοισεία ηηρ Ππάξηρ πος ςλοποιεί η Α.. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ»:
Πεπιγπαθή ηηρ Παπέμβαζηρ
Ο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, ππνζηήξημε θαη έληαμε ζηελ
αγνξά εξγαζίαο ελφο ζπλφινπ 78 αηφκσλ πνπ ζα απνηειείηαη απφ άλεξγνπο, λένπο
επηζηήκνλεο θαη κηθξνθαιιηεξγεηέο/αγξφηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ
πξφζθιεζε ηεο Πξάμεο. Η έληαμή ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε βάζε ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία,
αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα, θαηά θχξην ιφγν, θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ
πνιηηηζκνχ, κέζσ ηεο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο.
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο
πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Υαιαλδξίνπ, δειαδή φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ
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δηαθνξνπνηνχλ απηή ηελ αζηηθή πεξηνρή απφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο
Αηηηθήο, θαη λα αμηνπνηεζνχλ κε ζχγρξνλν θαη θαηλνηφκν ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπαζηεί
ην παξαδνζηαθφ κε ην ζχγρξνλν ζε πθηζηάκελνπο πνιηηηζηηθνχο ζεζκνχο (πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο, θεζηηβάι θιπ) θαη ζε δπλεηηθνχο-λένπο ζεζκνχο πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε
λα ηαηξηάδνπλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα βηψκαηα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Σν απνηέιεζκα ηνπ εληαίνπ ζρεδίνπ ζα είλαη ε
ζχζηαζε νκάδσλ (θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ) θαη αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα
δηνξγαλψλνπλ ζε κφληκε βάζε – θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο – πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο
ή/θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε πιήζνο άιισλ εθδειψζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πξνζδίδνληαο
ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαιαλδξίνπ θαη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή
ηαπηφηεηα, απμάλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ παξακνλή ησλ επηζθεπηψλ,
επλνψληαο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζρεδφλ φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο παξαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη απμάλνληαο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ.
Οη νκάδεο πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ θαη εθηηκάηαη φηη ζα ζπζηαζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο
πξνηεηλφκελεο Πξάμεο είλαη:
 Οκάδα νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ εθδειψζεσλ: ε
θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ηδξπζεί ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζα έρεη σο
αξκνδηφηεηα ηε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ θαη ηελ νξζνινγηθή θαη
απνδνηηθή δηαζχλδεζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ ζηα πιαίζηα
ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη είηε απφ ηελ ίδηα, είηε απφ άιινπο
θνξείο. Θα δηεμάγεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο εξγαζίεο, ζα είλαη ππεχζπλε γηα
ηελ επηθνηλσλία, ηελ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
(ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, δπλεηηθψλ επηζθεπηψλ, γεληθνχ θνηλνχ θιπ) θαη ηελ
πξνψζεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία επξέσο
αλαγλσξίζηκσλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 5 άηνκα).


Οκάδα ρνξνζεάηξνπ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν
ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πνιηηηζκηθψλ
πφξσλ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε ζεάκαηα κε ηε κνξθή ζεαηξηθνχ δξψκελνπ,
ρνξεπηηθήο παξάζηαζεο, ρνξνζεάηξνπ δξφκνπ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ:
9 άηνκα).



Μνπζηθή νκάδα: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε
κνπζηθή επέλδπζε ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ, ηελ πξνεηνηκαζία,
πξνζαξκνγή θαη εθηέιεζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο
ησλ εθάζηνηε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ή αθφκα θαη ηελ πξνεηνηκαζία θαη
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ερνγξάθεζε πξσηφηππσλ κνπζηθψλ έξγσλ (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 9
άηνκα).


Οκάδα ρεηξνηερλεκάησλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο
αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ θαη ηερλνπξγεκάησλ απφ δηάθνξα πιηθά θαη
κε δηάθνξεο ηερλνηξνπίεο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκεχνπλ είηε σο αληηθείκελα
πξνψζεζεο θαη κλήκεο (souvenirs) ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ
εθδειψζεσλ, είηε σο πξντφληα πνπ ζα κπνξνχλ λα πσινχληαη απφ ηα κέιε ηεο
θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζην θνηλφ ησλ ελ ιφγσ εθδειψζεσλ θαη αιινχ, απμάλνληαο
κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο (εθηηκψκελνο αξηζκφο
σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα).



