
 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για τη σύναψη συμβάσεων έργου για την υποστήριξη του ΣΕΠΕ στην Υλοποίηση και Διαχείριση 

των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων MIS 496017, 496018, 496019 
(αφορά φυσικά πρόσωπα) 

 
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) είναι συνδικαιούχος των 
Πράξεων “Δράσεις Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, με στόχο την 
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων, 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου, 
στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου, με κωδικούς ΟΠΣ 496017, 496018, 496019, αντίστοιχα. Οι 
Πράξεις, ενταγμένες αρχικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, πρόκειται άμεσα να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και να 
συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (Π.Α.Ν.), 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Αποφάσεις Ένταξης, 5.18571/6.2604/3.7.2015, 5.18572/6.2605/3.7.2015 
και 5.18574/6.2606/3.7.2015. 
 
Κάθε Πράξη αποτελείται από δύο (2) Υποέργα: το Υποέργο 1, “Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης, 
για ανέργους νέους, 18-24 ετών, στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, το οποίο 
θα υλοποιηθεί από Ανάδοχο, που θα επιλεγεί μετά από διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, 
και το Υποέργο 2 “Διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του προγράμματος, ενέργειες 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, Συμβουλευτική Υποστήριξη, Καταβολή Εκπαιδευτικού 
Επιδόματος”, το οποίο ο ΣΕΠΕ θα υλοποιήσει με Ίδια Μέσα. 
 
Περισσότερα στοιχεία για τις εν λόγω Πράξεις έχουν αναρτηθεί στο portal του ΣΕΠΕ, www.sepe.gr και 
ειδικότερα στην επιλογή “Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την Ενδυνάμωση των 
Δεξιοτήτων Ανέργων Νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα ΤΠΕ”. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ΣΕΠΕ, και με βάση την “Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα” (Απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠΕ υπ’ αριθμ. 378-11/11/2015), προτίθεται να αναθέσει σε εξειδικευμένους 
Επιστημονικούς Συνεργάτες (εφεξής Επιστημονικούς Συνεργάτες) με συμβάσεις έργου, την 
υποστήριξη των οργάνων του Συστήματος Διοίκησης Διαχείρισης Πράξης, έχοντας ως παραδοτέο την 
υλοποίηση και την διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Υποέργων και της Πράξης 
συνολικά (εφεξής το “Έργο”). 
 
Η χρηματοδότηση των συμβάσεων είναι ενταγμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό των Πράξεων και 
ανέρχεται για το σύνολο των 7 υπό ανάθεση Συμβάσεων. 
 
Η διάρκεια των συμβάσεων είναι από την υπογραφή τους μέχρι τις 30.09.2018 οπότε και το αναληφθέν 
Έργο θα έχει αποπερατωθεί και παραληφθεί. 
 
Ειδικότερα, ο Δικαιούχος ΣΕΠΕ προτίθεται να αναθέσει στους Επιστημονικούς Συνεργάτες την 
υλοποίηση των κάτωθι επιμέρους τμημάτων του Έργου: 
1. Την υποστήριξη του ΣΕΠΕ στο συντονισμό, τη διεύθυνση, της υλοποίησης και της διαχείρισης του 

Προγράμματος Κατάρτισης και των δράσεων Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας: Ένας (1) 
Επιστημονικός Συνεργάτης (κωδικός C1). 
Για την ανάθεση του παραπάνω τμήματος του Έργου, ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι (κατ’ 
ελάχιστον):  

 να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  
 να έχουν εμπειρία 5 ετών τουλάχιστον, στην επίβλεψη, παρακολούθηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων,  
 να έχουν παρακολουθήσει, επιβλέψει, 2 τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ 

έργα ΕΣΠΑ 2007 - 2013, προϋπολογισμού το καθένα μεγαλύτερου των 300.000 €.  
 να έχουν συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση, ενός (1), κατ΄ ελάχιστον, 

Προγράμματος Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας, συγχρηματοδοτούμενου από 
κοινοτικούς πόρους. 
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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. 

 
2. Την υποστήριξη του ΣΕΠΕ στην Οικονομική Διαχείριση της Πράξης: Ένας (1) Επιστημονικός 

Συνεργάτης (κωδικός C2). 
Για την ανάθεση του παραπάνω τμήματος του Έργου, ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι (κατ’ 
ελάχιστον):  

 να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  
 να έχουν εμπειρία 5 ετών τουλάχιστον στην υποστήριξη του Λογιστηρίου φορέων με κύκλο 

εργασιών άνω του 500.000 €.  
 να έχουν εμπειρία στην οικονομική διαχείριση και την παρακολούθηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 
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. 

 
3. Την υποστήριξη του ΣΕΠΕ στην υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων Συμβουλευτικής της 

Πράξης: Ένας (1) Επιστημονικός Συνεργάτης (κωδικός C3). 
Για την ανάθεση του παραπάνω τμήματος του Έργου, ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι (κατ’ 
ελάχιστον):  

 να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
 να έχουν εμπειρία στην οικονομική διαχείριση και την παρακολούθηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων,  
 να έχουν συμμετάσχει ως συντονιστές στη Συμβουλευτική Υποστήριξη ενός (1) τουλάχιστον 

συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΚΤ έργου, προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 500.000 
€.  

