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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ M.Α.Ε. (ΚτΠ M.Α.Ε.)
ΑΦΜ: 999983307, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αρ. Μ.Α.Ε. 48886/01/Β/01/278 - Α.Φ. 674144

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
(Contract Managememt)

Πληροφορίες : Χριστόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο : 213 - 13 00 839
Fax : 213 - 1300 800-1 
e-mail : gchris@ktpae.gr    

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για το έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης για την ωρίμανση των υποέργων ΥΕ1 και ΥΕ2, του Έργου 
«Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του Ανώτατου  
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό 
ΠΔΕ.
(Υποέργο 3 του ΤΔΕ: «ΥΕ3: Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» της Δράσης «16972 - 
Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης» με ενάριθμο κωδικό 2022TA015000025174738 
στο ΠΔΕ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Β/09-03-2021).

2. Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
184/Α/23-09-2020).

3. Τον Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019).
4. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 
3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη 
υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014).
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5. Τον Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013).

6. Toν Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011).

7. Τον N. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων 
λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών 
προσώπων.” (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.   Τον Ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
  (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993), όπως τούτος τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει των διατάξεων του 
  Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).

9.   Τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ετών 2020 - 2021.
10. Την υπ’ αρ. 137315/23-12-2020 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του 
οικονομικού έτους 2020, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 
2021 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 5761/Β/28-12-2020).

11. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015).

12. Την υπ’ αρ. 23979/ΔΕ264/03-06-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές 
πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 
1367/Β/05-06-2013).

13. Την υπ’ αρ. 44009/ΔΕ 5154/08-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων 
επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος 
μέσω ηλεκτρονικών εντολών» (ΦΕΚ 2595/Β/15-10-2013).

14. Την υπ’ αρ. 25853/28-02-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
«Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό 
δαπανών ΠΔΕ 2020 - 2022»

15. Την Εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον 
Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 - 2023 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων) (L 119).

17. Τον Ν. 4624/2019 «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 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).

18. Τον N. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-12-
2005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και 
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«Αριθ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 
3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-07-
2006).

19. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου 
στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του 
Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59, 
παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «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 (Α 297) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.

20. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81/2019 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).

21. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
200/Α/03-12-2018).

22. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της 
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 38427 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση 
του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και 
κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 5111/Β'/04-11-2021).

23. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 43345 ΕΞ 2021 Απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 13845 ΕΞ 
2021/12.05.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης 
Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 
252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της 
Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 
ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β’ 2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της 
Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β’ 2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση 
άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”» (Β’ 
164)» ΦΕΚ 2060/Β’/2021))» (ΦΕΚ 5807/Β/10-12-2021).

24. Την υπ’ αρ. 4151/05-08-2022 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: "Ανανέωση της 
θητείας του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
«Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»" (ΦΕΚ 752/ΥΟΔΔ/24.08.2022).

25. Το Τεχνικό Δελτίο του έργου: «ΥΕ3: Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων μέσω 
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)», με Κωδικό Έργου: 
2022TA015000025174738, του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

26. Την από 26-07-2022 (A/A Docutracks 366978) Εισήγηση από την Γενική Διεύθυνση 
Διαχείρισης Έργων της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

27. Την με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε.: 15801/13-09-2022 Πρόσκληση υποβολής Προσφοράς για 
Απευθείας Ανάθεση.

28. Την προσφορά της εταιρείας «REMACO AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KAI 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με Αρ. Πρωτ. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 15867/14-09-2022.
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29. Το από 15-09-2022 (A/A Docutracks 370245) Ενημερωτικό Σημείωμα για την έγκριση 
αποδοχής επιλεγμένης Προσφοράς Απευθείας Ανάθεσης από την Γενική Διεύθυνση Έργων 
της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

30. Tην με Α.Π. ΚτΠ Μ.Α.Ε. 5660/05-04-2022 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Μ.Α.Ε.».

31. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 856/25-08-2022 Συνεδρίασή του, με 
θέμα Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).

32. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 857/26-08-2022 Συνεδρίασή του, με 
θέμα γενικές εξουσιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.2).

33. Την Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ Μ.Α.Ε. με Αρ. Πρωτ. 15155/01-09-2022 
με θέμα «Εξουσιοδότηση δικαιώματος υπογραφής σε Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της 
ΚτΠ Μ.Α.Ε.».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την Απευθείας Ανάθεση, για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης για την ωρίμανση των υποέργων ΥΕ1 και ΥΕ2, του Έργου 
«Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του Ανώτατου  Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό ΠΔΕ.