Οκάδα multimedia εθαξκνγψλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο
αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, πξνεηνηκαζία θαη παξαγσγή Multimedia εθαξκνγψλ (π.ρ.
video art, digital stories, light show, digital games θιπ) πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηα
πνιηηηζηηθά δξψκελα ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ θεζηηβάι ή/θαη ζα απνηεινχλ
απηφλνκα ζεάκαηα θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ησλ ίδησλ
εθδειψζεσλ, ή/θαη ζα παξνπζηάδνληαη απηφλνκα ζε άιινπο ρψξνπο θαη κε άιιεο θαη
πνηθίιεο αθνξκέο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 8 άηνκα).



Οκάδα ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ (outdoor activities): ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ
ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή
ππαηζξίσλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. μελάγεζε ζε αζηηθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο
παξέκβαζεο, νξγαλσκέλεο νκαδηθέο πνδειαηνβφιηεο, νκαδηθέο θσηνγξαθήζεηο
αμηνζέαησλ, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη sports, θιπ). Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζα
ζπκκεηέρεη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ θαη θεζηηβαιηθψλ
εθδειψζεσλ, απνηειψληαο αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο, ελψ ζα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη
θαη ζε δηάθνξεο δξάζεηο πξνψζεζεο θαη δηάρπζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σελ ίδηα ζηηγκή, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε απηφλνκνπο
επηζθέπηεο ή/θαη ζε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, αλεμάξηεηα κε ην αλ εθείλε ηε ρξνληθή
ζηηγκή ππάξρεη θάπνηα πνιηηηζηηθή εθδήισζε ή θεζηηβάι (εθηηκψκελνο αξηζκφο
σθεινπκέλσλ: 9 άηνκα).



