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Πρόσκληση 2/2017 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Επιστημονικών Συνεργατών Ενεργειών Συμβουλευτικής 

(αριθ. πρωτ.: 26-2/17-02-2017) 
 

 
για  τη  σύναψη  Συμβάσεων  Έργου,  με  αντικείμενο  την  υποστήριξη  της  υλοποίησης  και  διαχείρισης  των 
Ενεργειών ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ του Υποέργου 2 της Πράξης «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με 
στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18 ‐ 24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (κωδικοί MIS 496017, 496018, 496019)». 
 
Α. Αντικείμενο του έργου  
Ο  Σύνδεσμος    Επιχειρήσεων  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  Ελλάδας  (ΣΕΠΕ)  είναι  συνδικαιούχος  της 
Πράξης «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων 
νέων 18 ‐ 24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
 
Για  την  άρτια  και  ολοκληρωμένη  υλοποίηση    του  Προγράμματος  «Κατάρτιση,  πιστοποίηση  και 
συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18‐24 ετών σε ειδικότητες του 
τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», προβλέπεται η πραγματοποίηση ενεργειών 
συμβουλευτικής  προς  τους ωφελούμενους  της  πράξης  για  την  καλύτερη  δυνατή προσαρμογή  τους  στις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.  
 
Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο ΣΕΠΕ επιδιώκει  να συνάψει Συμβάσεις Έργου 
με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, ώστε να υποστηρίξει ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά, την 
υλοποίηση και διαχείριση  των ενεργειών Συμβουλευτικής προς τους ωφελούμενους  της Πράξης. 
 
Α.2. Το αντικείμενο του έργου αφορά σε 5 Συντονιστές των Συμβούλων των Ωφελουμένων. 
Ο Συντονιστής των Συμβούλων, έχει την ευθύνη της οργάνωσης,  παρακολούθησης, υποστήριξης του έργου 
των Συμβούλων των Ωφελουμένων, σε συγκεκριμένη ομάδα Περιφερειών από τις 13 της χώρας. Μεριμνά 
για  την  ομαλή  και  απρόσκοπτη  εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  του  έργου  της  Συμβουλευτικής,  για  την 
αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών  που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ενεργειών Συμβουλευτικής 
στους ωφελούμενους.  
 
Ελέγχει  και αξιολογεί  το έργο των Συμβούλων, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, προς  τον 
οποίον αναφέρεται  και υποβάλλει τα παραδοτέα του. 
 
Παραδοτέα: 
Μηνιαίες Αναφορές   για την πορεία υλοποίησης της Συμβουλευτικής στους ωφελούμενους της περιοχής  
ευθύνης του.  Ανά τρίμηνο, Έκθεση Αξιολόγησης. 
 
Προκηρύσσονται  Συμβάσεις Έργου για 5  Συντονιστές. 
Αμοιβή: 9.000,00 €  για κάθε Συντονιστή, περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Β.  Απαιτούμενα Προσόντα  
Για τη σύναψη συμβάσεως Συντονιστή Συμβούλων ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι (κατ΄ ελάχιστον):  
‐ να  είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου,  θετικών ή οικονομικών ή  κοινωνικών  επιστημών.  Το  ζητούμενο 

αποτελεί κριτήριο on / off  για την αξιολόγηση της αίτησης 
‐ κατά  το  χρονικό  διάστημα  1.1.2013  –  31.12.2016,  να  έχουν  επαγγελματική  –  εργασιακή  εμπειρία 

υλοποίησης συνεδριών Συμβουλευτικής , Ανέργων ή / και  Απασχολουμένων, σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα.  Το προσόν βαθμολογείται ανάλογα με το πλήθος των ΜΗΝΩΝ, στη διάρκεια των οποίων 
πραγματοποιήθηκαν  οι  δηλούμενες    συνεδρίες    Συμβουλευτικής,  σύμφωνα    με  την  κλίμακα  που 
καταγράφεται στον Πίνακα Βαθμολόγησης 

‐ κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2013 – 31.12.2016, να έχουν επαγγελματική – εργασιακή εμπειρία στον 
συντονισμό,  διαχείριση  δράσεων  Συμβουλευτικής,  σε  λοιπά  συγχρηματοδοτούμενα  έργα  ή  σε  έργα 
ιδιωτικού τομέα. Το προσόν βαθμολογείται ανάλογα το πλήθος των ΜΗΝΩΝ, στη διάρκεια των οποίων 
πραγματοποιήθηκαν τα   δηλούμενα «Συντονισμός. Διαχείριση Δράσεων Συμβουλευτικής», σύμφωνα  
με την κλίμακα που καταγράφεται στον Πίνακα Βαθμολόγησης.   

