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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

TΑΜΕΙΟ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» υλοποιείται μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του 
έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την 

παροχή έργου  

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων»  

(Υποέργο 4 «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη του έργου»)   

  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. 

προτίθεται να συνάψει δυο (2) συμβάσεις έργου (Σ.2.) και (Σ.3) ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» (Υποέργο 4 «Επιστημονική και Τεχνική 

Υποστήριξη του έργου»).  H συγκεκριμένη Πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» (οριζόντια πράξη) 

υλοποιείται μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του έργου είναι η Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση δράσεων του Υποέργου 4:«Επιστημονική και Τεχνική 

Υποστήριξη του έργου», του ως άνω έργου. 

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν Προτάσεις, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Ο 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια να προχωρήσει στη σύναψη, ή μη, συμβάσεων και σε ποιο αριθμό,  

αποδεχόμενος ή όχι τις προτάσεις που θα υποβληθούν. 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα 

με τις ακόλουθες διατάξεις: 
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1. Τη με αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 12281/31-7-2012 αίτηση/ φάκελο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του  Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,  για τη χορήγηση διαχειριστικής επάρκειας. 

2. Το με αριθ. πρωτ. 18675/2012 έγγραφο έγκρισης διαχειριστικής επάρκειας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από 

21/9/2012.  

3. Την υπ. αριθμ. 12733/3.8.2012 Απόφαση Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

4. Τον Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ  Α΄ 136), άρθρο 23 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ένατο παρ. 23 Ν. 

4057/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 159), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ  Α΄ 195). 

5. Τον Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206), άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), άρθρο 44 παρ. 5 εδ. β) αα. 

7. Τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄ 234), άρθρο 10. 

8. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 – 2013». 

9. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 112), άρθρο 2 παρ. 4. 

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θα αναπτύξει τον 

μηχανισμό καταγραφής των προσόντων (τίτλων σπουδών) της τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης 

και θα συγκροτήσει το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Στόχος είναι η κατάταξη των προσόντων στα επίπεδα του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχιση τους στην οχτάβαθμη κλίμακα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.   

3. ΕΡΓΟ  

3.1. Στέλεχος Υποστήριξης της Ομάδας Έργου ΤΔΕ (Σ.2.)  

Στο πλαίσιο του Υποέργου 4, έργο του στελέχους (Σ.2.) είναι: 

 Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ομάδα παρακολούθησης του ΤΔΕ, που έχει οριστεί από το Δ.Σ. του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 Η τακτική επικοινωνία με τους εμπειρογνώμονες και τους εξωτερικούς συνεργάτες και η επίλυση των όποιων 

προβλημάτων ανακύπτουν. 

 Η επικοινωνία και η συνεργασία με το Στέλεχος Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου. 

 Η ενημέρωση της ομάδας παρακολούθησης του ΤΔΕ για την πορεία υλοποίησης των υποέργων.  

 Η συγκέντρωση των παραδοτέων των εμπειρογνωμόνων.  

 Η προετοιμασία κειμένων και εκθέσεων, όταν αυτά του ζητηθούν. 

 

3.2. Στέλεχος Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου (Σ.3.)  

Στο πλαίσιο του Υποέργου 4, έργο του στελέχους (Σ.3.) είναι: 
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 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης. 

 Η σύνταξη, παρακολούθηση και τήρηση του προϋπολογισμού της Πράξης και η ενημέρωση του Υπεύθυνου 

Πράξης για τυχόν υπερβάσεις. 

 Η παροχή των στοιχείων του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης ή του υποέργου για τη συμπλήρωση εντύπων, 

καθώς και ηλεκτρονικών εργαλείων Διαχείρισης Έργων που τηρεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 Η έγκυρη και έγκαιρη υποβολή των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των εξαμηνιαίων Δελτίων 

Παρακολούθησης σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Πράξης. 

 Η σύνταξη αναφορών σχετικά με την οικονομική πρόοδο της Πράξης. 

 Η τήρηση αρχείου με πλήρη στοιχεία προόδου του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης. 

 Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για την Πράξη. 

 Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του «Έργου» σε σχέση με τον αρχικό 

προγραμματισμό (Project Plan). 

 Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για το οικονομικό κλείσιμο της Πράξης. 

 

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται α) τα παραδοτέα του έργου β) η ημερολογιακή διάρκεια του έργου γ) οι 

απαιτούμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης. 

Κωδικός 
Σύμβασης 

Αντικείμενο Σύμβασης - Παραδοτέα 
Ημερολογιακή 

διάρκεια 

Εκτιμώμενοι 
ανθρωπομήνες 
απασχόλησης 

Π/Υ/ 
ανθρωπομήνα 

(€) 

Σ.Υ.Ο.Ε. 
(Σ.2.) 