Οκάδα θχιαμεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ: ε θνηλσληθή επηρείξεζε
πνπ ζα ζπζηαζεί ζα έρεη σο αληηθείκελν ηε θχιαμε θαη ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε
ησλ παηδηψλ ηφζν ησλ επηζθεπηψλ ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ησλ θεζηηβάι θαη
ησλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο
επηρεηξήζεηο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα).
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Δίλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο λα επηζεκαλζεί φηη φιεο νη παξαπάλσ νκάδεο ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο art therapy. χκθσλα κε πιήζνο
εξεπλψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν, νη δηάθνξεο κνξθέο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα έρνπλ ηεξάζηηα ελδπλακσηηθά
νθέιε γηα θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζεσξνχληαη επάισηεο ιφγσ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ,
αλαπεξίαο, ή αθφκα θαη απεηιήο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σφζν ε ρνξνζεξαπεία, ε
κνπζηθνζεξαπεία, ε δξακαηνζεξαπεία, ε ζεξαπεπηηθή ρεηξνηερλία, νη ππαίζξηεο
ζεξαπεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ε ελδπλάκσζε κέζσ multimedia εθαξκνγψλ
(π.ρ. digital storytelling γηα ελδπλάκσζε επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ), ζα
αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο νκάδεο – θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, έρνληαο
δηπιφ ζηφρν: πξψηνλ, ζα απμήζνπλ ηε βησζηκφηεηα θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο
ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαη, δεχηεξνλ, ζα ζπλεηζθέξνπλ ζην αίζζεκα
ηεο ηνπηθήο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, αιιεινβνήζεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.
πκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ νκάδεο ζα ζπζηαζνχλ απηφλνκεο ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο (εθηηκψκελνο αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 10 άηνκα) πνπ ζα αζρνιεζνχλ ζηνλ
επξχηεξν ηνκέα ησλ δεκηνπξγηθψλ επαγγεικάησλ (creativity sector). Ο ηνκέαο ησλ
δεκηνπξγηθψλ επαγγεικάησλ πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε γθάκα επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ
(απφ ζρέδην κφδαο θαη απηφλνκεο εθδφζεηο εληχπσλ, κέρξη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο,
θαιιηηερληθά επαγγέικαηα θαη θαηλνηφκα παξαγσγή ζχγρξνλσλ ή/θαη παξαδνζηαθψλ
πξντφλησλ) πνπ ειθχνπλ ηδηαίηεξα ηηο λέεο ειηθίεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο
δεμηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαζψο θαη ηα άηππα θαη ηππηθά πξνζφληα ησλ λέσλ πηπρηνχρσλ
πνπ δελ έρνπλ θαηνξζψζεη αθφκα λα θάλνπλ ζηαζεξά βήκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Σέινο, έλαο αξηζκφο 8 αηφκσλ εθηηκάηαη φηη ζα εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ
ζπκβάζεσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ζα
πξνζθιεζνχλ κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηεο Αλαπηπμηαθήο χκπξαμεο θαη ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα πξνζιάβνπλ άξηηα θαη ζχγρξνλα θαηαξηηζκέλνπο αλέξγνπο πνπ ζα
ζπλεηζθέξνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο.
Σν ελ ιφγσ ζρέδην δξάζεο γηα ηνπο Γήκνπο Υαιαλδξίνπ θαη Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη ζε ζέζε
λα αλαπηχμεη νηθνλνκηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο ηεο πεξηνρήο πνπ δελ έρνπλ
αμηνπνηεζεί κε νινθιεξσκέλν ηξφπν κέρξη ζηηγκήο, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο,
εληζρχνληαο ηελ ηνπηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, απμάλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη
επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα σθειεζεί άκεζα ην ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ ηεο
Πξάμεο, θαη έκκεζα νιφθιεξε ε ηνπηθή νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (ε Αηηηθή
ζπλνιηθά απνηειεί ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ παγθφζκηαο εκβέιεηαο). ε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή
ησλ σθεινπκέλσλ αλάκεζα ζηα δπν θχια, εθηηκάηαη φηη ζηελ Πξάμε ζα εληαρζνχλ 45