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. 

 
4. Τη Νομική Υποστήριξη του ΣΕΠΕ στην υλοποίηση και διαχείριση της Πράξης: Ένας (1) 

Επιστημονικός Συνεργάτης (κωδικός C4). 
Για την ανάθεση του παραπάνω τμήματος του Έργου, ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι (κατ’ 
ελάχιστον):  

 να είναι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής  
 να έχουν εμπειρία στη νομική υποστήριξη της υλοποίησης, διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων  
 να έχουν εμπειρία νομικής υποστήριξης νομικού προσώπου με τα χαρακτηριστικά του ΣΕΠΕ 

(νομική μορφή, οικονομικό μέγεθος, πλήθος μελών). 
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. 

 
5. Την υποστήριξη του ΣΕΠΕ στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση, της Επικοινωνίας 

(διοικητικής, επιχειρησιακής, ενημέρωσης) του φορέα με τρίτους (διαχειριστικές και λοιπές δημόσιες 
αρχές, ωφελούμενοι, επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, δυνητικά ενδιαφερόμενοι): Ένας (1) 
Επιστημονικός Συνεργάτης (κωδικός C5). 
Για την ανάθεση του παραπάνω τμήματος του Έργου, ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι (κατ’ 
ελάχιστον):  

 να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
 να έχουν εμπειρία στην διαχείριση, παρακολούθηση, υποστήριξη της επικοινωνίας σε 

σύνθετα (πολλαπλές συμβάσεις, σημαντικός αριθμός stakeholders, χωρική διασπορά) 
συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

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. 

 
6. Την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, στην παρακολούθηση και στην πιστοποίηση της υλοποίησης καθώς 

και στην παραλαβή, σύνθετου και μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, συγχρηματοδοτούμενου 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έργου: Δύο (2) Επιστημονικοί Συνεργάτες (κωδικός 
C6). 
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Για την ανάθεση του παραπάνω τμήματος του Έργου, ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι (κατ’ 
ελάχιστον):  

 να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  
 να έχουν εμπειρία στην διαχείριση και την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων, έχοντας συμμετάσχει στην παρακολούθηση και διαχείριση 2 τουλάχιστον 
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ έργων,  

 προϋπολογισμού, το καθένα, μεγαλύτερου του 1.000.000 € 
Θα ληφθούν υπόψη και θα συνυπολογιστούν κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητας, η εμπειρία, 
στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση δράσεων Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας, διαχείρισης 
Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, σχεδιασμού, 
παρακολούθησης, υλοποίησης δράσεων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης 

 
Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ, με την υπ’ αριθμ. 384/ 30-3-2016 Απόφασή 
του, καλεί τους ενδιαφερομένους, εφόσον πληρούν τις προαναφερόμενες απαιτήσεις και ενδιαφέρονται 
να συνάψουν σύμβαση έργου με το Σύνδεσμο, να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με courier αίτηση στο 
ΣΕΠΕ σύμφωνα με το αναρτημένο πρότυπο, με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα πρέπει να 
περιέχει βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι όσα περιέχονται σε αυτό είναι ακριβή καθώς 
και κάθε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων (αντίγραφα τίτλων 
σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα βοηθούσε στη διαμόρφωση σωστής 
γνώμης για την εμπειρία). 
 
Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 18/4/2016. Η Αξιολόγηση των 
αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία έχει ορίσει το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, με την 
παραπάνω Απόφαση του (384). Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ 
θα επιλέξει τα πρόσωπα των Επιστημονικών Συνεργατών στα οποία θα ανατεθούν τα παραπάνω 
επιμέρους τμήματα του Έργου. Η ανάθεση θα γίνει με τη σύναψη έγγραφης σύμβασης αμέσως μόλις 
ολοκληρωθεί η ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και υπό τον όρο ένταξης. Ο ΣΕΠΕ 
διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει στους επιλεγμένους Επιστημονικούς Συνεργάτες την υλοποίηση 
των παραπάνω τμημάτων του Έργου και οποτεδήποτε να προκηρύξει εκ νέου την ανάθεση αυτών ή 
ακόμα και να προβεί στην υλοποίηση και στη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
των Υποέργων και της Πράξης ακόμα και με άλλο τρόπο. Όσοι επιλεγούν, θα υποβάλλουν προς έλεγχο, 
πριν την υπογραφή της συμβάσεως με τον ΣΕΠΕ, τα πρωτότυπα έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά. Το 
ύψος του ανταλλάγματος για τα υπό ανάθεση τμήματα του Έργου συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο 
ανάθεσης τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου και την προϋπολογισθείσα για το ανατιθέμενο έργο 
δαπάνη, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης 
νομοθεσίας. 
 
Αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά 10:00 - 16:00 στα γραφεία του ΣΕΠΕ (Γραμματεία, 2ος όροφος) 
μέχρι και τις 18/4/2016, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος ΔΣ 
Τάσος Τζήκας 