Π3.3: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων ( 
περιλαμβάνονται οργάνωση συναντήσεων 
της Ομάδας Έργου, τήρηση πρακτικών, 
προετοιμασία παρουσιάσεων, επικοινωνία 
με τα εμπλεκόμενα μέρη και αναλυτική 
περιγραφή της εξέλιξης των εργασιών όπως 
περιγράφονται στο σημείο 3.1 της 
παρούσας). 

Υπογραφή 
σύμβασης -
31/12/2015 

21 1.710 € 

Σ.Π.Ο.Α. 
(Σ.3.) 

Π3.4: Τριμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων 
(οικονομικά στοιχεία και αναλυτική 
περιγραφή της εξέλιξης των εργασιών όπως 
περιγράφονται στο σημείο 3.2 της 
παρούσας). 

Υπογραφή 
σύμβασης -
31/12/2015 

20 2.200 € 

Ρητά δηλώνεται η απαγόρευση εκχώρησης μέρους της υλοποίησης του έργου σε τρίτους. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατηρεί το 

δικαίωμα μετάθεσης ή τροποποίησης του χρόνου των παραδοτέων ανάλογα με τις ανάγκες της Πράξης. 

Σημειώνεται ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις των στελεχών είναι η συμμετοχή τους σε συναντήσεις εργασίας, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος συντονισμός των εργασιών.  

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ 
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Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης / καλής εκτέλεσης της σύμβασης και για την παραλαβή των 

Παραδοτέων και του έργου είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου, η οποία συγκροτείται 

με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.  

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των παραδοτέων και κατά προέκταση η παραλαβή τους από την Επιτροπή θα 

καθορισθεί επακριβώς στις σχετικές συμβάσεις που θα υπογράψει ο εξωτερικός συνεργάτης. 

Δεν παραλαμβάνονται παραδοτέα τα οποία έχουν κριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

έργου ως μη ορθά και μη πλήρη. Στην περίπτωση αυτή η προκαθορισμένη αμοιβή δεν  καταβάλλεται στον εξωτερικό 

συνεργάτη. 

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα αποκτηθούν, 

συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, με 

δαπάνες του Έργου, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του δικαιούχου (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που 

μπορεί μόνος αυτός να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται.  Δύναται δε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να τα επεκτείνει, 

τροποποιεί, διαθέτει ή εκμεταλλεύεται, χωρίς προηγούμενη άδεια του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και τρίτων που 

εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσής του. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο έργο ανήκουν στον 

δικαιούχο φορέα (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Με την υπογραφή της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος (ανάδοχος) μεταβιβάζει τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος 

επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 

2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

7. AMOIBH - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το ύψος της αμοιβής παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή 

οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του εξωτερικού συνεργάτη. 

Το αντίστοιχο προβλεπόμενο από τον πίνακα ποσό αμοιβής, θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, δηλαδή μετά την  

υποβολή της αντίστοιχης τριμηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αρμόδιας ΕΠΠΕ, 

η οποία θα προσδιορίσει το παρασχεθέν από τον ανάδοχο μέρος εκ του συνολικού έργου (21 ανθρωπομήνες έργου). 

Για την καταβολή της αμοιβής απαιτούνται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά.  

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την πρότασή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται 

στην επόμενη ενότητα στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 

14234.  

Η προθεσμία για την υποβολή πρότασης διαρκεί δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της 

ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, δηλαδή την 24/02/2014. Συνεπώς, καταληκτική ημερομηνία 

για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η 11/03/2014. (σφραγίδα ταχυδρομείου/ απόδειξη εταιρείας 

ταχυμεταφοράς). 

Η πρόταση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω 

ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του/της αποστολέα και η ένδειξη: 
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Πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων» 
για τη σύμβαση Σ.2 ή Σ.3 

Δεν λαμβάνονται υπόψη: 

1. Προτάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν των ως άνω προβλεπομένων. 

2. Προτάσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα. 

3. Προτάσεις για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά 

αναφέρονται στην επόμενη ενότητα. 

4. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. 

Η Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης θα δημοσιευτεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 

(www.eoppep.gr) και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

του Ν. 3861/2010 και στο ΚΗΔΜΣ 

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των Προτάσεων παρέχονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στα τηλέφωνα 210 2709149 κα Δέδε Ιωάννα και 210 2709110 κα. Πράπα Χριστίνα. 

9. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

9.2. Στέλεχος Υποστήριξης της Ομάδας Έργου ΤΔΕ (Σ.2.) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Θετικών σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης οικονομικής κατεύθυνσης. 

 Διετής πείρα στην τεχνική υποστήριξη έργων. 

 Καλή γνώση της αγγλικής (προφορικός λόγος, γραπτή επικοινωνία). 

 Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

  Εργασιακή πείρα τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε γραμματειακή υποστήριξη.  

