Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθησείς (ΙΝΕΣΑμεΑ)

Αθήνα:

4.04.2022

Αρ. Πρωτ.: 47
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ
Το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ) με την Νο
8/4.03.2022 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.),
προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση μίσθωσης εργασίας
ορισμένου χρόνου, Οικονομικό/η Διαχειριστή/στρια στο
πλαίσιο εφαρμογής του Π.Ε. 2 του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών – Διαχείριση & Υποστηρικτικές Δράσεις Σχεδιασμός
και
Εκπόνηση
Εκπαιδευτικού
Υλικού»
(Αυτεπιστασία) της Πράξης «Προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις» με
ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5133270, η οποία με την με αρ. πρωτ.
13964/9.02.2022 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με δικαιούχο το ΙΝΕΣΑμεΑ.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αττική. Τηλέφωνο: +30 210 9946924. Email: info@in-esamea.gr. Ιστοσελίδα:
www.in-esamea.gr. Facebook, Twitter, Instagram: INESAMEA.

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10iii: Βελτίωση της ισότιμης
πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες
στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση
των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού
δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης,
μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και
της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων
ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ (1,1,1): Αύξηση της ποιότητας και της
ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε
αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση
προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης
μάθησης Αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση του
πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και
διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης Αύξηση της
συμμετοχής στη διά βίου μάθηση του πληθυσμού (16-66+ ετών),
με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής
και άτυπης μάθησης
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Η Πράξη με τίτλο «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για
την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις» αφορά στην
παροχή ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
για την αναπηρία και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των
στελεχών του αναπηρικού κινήματος, των ατόμων με αναπηρία,
των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω
της αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους υπό την
οπτική της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, ώστε να
ενισχύσουν την ικανότητά τους να λειτουργήσουν ως συνήγοροι
των ατόμων με αναπηρία και ως αυτοσυνήγοροι, να είναι σε θέση
να διεκδικήσουν πιο ισχυρά τα δικαιώματά τους και να
αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις που
δημιουργούνται από την οικονομική, υγειονομική, ανθρωπιστική
και κλιματική κρίση της σύγχρονης εποχής.

Διάρκεια της σύμβασης

1.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της μέχρι
τις 31/10/2023.
Αντικείμενο Σύμβασης
Ο/η Οικονομικός/η Διαχειριστής/στρια θα είναι ο/η υπεύθυνος/η
παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης,
αρμόδιος/α για τα εξής:
•

τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών
πράξεων,

•

την κατάρτιση Οικονομικών
Προόδου, αναφορές),

Εκθέσεων

(Εκθέσεις
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•

την τήρηση όλων των δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες, τις πληρωμές και τους λογιστικούς
ελέγχους της πράξης καθώς και των ΔΔΔ των μηνιαίων
συνολικών απολογιστικών φύλλων χρονοχρέωσης για το
σύνολο της ομάδας έργου,

•

την ενημέρωση του Υπευθύνου Έργου για την πρόοδο
υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου,

•

την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας για τις ανάγκες
της πράξης,

•

την παραλαβή αναφορών από τους υπεργολάβους αναδόχους σχετικά με την πορεία υλοποίησης του
οικονομικού αντικειμένου.
Παραδοτέα

2.

Το στέλεχος υποχρεούται να καταθέσει στο ΙΝ- ΕΣΑμεΑ
•

Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Στελέχους, με τη λήξη
κάθε ημερολογιακού μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης, στην οποία να περιγράφονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες κατά το μήνα αναφοράς.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
3α. Απαραίτητα Προσόντα

3.
-

Πανεπιστημιακός τίτλος Οικονομικών Επιστημών ή
οικονομικής κατεύθυνσης ή επιστημών διοίκησης
επιχειρήσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή
αντίστοιχος
τίτλος
σπουδών
της
αλλοδαπής
αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα.
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-

-

Αποδεδειγμένη
γενική
επαγγελματική
εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών εκ των οποίων τουλάχιστον
ενός (1) έτους ειδική εμπειρία στην οικονομική
παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Τεκμηριωμένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα : α)
επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.

-

3β. Επιθυμητά προσόντα
Τεκμηριωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας
(Πολύ καλή γνώση Γ1/C1) ή (Άριστη γνώση Γ2/C2)

-

Κατοχή άδειας λογιστή – φοροτεχνικού Α’ τάξης
3γ. Κοινωνικά Κριτήρια – Αναπηρία
Σε υποψηφίες/ους που είναι:
α) άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω
β) γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγοι ατόμων ή νόμιμοι
κηδεμόνες ή δικαστικοί συμπαραστάτες1 ατόμων με
ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Όταν τα άτομα
έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων απαιτείται η
προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος και σχετικών
δικαιολογητικών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων που θα
πιστοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υποψηφίων
[τίτλος/οι σπουδών, πιστοποιητικό/ά ξένων γλωσσών και Η/Υ,
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ασφαλιστικά ταμεία, βεβαιώσεις
Μόνο στην περίπτωση που το άτομο δεν διαβιεί σε κλειστή δομή φιλοξενίας. Η
παρούσα δήλωση τεκμηριώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
1
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εργασίας από εργοδότη/τες, βεβαιώσεις πιστοποίησης της
αναπηρίας σε ισχύ- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απόφαση κηδεμονίας -απόφαση δικαστικής συμπαράστασηςπρος απόδειξη των κοινωνικών κριτηρίων (βλ. ενότητα 5) και
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο υποψήφιος απαραίτητο για
την απόδειξη των δηλωθέντων πληροφοριών στο βιογραφικό
σημείωμα. Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν αρχικά σε
ηλεκτρονική μορφή και εν συνεχεία, εφόσον ο υποψήφιος
επιλεγεί, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.
Η αμοιβή του Οικονομικού/ης Διαχειριστή/στριας για το έργο θα
είναι σύμφωνη με τα τυπικά του προσόντα βάσει της κείμενης
νομοθεσίας, με ανώτερο ποσό 1.662,70 € μικτά ανά μήνα χωρίς
να συμπεριλαμβάνονται τα δώρα εορτών και επίδομα αδείας.
Από τα παραπάνω θα αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις
(ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου, ο ΦΜΥ, η εισφορά
αλληλεγγύης).