στον Οικονομικό Φορέα:

«REMACO AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
με ΑΦΜ: 094213379 / Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και  CPV: 72221000-0 «Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης»

και στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Αρτέμιδος 3, Μαρούσι, TK 15125
Τηλέφωνο: 210 0084000,  e-mail: remaco@remaco.gr

με Αντικείμενο Σύμβασης:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του αρ. 118 του Ν 4412/2016 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

CPV: 72221000-0, «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης»

Στο πλαίσιο της από 24-03-2022 Προγραμματικής Συμφωνίας (1η τροποποίηση) μεταξύ του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. 
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(ΚτΠ Μ.Α.Ε.) και του Υπουργείου Εσωτερικών, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. προγραμματίζει την υλοποίηση του 
Έργου «Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του Ανώτατου  
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» (Δράση «16972 - Μεταρρύθμιση της δημόσιας 
διοίκησης», Πυλώνας Ανάκαμψης «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας», 
Άξονας «4.2 - Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης»).

Σκοπός του έργου είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας, προκειμένου να ανταποκριθούν με ταχύτητα, ασφάλεια και 
αξιοπιστία οι ανάγκες που προκύπτουν από τον Ν. 4765/2021 που εισάγει το σύγχρονο περιβάλλον 
προσλήψεων που ουσιαστικά μεταμορφώνει ψηφιακά το ΑΣΕΠ. Η υλοποίηση του έργου θα 
ακολουθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες τεχνολογίες, με γνώμονα πάντα την 
απλοποίηση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων, ώστε 
να υποστηρίξει τον ενισχυμένο ρόλο του ΑΣΕΠ στο σύγχρονο οικοσύστημα πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον Ν. 4765/2021, σχετικά με την αναμόρφωση των διαδικασιών επιλογής 
προσωπικού στο δημόσιο τομέα, θα υπάρξει νέος πανελλήνιος διαγωνισμός που πρέπει να 
ψηφιοποιηθεί πλήρως. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο στοχεύει στην πλήρη ψηφιοποίηση των σχετικών 
διαδικασιών, από το στάδιο της αίτησης έως τα τελικά αποτελέσματα κάθε υποψηφίου και την 
ικανότητα του ΑΣΕΠ να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα για την πρόσληψη όλων των νέων 
προσλήψεων στη Γενική Κυβέρνηση. 

Επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

   Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αναβάθμιση του ΑΣΕΠ με σύγχρονες και καινοτόμες 
τεχνολογίες πληροφορικής με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητάς του, ώστε να παρέχεται ένα σύγχρονο περιβάλλον για προσλήψεις 
στο δημόσιο τομέα.

   Η υποστήριξη του ΑΣΕΠ ώστε να σχεδιάσει και να αναμορφώσει τις διαδικασίες του 
σύμφωνα με τις προτεραιότητές του, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές συνθήκες και τις 
αναμενόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

   Η υποστήριξη του ΑΣΕΠ ώστε να καθορίσει και να εφαρμόσει κατάλληλες διαδικασίες και 
μεθοδολογίες λαμβάνοντας υπόψη τις καλές πρακτικές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν 
από άλλες χώρες για την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων.

   Η μείωση του λειτουργικού κόστους του ΑΣΕΠ.

   Η υποστήριξη του ΑΣΕΠ ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα 
της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μεταξύ άλλων, με την ενίσχυση των 
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και τον καθορισμό σαφών ευθυνών

Τα υποέργα ΥΕ1 και ΥΕ2 του έργου περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

ΥΕ1: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΣΕΠ και σύγχρονο περιβάλλον 
προσλήψεων Δημοσίου Τομέα

 Υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη μετεγκατάσταση των υφιστάμενων 
πληροφοριακών συστημάτων ΑΣΕΠ (e-ASEP) στο Κυβερνητικό Νέφος του Ελληνικού 
Δημόσιου Τομέα (G-Cloud). 
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 Προμήθεια όλων των απαραίτητων αδειών που καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων ΑΣΕΠ και μετεγκατάσταση 
στο G-Cloud 

 Ανάπτυξη νέων εφαρμογών/ βελτιστοποίηση υφιστάμενων / λειτουργικότητες 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης ψηφιοποίηση των Πανελληνίων 
διαγωνισμών του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το Ν. 4765/2021.

 Υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών/ προμήθεια λογισμικών προκειμένου να 
καταστεί πλήρως δυνατή η εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων του ΑΣΕΠ 

 Αναβάθμιση διαδικασιών και επιπέδου ασφάλειας, με ενημέρωση και εφαρμογή νέας 
πολιτικής ασφαλείας και συμμόρφωση με τον GDPR

 Υλοποίηση νέων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαλειτουργικότητας

ΥΕ2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Α.Σ.Ε.Π.

 Προμήθεια ηλεκτρονικής πλατφόρμας και υποδομής (π.χ. tablet, Router κ.λπ.) για την 
πιλοτική εφαρμογή (~1,000 υποψήφιοι) ψηφιακού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ σύμφωνα με 
το Ν. 4765/2021.

 Λειτουργικός και οργανωτικός ανασχεδιασμός του ΑΣΕΠ -Προδιαγραφές των αναγκαίων 
πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου 
επιχειρησιακού συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας, με αξιοποίηση σύγχρονων 
πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών μέσω :

o της αποτύπωσης, μοντελοποίησης και αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών 
λειτουργίας του ΑΣΕΠ

o του στρατηγικού σχεδιασμού του νέου επιχειρησιακού συστήματος οργάνωσης και 
λειτουργίας του ΑΣΕΠ

o της απλούστευσης και προτυποποίησης των διαδικασιών,

o του προσδιορισμού των απαραίτητων θεσμικών αλλαγών και τροποποιήσεων του 
κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του ΑΣΕΠ

o της εκπόνησης των προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και 
εφαρμογών καθώς και των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας,

o της εκπόνησης σχεδίου μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα 
λειτουργίας,

o του σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του ΑΣΕΠ 
για την εφαρμογή του νέου συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας,

  Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Μητρώου Υποψήφιων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΜΥΔΥ), το 
οποίο θα διασυνδέεται με τα λοιπά υποσυστήματα του ΑΣΕΠ και παράλληλα θα 
προβλέπεται διασύνδεση με τα περιγράμματα θέσεων της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και 
τα λοιπά βασικά μητρώα / ΠΣ ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. 

  e- Assessment Centres του ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνεται η εκτέλεση των τεστ δεξιοτήτων 
του ΑΣΕΠ μέσω on line κέντρων εξέτασης / αξιολόγησης (assessment centres) και 
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τηλε-επιτήρησης μέσω της προμήθειας πλατφόρμας/ λογισμικού, το οποίο θα 
χρησιμοποιεί ζωντανούς, άρτια εκπαιδευμένους επιτηρητές που παρακολουθούν τους 
υποψηφίους σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης από την 
διαδικασία ταυτοπροσωπίας έως και την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

 Ανάπτυξη Συστήματος Προσαρμοστικής Αξιολόγησης του ΑΣΕΠ (Computerized 
Adaptive Testing - CAT). Σκοπός της δημιουργίας του συστήματος CAT στο ΑΣΕΠ είναι 
η ψηφιακή υλοποίηση των τεστ δεξιοτήτων/ adaptative tests, μέσω της επιλογής 
διαφορετικών κάθε φορά στοιχείων (items) (σε αριθμό και επίπεδο δυσκολίας) από μια 
προ-βαθμονομημένη τράπεζα στοιχείων, ώστε να προσαρμόζονται στο επίπεδο 
ικανότητας του εκάστοτε εξεταζόμενου. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα μετριέται πιο 
αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια η ικανότητα του ατόμου. Πρόσθετα 
πλεονεκτήματα του συστημάτων CAT που θα αναπτυχθεί σε σχέση με τα συμβατικά 
τεστ (έντυπης μορφής), είναι ο σημαντικά περιορισμένος χρόνος χορήγησης, το 
περιορισμένο τους μέγεθος οι ευέλικτοι τρόποι εξέτασης, η αυξημένη ασφάλεια, ο 
καλύτερος έλεγχος έκθεσης των στοιχείων, η ταχεία επικαιροποίηση της τράπεζας 
στοιχείων, η βελτιωμένη εμπειρία για τον εξεταζόμενο και η συχνή επαναξιολόγηση των 
εξεταζόμενων διότι δεν προκύπτει εξοικείωση με τα στοιχεία. 