 Εργασιακή πείρα τουλάχιστον ενός (1) έτους σε διαχείριση έργων του πρωτογενούς ή τριτογενούς τομέα. 

9.3. Στέλεχος Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου (Σ.3.) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης οικονομικής κατεύθυνσης. 

 Πενταετής πείρα στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΚΠΣ-ΕΣΠΑ). 

 Γνώση χρήσης Η/Υ. 

 Αρίστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Επιπλέον μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σχετικοί με το αντικείμενο του έργου. 

 Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών. 
 

10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. : 

1. Συμπληρωμένο το «Έντυπο Υποβολής Πρότασης».  
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2. Φωτοαντίγραφα των σχετικών Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών. 

3. Βιογραφικό σημείωμα. 

4.  Βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα του φορέα απασχόλησης, στις οποίες δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος 

και το είδος της προϋπηρεσίας, τα στοιχεία του εργοδότη ή άλλο σχετικό επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει 

την απασχόλησή τους ή/και βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα από τις οποίες προκύπτει η 

διάρκεια της ασφάλισης (προκειμένου να τεκμηριωθεί η επαγγελματική εμπειρία). 

Επίσης, οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία που τεκμηριώνουν την πρόταση τους. 

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ 

Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίζεται με 

απόφαση Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

 Έλεγχο των προτάσεων κατά τα ανωτέρω, όπως ορίζονται στην ενότητα 9. 

 Έλεγχο  των προσόντων και αξιολόγηση τους. 

 Εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την έγκριση των αποτελεσμάτων. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προτείνοντα την παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της πρότασής του (πχ. για τους τίτλους σπουδών, την επαγγελματική τους 

προϋπηρεσία και την επαγγελματική ικανότητα που διαθέτουν για την υλοποίηση  του συγκεκριμένου έργου). Στην 

περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προτείνοντα και δεν θεωρείται αντιπρόταση.  

Η αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται 

στους  παρακάτω Πίνακες: 

Σ.2. Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μέγιστη 

βαθμολογία 
Εξειδίκευση 

1.  
Πτυχίο Θετικών Σπουδών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
10 

Εάν πληρείται το κριτήριο: 10 βαθμοί 

(Η πλήρωση του κριτηρίου τεκμηριώνεται: με την 

κτήση τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών 

της αλλοδαπής.) 

 

2.  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Σπουδών οικονομικής 

κατεύθυνσης 

20 

Εάν πληρείται το κριτήριο: 20 βαθμοί 

(Η πλήρωση του κριτηρίου τεκμηριώνεται: με την 

κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής). 

 

3.  
Διετής πείρα σε τεχνική 

υποστήριξη έργων 
30 Εάν πληρείται το κριτήριο: 30 βαθμοί 
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(Η πλήρωση του κριτηρίου τεκμηριώνεται με 2ετή 

επαγγελματική πείρα σε δράσεις διαχείρισης, 

παρακολούθησης, υποστήριξης άλλων έργων 

ιδρυμάτων/οργανισμών). 

4.  

Καλή γνώση της αγγλικής 

(προφορικός λόγος, γραπτή 

επικοινωνία) 

10 

 

Εάν πληρείται το κριτήριο: 10 βαθμοί 

 

5.  Γνώση χρήσης Η/Υ 10 

Εναλλακτικά, βαθμολογείται ως εξής: 

-Βεβαίωση εργοδότη για γνώση χρήσης Η/Υ 

(επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, Διαδίκτυο): 

5 βαθμοί ή 

-Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ(επεξεργασία 

κειμένου, λογιστικά φύλλα, Διαδίκτυο) από 

αδειοδοτημένο φορέα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή με 

τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, 

μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης 

χειρισμού Η/Υ: 10 βαθμοί (αναλυτικότερα, Βλ. 

Παράρτημα 2). 

6.  

Αποτίμηση του συνολικού 

χαρτοφυλακίου προσόντων 

των υποψηφίων –

Τεκμηρίωση των 

συνεκτιμώμενων προσόντων 

τους. 

 Εργασιακή εμπειρία 

τουλάχιστον(6) έξι 

μηνών σε θέση 

γραμματειακής 

υποστήριξης 

 Εργασιακή εμπειρία 

τουλάχιστον ενός (1) 

έτους σε διαχείριση 

έργων του 

πρωτογενούς ή 

τριτογενούς τομέα. 

 

20 

Εναλλακτικά, βαθμολογείται ως εξής: 

Εργασιακή πείρα σε θέση γραμματειακής 

υποστήριξης, : 7 βαθμοί  

 

Εργασιακή πείρα σε διαχείριση έργων του 

πρωτογενούς ή τριτογενούς τομέα: 13 βαθμοί  
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 100  

 

 

 

 

Σ.3. Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μέγιστη 

βαθμολογία 
Εξειδίκευση 

1.  

Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

 

 

10 

Εάν πληρείται το κριτήριο: 10 βαθμοί 

(Η πλήρωση του κριτηρίου τεκμηριώνεται: με 

την κτήση τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 

τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.) 

 

2.  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Σπουδών οικονομικής 

κατεύθυνσης 

20 

Εάν πληρείται το κριτήριο: 20 βαθμοί 

(Η πλήρωση του κριτηρίου τεκμηριώνεται: με 

την κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής). 

 

3.  

Πενταετής πείρα στην  

διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων (ΚΠΣ-ΕΣΠΑ)  

 

30 

Εναλλακτικά, βαθμολογείται ως εξής: 

Εργασιακή πείρα άνω των 5 ετών: 30 βαθμοί 

4.  Γνώση χρήσης Η/Υ 10 

Εναλλακτικά, βαθμολογείται ως εξής: 

-Βεβαίωση εργοδότη για γνώση χρήσης Η/Υ 

(επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, 

Διαδίκτυο): 5 βαθμοί ή 

-Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού 

Η/Υ(επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, 

Διαδίκτυο) από αδειοδοτημένο φορέα από τον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή με τίτλους σπουδών, 

τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
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.  
 

Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ: 10 

βαθμοί (αναλυτικότερα, Βλ. Παράρτημα 2). 

5.  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 10 

 

Εάν πληρείται το κριτήριο: 10 βαθμοί 

 

6.  

Αποτίμηση του συνολικού 

χαρτοφυλακίου προσόντων των 

υποψηφίων –Τεκμηρίωση των 

συνεκτιμώμενων προσόντων τους. 

 Επιπλέον μεταπτυχιακοί 
τίτλοι σπουδών σχετικοί 
με το αντικείμενο του 
έργου 

 Γνώση επιπλέον ξένων 
γλωσσών 

 

20 

Εναλλακτικά, βαθμολογείται ως εξής: 

Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

σχετικό με το αντικείμενο του έργου 

Αποδεικτικό γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών 

 100  

 

 

 

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο υποψηφίων για το ίδιο έργο, θα διεξαχθεί συνέντευξη. 

1. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα 

αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».  

2. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν: Φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

3. Προτάσεις που δεν καλύπτουν τα απαραίτητα προσόντα που αναφέρονται στην ενότητα 9 για καθένα 

εξωτερικό συνεργάτη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Ο εξωτερικός συνεργάτης θα υπογράψει σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

5. Ο εξωτερικός συνεργάτης οφείλει να εκτελέσει το έργο του σε όλα τα στάδιά του σε στενή συνεργασία με τα 

αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ που θα οριστούν για την 

παρακολούθηση και την παραλαβή του συγκεκριμένου έργου. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (http://www.eoppep.gr στην επιλογή «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ»). 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή 

εταιρία ταχυμεταφοράς). 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
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Το εμπρόθεσμο της ένστασης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος 

αποστολής. Μη εμπρόθεσμη υποβολή επιφέρει την ακυρότητα της ανωτέρω υποβληθείσης ένστασης και τη μη 

εξέτασή της. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη 

διεύθυνση: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, 14234, Αττική, εντός τριών (3) ημερών από 

την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εάν η τελευταία ημέρα 

της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών  τότε η 

προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. 

Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 

θεωρούνται εκπρόθεσμες, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δεν εξετάζονται. 

Επίσης οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης εντός τριών (3) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης 

των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατόπιν γραπτής αίτησης, στους ατομικούς φακέλους και στα 

ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τους όρους τήρησης των 

προβλεπομένων στις Αποφάσεις 17/2002, 56/2003 και 40/2005 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση 

υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997. 

β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που 

αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης. 

γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν 

τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων. 

Περίληψη της σύμβασης που θα καταρτισθεί μετά την επιλογή του εμπειρογνώμονα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στη Διαύγεια και στο σύστημα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.Δ.Σ.). 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να προβεί σε ματαίωση ή ακύρωση της παρούσας πρόσκλησης ενημερώνοντας, σε κάθε 

περίπτωση, μέσω του οικείου ιστοτόπου. 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να προβεί σε ανάκληση ισχύος μέρους ή του συνόλου της παρούσας πρόσκλησης 

ενημερώνοντας, σε κάθε περίπτωση, μέσω του οικείου ιστοτόπου. 

ΕΝΣΤΑΣΗ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

«για υποβολή Προτάσεων προς σύναψη (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου» Σ.2 ή Σ.3 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων»  
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Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα αναρτήσει την περιληπτική και την πλήρη προκήρυξη για τουλάχιστον 15 ημέρες στην ιστοσελίδα 

του  και θα αποστείλει αυτές προς την οικεία διαχειριστική αρχή, προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της. 

 

 

                                                                                                             Για το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

              Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
             

        
 
 Ιωάννης Γερ. Βουτσινάς 
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