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γπλαίθεο σθεινχκελεο. Όζνλ αθνξά ηελ αλεξγία ησλ λέσλ (19-24 εηψλ / εθηηκψκελνο
αξηζκφο σθεινπκέλσλ: 30 άηνκα) θαη εηδηθφηεξα ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ
ηελ ρψξα αλαδεηψληαο θαιχηεξε ηχρε ζην εμσηεξηθφ, ην ζρέδην δξάζεο πξνηείλεη έλα
ζχγρξνλν ζχλνιν επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (δεκηνπξγηθά θαη θαιιηηερληθά
επαγγέικαηα, πνιηηηζκφο, ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, θιπ) πξνθεηκέλνπ νη λένη ηεο πεξηνρήο
λα παξακείλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ θαη ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γίλνληαο έκθαζε ζηελ παξαγσγή ζεκαληηθνχ ηνπηθνχ πνιηηηζηηθνχ
πξντφληνο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ
δεκηνπξγία κφληκσλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ην ζρέδην δξάζεο
κπνξεί λα απμήζεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο ηφζν ζε άηνκα φζν θαη ζε ρξφλν
παξακνλήο, εληζρχνληαο ηελ βησζηκφηεηα ησλ λέν-ηδξπζεηζψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηελ
ηνπηθή νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο.
Η θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ε έληαμε ησλ παξαπάλσ νκάδσλ ζηφρνπ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί κέζα απφ ην πιέγκα δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη
αθνξά ζπλνπηηθά ηηο παξαθάησ δξάζεηο: (1) Μειέηεο, (2) Γηθηχσζε, (3) Δλέξγεηεο
Δλεκέξσζεο-Δπαηζζεηνπνίεζεο, (4) πληνληζκφο θαη Γηαρείξηζε Πξάμεο, (5) ΚαηάξηηζεΔπηκφξθσζε, θαη (6) Πιεξνθφξεζε-πκβνπιεπηηθή-Τπνζηήξημε.
Πεπιγπαθή ηηρ Γπάζηρ
Οη λέεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ηδξπζνχλ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο
πξάμεο, θαζψο θαη νη σθεινχκελνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, ζα
απνθηήζνπλ αλακθηζβήηεηα πνιχηηκεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην ηη απαηηείηαη γηα ηε βειηίσζε
θαη δηαηήξεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο ή/θαη ηεο επηρείξεζεο ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά.
Γελ ζα δηαζέηνπλ φκσο θαηά ην πξψην ζηάδην ζαθή εηθφλα ηεο φιεο θαηάζηαζεο θαη ησλ
παξαγφλησλ πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο
θαη πνπ πξνθαλψο ζα ηελ επεξεάδνπλ, ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηξηβήο κε
ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο .
Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο ζα
θαηαζηεί δπλαηή ζε πξψην ζηάδην ε εμαθξίβσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ δελ
δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη επαξθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ σθεινπκέλσλ ζε ζέζεηο
εξγαζίαο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. ε δεχηεξν ζηάδην ζα επηζεκάλνληαη νη απαξαίηεηεο
παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο ζέζεο ζηελ
ηνπηθή αγνξά.
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Οη επαγγεικαηηθνί ζχκβνπινη πνπ ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε σθεινχκελνπ /
επηρείξεζεο ν ππεχζπλνο πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ ελέξγεηαο, ζα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλαλ
νδεγφ χληαμεο Βέιηηζηεο Γηαδξνκήο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαηεπζχλεη γξήγνξα ηνλ
ελδηαθεξφκελν σθεινχκελν, ζηηο εμεηδηθεπκέλεο ηνπ αλάγθεο.
Χο Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ηνπ
ππεχζπλνπ πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο εηαίξνπ ησλ σθεινπκέλσλ ηεο πξάμεο
ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ή ζεκάησλ επηρεηξεκαηηθνχεπαγγεικαηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
ε θάζε πεξίπησζε ην πεξηερφκελν ππνζηήξημεο ζα απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο αλάγθεο ή ηνπ
πξνβιήκαηνο πνπ ζα ζέηεη ν εθάζηνηε σθεινχκελνο / επηρείξεζε Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.
Η δηαδηθαζία πνπ ζα ηεξείηαη κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζπλνπηηθά κε ηα αθφινπζα ζηάδηα
πινπνίεζεο:
α) ρεδηαζκφο απφ θνηλνχ κε ηνλ σθεινχκελν ηεο κεζνδνινγίαο
ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ

πινπνίεζεο ησλ

β) Δμαγσγή θαη εθηίκεζε απνηειεζκάησλ
γ) Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πξνο ηνλ σθεινχκελν ηεο πξάμεο
Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ απνθαιχπηνληαη απφ ηελ πινπνίεζε
ηεο δξάζεο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
σθεινχκελνπ, ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ηα δπλαηά ζεκεία ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ.
Σα ζηνηρεία απηά ηαμηλνκνχληαη θαη αμηνινγνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη απφ ην
ηέιερνο πκβνπιεπηηθήο , ππφ ηελ κνξθή ηειηθήο αλαθνξάο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο
αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ σθεινπκέλνπ θαζψο θαη έλα ζρέδην δξάζεο παξεκβάζεσλ ή
δηνξζσηηθψλ αιιαγψλ κε ζθνπφ ηελ δηείζδπζε ηνπ ζηνλ θφζκν ηνπ επηρεηξείλ ή ηεο αγνξάο
εξγαζίαο.
Οη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο ηήξημεο αληαπνθξίλνληαη ζε έλα πνιχπαξαγνληηθφ ζχλνιν αλαγθψλ θαη αηηεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Κνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ
επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ σθεινχκελσλ πνπ ζα πξνσζεζνχλ γηα εξγαζία ζε
πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.
α) ε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο:
- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζρέζε κε λνκηθά, γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα ζχζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
- πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε νηθνλνκηθά-θνξνινγηθά-ινγηζηηθά δεηήκαηα
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- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζρέζε κε εμεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη αχμεζεο ηεο
βησζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο
- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζρέζε κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ (δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ, αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ, νξγάλσζεο, αλάπηπμεο
επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, πξνψζεζεο ζηελ θαηάξηηζε θιπ)
- πιεξνθφξεζε θαη πξνψζεζε ζε πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ (π.ρ. ΟΑΔΓ) θαη
άιια πξνγξάκκαηα επηρνξεγήζεσλ (ΔΠΑΝ ΙΙ, Δπελδπηηθφο λφκνο θιπ)
- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε γηα επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο
έξεπλαο αγνξάο
- ζπλεξγαζία γηα εθπφλεζε swot αλαιχζεσλ γηα ηηο πξνβιέςεηο ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ
θηλδχλσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ησλ
επηρεηξήζεσλ
- πιεξνθφξεζε γηα ηελ θνηλσληθά ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε
ζπκκεηνρή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία
- πιεξνθφξεζε γηα αιιαγέο ζηε λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε
θνξνιφγεζε, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θιπ, θαη ζηήξημε ζηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο
πξνζαξκνγήο
β) ε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο:
- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα εξγαζηαθήο λνκνζεζίαο
- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο
- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ
(ΣΠΔ)
- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη δηα
βίνπ κάζεζεο
- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε ζε ζέκαηα ζπκθηιίσζεο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη
νηθνγελεηαθήο δσήο
- πιεξνθφξεζε θαη ζηήξημε γηα παξαπνκπέο ζε άιιεο δνκέο ππνζηήξημεο (π.ρ. πιηθή
ππνζηήξημε ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή
έληαμε κεηαλαζηψλ, θχιαμεο παηδηψλ αξρεγψλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, δσξεάλ
καζεκάησλ μέλσλ γισζζψλ θιπ)
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Μέζα ζην πιαίζην ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε ηφζν
ησλ σθεινπκέλσλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Σα ρξνληθά ζηάδηα απηήο ηεο παξαθνινχζεζεο αθνξνχλ:
 Σνλ πξψην κήλα
 Σνλ ηξίην κήλα
 Σνλ έθην κήλα
Ο ζθνπφο απηήο ηεο ρξνληθήο θαηαλνκήο ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ σθεινπκέλσλ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε έλα λέν πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζηε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο ηνπο ζε ζρέζε κε
ην ρξφλν. Δλψ ηελ πξψηε εβδνκάδα νη αλάγθεο αθνξνχλ θπξίσο ζέκαηα πξνζαξκνγήο θαη
νινθιήξσζεο εξγαζηψλ κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο κπνξεί λα
πξνθχπηνπλ αλάγθεο άκβιπλζεο ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο, ζπκθηιίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο
θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, αθφκα θαη ζέκαηα ξνπηίλαο, γηα ηα νπνία νη σθεινχκελνη κπνξνχλ
λα ππνζηεξηρηνχλ κέζσ παξαπνκπήο ηνπο ζε δνκέο επαγγεικαηηθήο θαη ςπρν-θνηλσληθήο
ζπκβνπιεπηηθήο.
Δπηπιένλ, έλα απφ ηα θεληξηθά πξνβιήκαηα, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νπνίνπ ζηνρεχεη ε ελ
ιφγσ ελέξγεηα, εζηηάδεηαη ζηελ αδπλακία ηεο νκάδαο ζηφρνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ ίδξπζε
αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε θαη βηψζηκε
ιεηηνπξγία ηνπο.
Αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε λέσλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ην πξφβιεκα πξνζδηνξίδεηαη:
1. ζηελ ειιηπή ελεκέξσζή σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο κηαο
θνηλσληθήο επηρείξεζεο,
2. ζηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη,
3. ζηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη ην ζπλεπαγφκελν «θφβν» σο πξνο ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο θαη ηε βησζηκφηεηα κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο,
4. ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ νκάδσλ ζηφρνπ.
Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη:
1. ζηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαηά ηελ πξψηε δχζθνιε πεξίνδν
ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο επηρείξεζεο,
2. ζηε κεησκέλε εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ
ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ην λέν επηρεηξεκαηία,
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3. ζηελ αλεπάξθεηα εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα ζηειερψζεη θαη ζα
ζηεξίμεη ηελ επηρείξεζε
4. ζηα απμεκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ πξψησλ κελψλ
Δθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ρέδην Γξάζεο θαη ηελ ππνζηήξημε
ησλ σθεινπκέλσλ ζηελ ίδξπζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ν ππεχζπλνο θνξέαο ηεο ελ ιφγσ
ελέξγεηαο ζα παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθήο, πξνψζεζεο ζηελ
απαζρφιεζε θαη παξαθνινχζεζεο κεηά ηελ πξφζιεςε ζηνπο σθεινχκελνπο πνπ ζα
πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.
Αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ σθεινπκέλσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο
επηρεηξήζεηο ην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη:
1. ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα
δηεθδηθήζνπλ θαη λα θαιχςνπλ κηα ζέζε εξγαζίαο,
2. ζηελ έιιεηςε πξαθηηθήο εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα
δηεθδηθήζνπλ,
3. ζηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία γηα δήηεζε πξνζσπηθνχ απφ
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο,
4. ζηελ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο γηα ηελ επάξθεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
εξγαζίαο,
5. ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο.
Σελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσλ πξνβιεκάησλ έξρεηαη λα θαιχςεη ε Παξνρή
Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο (Mentoring), ε νπνία ζα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο
φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε, θαηάξηηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ λέσλ ππνςήθησλ
επηρεηξεκαηηψλ γηα ηελ ίδξπζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ σθεινχκελσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο,
θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θξίζηκνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο, πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο θαη ηεο
δηαηήξεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Οη βαζηθέο ελέξγεηεο-ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη είλαη:
 Βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηα βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
 Τπεξεζίεο ηνπηθήο-πεξηθεξεηαθήο δηθηχσζεο
 Τπεξεζίεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
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 Πξφζβαζε ζε εξγαιεία λέσλ ηερλνινγηψλ
 Πξφζβαζε ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα
 Γηαζχλδεζε κε ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο
 Πξφζβαζε ζε επελδπηέο θαη επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα
 Πξνψζεζε ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο-θαηάξηηζεο
 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ
 Παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο έξγσλ θαη δηαρείξηζεο πνηφηεηαο
 Παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ
 Πξνψζεζε ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο

Πεπιγπαθή ηος Δπγος
ην πιαίζην ηεο δξάζεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αηνκηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζα αμηνπνηεζνχλ:


ν Οδεγφο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, πνπ αλαπηχρζεθε ζην
πιαίζην ηεο Κ.Π Equal απφ ην Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν «Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ Σνκέα ηεο
Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο», 2005,



ν Οδεγφο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ αλαπηχρζεθε κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο INTERREGIIIC ζηα πιαήζηα ηνπ έξγνπ “PRAXIS” απφ ηελ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ, 2007



ν Οδεγφο γηα ηελ ίδξπζε κηαο λέαο επηρείξεζεο κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Θπξίδεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο
Γεληάο, 2008



ην Σεηξάδην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απν ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα
“Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βηνπ Μάζεζε” απν ην γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ Δζληθνχ θαη
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2011



ην Πξνθίι ηνπ Κνηλσληθνχ Δπηρεηξεκαηία, εηνηκάζηεθε απν Ισάλλε Μειέα απν ην γξαθείν
δηαζχλδεζεο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 2014

Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή θνηλνπξαμίεο /
ζπκπξάμεηο / ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε
ηε λνκνζεζία ελφο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ
θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ηνπ ΔΟΥ θαη ζην
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εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηνπ ΠΟΔ. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε
παξφκνησλ έξγσλ θαη λα δηαζέηνπλ ζε ηζρχ ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ΚΑΓ.
Πεπιεσόμενο πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο σποτρεωηικά πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:


Οικονομική πποζθοπά ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαη
ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο (ρσξίο ΦΠΑ θαη κε ΦΠΑ) ην
θφζηνο ησλ παξαδνηέσλ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα:

Αριθμός και Περιγραθή
παραδοηέων
ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ
ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

Τιμή
τωρίς ΦΠΑ
……….. €
(….νινγξάθσο…)

Τιμή
με ΦΠΑ 23%
……….. €
(….νινγξάθσο…)

Οι προζθερόμενες ηιμές πρέπει να είναι ζε Εσρώ.
Ο θάθεινο ηεο Πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηηο εμήο ελδείμεηο:
ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ (επωνςμία, διεύθςνζη, ηηλέθωνο, e-mail)
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ
ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΣΗ ΠΡΑΞΗ«ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ
ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, FESTIVAL FACTORY»,ΣΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗ
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» ΟΠ:457756.
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 19/06/2015
Ανάδειξη αναδόσος-ςπογπαθή ζύμβαζηρ:Η αλάδεημε Αλαδφρνπ γίλεηαη θαηφπηλ
αμηνιφγεζεο ησλ εκπξφζεζκα θαηαηεζεηκέλσλ πξνζθνξψλ βάζεη ηεο πην ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε θαη αξηηφηεξε σο πξνο ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή
ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο γηα ην απνηέιεζκα ηεο
αμηνιφγεζεο θαη θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Κέληξνπ Αλάπηπμεο θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΚΔ.Α.ΔΠ.) θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα ξπζκίδεη ηνπο εηδηθφηεξνπο
φξνπο ζπλεξγαζίαο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΚΔ.Α.ΔΠ.
Παλαγηψηεο Παλαγησηφπνπινο