 Ανάπτυξη και υλοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών, βάσει των αποτελεσμάτων / 
προδιαγραφών του λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού του ΑΣΕΠ 

 Υλοποίηση 2 πιλοτικών blockchain για βελτίωση της λειτουργίας του ΑΣΕΠ.

Αντικείμενο του παρόντος έργου, αποτελεί η Τεχνική Υποστήριξη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας Μ.Α.Ε. για την εξειδίκευση των υποέργων ΥΕ1 και ΥΕ2, του Έργου «Εκσυγχρονισμός 
των διαδικασιών προσλήψεων μέσω του Ανώτατου  Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)».

Στο πλαίσιο αυτό,  ο Ανάδοχος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ωρίμανση του 
έργου, με στόχο:

 Τον προσδιορισμό και την περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
υλοποίησης των δύο υποέργων, για τη σύνταξη των δύο τευχών Τεχνικού Δελτίου 
Έργου και των δύο Τευχών  Διακήρυξης.

Ειδικότερα, το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει: 

1. Κατάρτιση δύο σχεδίων Τεχνικού Δελτίου ‘Εργου, ένα για κάθε υποέργο, όπου κατ’ ελάχιστον 
θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 Αναλυτική περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου του υποέργου, 

 Χρονοπρογραμματισμός του υποέργου, 

 Αναλυτική κοστολόγηση του υποέργου - Προβλέψεις Πληρωμών και Χρηματορροών και

 Υποστήριξη κατά την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των δύο Τεχνικών Δελτίων στην 
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 
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2. Κατάρτιση δύο αναλυτικών Σχεδίων Τεύχους Διακήρυξης, ένα για κάθε υποέργο, όπου κατ’ 
ελάχιστον θα εξειδικεύονται έτι περαιτέρω τα σημεία που αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο 
Έργου του κάθε υποέργου. 

Σκοπιμότητα
Το έργο στοχεύει στην ωρίμανση, εξειδίκευση και επιτυχή δημοπράτηση των υποέργων «ΥΕ1: 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΣΕΠ και σύγχρονο περιβάλλον προσλήψεων Δημοσίου 
Τομέα» και «ΥΕ2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Α.Σ.Ε.Π.» του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), όπως περιγράφονται στην ενότητα 2.1 της παρούσας, μέσω της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Παραδοτέα

Για κάθε ένα από τα υποέργα ΥΕ1 και ΥΕ2, ο ανάδοχος θα καταθέσει τα παρακάτω παραδοτέα:

Π1: Σχέδιο Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και Έντυπου Ανάλυσης Κόστους (ΕΑΚ)

Παράδοση: 3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

Π2: Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης και Έντυπου Ανάλυσης Κόστους (ΕΑΚ)

Παράδοση: 3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

CPV: 72221000-0, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης   

Συνολικής Αξίας: 

Είκοσι Έξι Χιλιάδων Εννιακοσίων Ευρώ (26.900,00€) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). (Ποσό 
δαπάνης με ΦΠΑ: 33.356,00 € , ΦΠΑ: 6.456,00 €)

2. Η συνολική χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή        
της Σύμβασης.

3. Η καταβολή του συνολικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, με την παραλαβή του 
συνόλου των Παραδοτέων του Έργου και μετά τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Έργου, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του Αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
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4. Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της ΣΑΤΑ 015 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 του έργου: «SUB3: Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών 
προσλήψεων μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)», με Κωδικό 
Έργου: 2022TA015000025174738.

Η δαπάνη θα βαρύνει το σχετικό Τεχνικό Δελτίο του έργου: «ΥΕ3: Εκσυγχρονισμός των 
διαδικασιών προσλήψεων μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)», με 
Κωδικό Έργου: 2022TA015000025174738, του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ασθενίδης
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Συνημμένα:

Κοινοποίηση:
«REMACO AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

Εσωτερική Διανομή:
- Γραμματεία ΔΣ
- Γραμματεία Διοίκησης
- Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Γενική Διεύθυνση Έργων
- Διεύθυνση Διοίκησης & Λειτουργίας
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων & Υποδομών
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων (Contract Management)

ΑΔΑ: ΩΑ8Λ469Η4Σ-ΦΤΓ


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Αρ.Πρωτ.: 16266/21-09-2022
	AkrivesAntigrafo: 
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2022-09-21T17:57:02+0300


	

		2022-09-22T10:32:53+0300
	Athens