4.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Μετά την παραλαβή των βιογραφικών και των δικαιολογητικών
θα ακολουθήσει η επιλογή και η αξιολόγησή τους από τριμελή
Επιτροπή που θα οριστεί από το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, και θα θα
πραγματοποιηθεί συνέντευξη με τους υποψήφιους που θα
πληρούν τα απαραίτητα προσόντα συμμετοχής (παρ.3.α).
Τα «Απαραίτητα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, είναι
κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν μοριοδοτούνται.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα
συμμετοχής θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα
βαθμολογηθεί μαζί με τα επιθυμητά προσόντα, όπως
παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα.
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Κριτήρια
1

Συνέντευξη

Μονάδες
0-50

2

Τεκμηριωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας
(Πολύ καλή γνώση Γ1/C1)

Επίπεδο
Γ1=15
Μονάδες

Τεκμηριωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας
(Άριστη γνώση Γ2/C2)

Κατοχή άδειας λογιστή – φοροτεχνικού Α’
τάξης.
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων
4
Κοινωνικά Κριτήρια: Αναπηρία
Σε υποψηφίες/ους που είναι:
α) άτομα με ποσοστό αναπηρίας από
50% και άνω
β) γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγοι
ατόμων ή νόμιμοι κηδεμόνες ή δικαστικοί
συμπαραστάτες2 ατόμων με ποσοστό
αναπηρίας από 67% και άνω. Όταν τα
άτομα έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό,
απαιτείται
ποσοστό
αναπηρίας
τουλάχιστον 50%.
Ως προς τα κοινωνικά κριτήρια: αναπηρία
3

Επίπεδο
Γ2=20
Μονάδες
30
0-100

10%
5%

Α. Άτομα με αναπηρία

Μόνο στην περίπτωση που το άτομο δεν διαβιεί σε κλειστή δομή φιλοξενίας. Η
παρούσα δήλωση τεκμηριώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.
2
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Οι υποψήφιες/οι οφείλουν να προσκομίσουν: Αντίγραφο
βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ (π.χ. ΚΕΠΑ).
Β. Γονείς, τέκνα, αδέλφια, σύζυγοι, νόμιμοι κηδεμόνες ή
δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία
Οι υποψήφιες/οι οφείλουν να προσκομίσουν: i) Αντίγραφο
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει η συγγενική/συζυγική σχέση με το άτομο με αναπηρία
ή απόφαση κηδεμονίας ή απόφαση διορισμού δικαστικής
συμπαράστασης, ii) Αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της
αναπηρίας σε ισχύ του συγγενικού ή άλλου προσώπου με
αναπηρία (π.χ. ΚΕΠΑ).
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων.
Οι υποψήφιες/οι με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνες/οι
που θα επιλεγούν. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ. Κατόπιν της
ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιες/οι έχουν το
δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη
της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Τυχόν
ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες. Οι
ενστάσεις θα εξεταστούν από τριμελή επιτροπή ενστάσεων που
θα οριστεί από το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.
Απαραιτήτως, ο /η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει
να είναι διαθέσιμος/η προς εργασία τον Απρίλιο του 2022.

5.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής μόνο ηλεκτρονικά. Ειδικότερα μπορούν να
υποβάλλουν
μέσω
της
ηλεκτρονικής
διεύθυνσης
hr.inesamea@gmail.com ψηφιακούς φακέλους συμμετοχής σε
zip/rar αρχείο είτε με τη μορφή pdf, png, jpg, είτε με χρήση
υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων:
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1.υπογεγραμμένη αίτηση
συνημμένο υπόδειγμα,

συμμετοχής

σύμφωνα

με

το

2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
3.δικαιολογητικά,
πιστοποιητικά
και
βεβαιώσεις
που
τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών
προσόντων.
Οι υποψήφιες/οι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν
πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα τα έγγραφα – δικαιολογητικά που
υπέβαλαν στον ψηφιακό φάκελο συμμετοχής τους.

6.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών

Η προθεσμία κατάθεσης των ηλεκτρονικών φακέλων
συμμετοχής είναι δέκα (10) ημέρες. Αρχίζει την 5η Απριλίου
2022 και λήγει την 14 η Απριλίου 2022, ώρα 15:00.
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενη προθεσμία δεν θα γίνεται
αποδεκτή
καμιά
ηλεκτρονική
υποβολή
φακέλων
υποψηφιοτήτων.

7.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις
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Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην κα Σπυριδούλα Γεωργοπούλου, 210
9946924 από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 15:00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ (www.in-esamea.gr).

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος και Νόμιμος
Εκπρόσωπος

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

10

Προσβάσιμο αρχείο Adobe PDF (*.pdf)
Το παρόν αρχείο ελέγχθηκε με το εργαλείο
Adobe Accessibility Checker και δε βρέθηκαν
θέματα προσβασιμότητας. Τα άτομα με
αναπηρία δε θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην ανάγνωσή του
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