‐ κατά το χρονικό διάστημα  1.1.2012 – 31.12.2016, να διαθέτουν επαγγελματική – εργασιακή εμπειρία 
στον  σχεδιασμό/  υλοποίηση/  διαχείριση  πράξεων,  δράσεων  (πλην  Συμβουλευτικής),  
συγχρηματοδοτούμενων  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  (ΕΚΤ).  Το  προσόν  βαθμολογείται 
ανάλογα με το πλήθος των ΜΗΝΩΝ, στη διάρκεια των οποίων   πραγματοποιήθηκαν  τα   δηλούμενα 
«σχεδιασμός/  υλοποίηση/  διαχείριση  πράξεων,  δράσεων  (πλην  Συμβουλευτικής),  
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)», σύμφωνα  με την κλίμακα που 
καταγράφεται στον Πίνακα Βαθμολόγησης.   

 
Τα επιπλέον των ανωτέρω προσόντα θα ληφθούν υπόψη και θα συνυπολογιστούν κατά την αξιολόγηση της 
υποψηφιότητας, εφόσον σχετίζονται με την υλοποίηση, διαχείριση του όλου έργου. 
 
Γ. Διαδικασία Αξιολόγησης ‐ Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων & Διαδικασία Ενστάσεων  
 
Η Αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία πρόκειται να ορίσει    το 
Τριμελές Όργανο ΕΣΠΑ του ΣΕΠΕ. Το Τριμελές Όργανο ΕΣΠΑ του ΣΕΠΕ ορίζει και την Επιτροπή εξέτασης των 
Ενστάσεων. 
Η  Αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τον ακόλουθο  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ (κριτήρια αξιολόγησης) 
συντελεστής 
βαρύτητας      Κλίμακα βαθμολόγησης 

Να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, 
θετικών ή οικονομικών ή κοινωνικών 
επιστημών 

on/off 
  

Επαγγελματική – εργασιακή εμπειρία 
υλοποίησης άνω των 500 ωρών / 
συνεδριών στο αντικείμενο της 
συμβουλευτικής σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα ανέργων ή και εργαζομένων 
τα τέσσερα τελευταία έτη  (μέτρηση σε 
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ) 

35% 

0 ‐ 500  συνεδρίες             50 
500 ‐ 1000 συνεδρίες       70 
1001 ‐ 1500 συνεδρίες      90 
1501 και άνω                     100 
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Επαγγελματική – εργασιακή εμπειρία στον 
συντονισμό,  διαχείριση δράσεων  
συμβουλευτικής σε λοιπά 
συγχρηματοδοτούμενα έργα ή έργα 
ιδιωτικού τομέα  τα τέσσερα τελευταία έτη  
(μέτρηση σε ΜΗΝΕΣ)  

35% 

0 ‐ 12 μήνες               30 
13 ‐ 24  μήνες             50 
25 ‐ 36 μήνες               70 
37 μήνες και άνω       100  

Επαγγελματική – εργασιακή εμπειρία στον 
σχεδιασμό/ υλοποίηση/ διαχείριση 
πράξεων, δράσεων (πλην Συμβουλευτικής)  
συγχρηματοδοτούμενων από ΕΚΤ (μέτρηση  
σε ΜΗΝΕΣ)  

30% 

0‐ 12 μήνες            30 
13 ‐ 24  μήνες        50 
25‐ 36 μήνες          70 
37 μήνες και άνω  100 

 
 
Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης ανακοινώνονται με ανάρτηση στο portal του ΣΕΠΕ. 
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επομένη της ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις που θα υποβληθούν εξετάζονται από Επιτροπή εξέτασης  των Ενστάσεων.  
 
Με βάση τις εισηγήσεις    της Επιτροπής Αξιολόγησης και  της Επιτροπής Ενστάσεων,  το Τριμελές Όργανο 
ΕΣΠΑ του ΣΕΠΕ θα επιλέξει τα πρόσωπα των επιστημονικών συνεργατών, ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί 
η αναγκαία σύμβαση που θα περιέχει τους παραπάνω όρους και όσους άλλους κριθούν αναγκαίοι για την 
άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του έργου 
 
Με βάση τα παραπάνω, το Τριμελές Όργανο ΕΣΠΑ του ΣΕΠΕ, με την Απόφαση Πρακτικό 2/ 16‐12‐2016,  καλεί 
τους  ενδιαφερομένους,  εφόσον  πληρούν  τις  προαναφερόμενες  απαιτήσεις  και  ενδιαφέρονται  να 
συνάψουν σύμβαση με το Σύνδεσμο να υποβάλουν αίτηση στο ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το αναρτημένο πρότυπο, 
επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι όσα περιέχονται σε αυτό ισχύουν. 
 
Όσοι επιλεγούν, θα υποβάλουν προς έλεγχο, πριν την υπογραφή της συμβάσεως με τον ΣΕΠΕ, τα πρωτότυπα 
έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά. 
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθημερινά 10:00 – 16:00 στα γραφεία του ΣΕΠΕ (Γραμματεία, 2ος όροφος),  μέχρι 
και την 6η Μαρτίου 2017, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής.  
 
 


