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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 

“Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων 
νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”,  

στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και  
στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 

 
 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΕ Ι ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”, 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ), ως συνδικαιούχος με την 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ), 
ανέλαβε την υλοποίηση 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” η 
οποία εντάσσετε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και είναι υποψήφιες προς 
ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση”. 
 
Η Πράξη αποσκοπεί στην κατάρτιση πιστοποίηση και συμβουλευτική καθοδήγηση των επαγγελματικών προσόντων 
3.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες, ώστε να 
επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον εν λόγω 
δυναμικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν οι 
ωφελούμενοι είναι: 
 Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician) 
 Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist) 
 Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist) 
 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer) 
 Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist). 

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μια από τις ανωτέρω ειδικότητες.  
 
Στην Πράξη θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει: 
 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών 
 Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 260 ωρών  
 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων  
 Πιστοποίηση προσόντων των ωφελουμένων. 

 
Κάθε πρόγραμμα (κατάρτιση - πρακτική) θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις: 
Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών 
Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών 
Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών 
Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών.  
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2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από τον ΣΕΠΕ μητρώου 
Συμβούλων που σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των 
καταρτιζομένων, διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με 
τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές 
συμβουλευτικές: 
1η Συμβουλευτική: O ωφελούμενος θα συμπληρώσει/χρησιμοποιήσει εργαλείο συμβουλευτικής σε 
ψηφιοποιημένη, διαδικτυακή μορφή και κατόπιν θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη με το σύμβουλο κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα επικαιροποιηθεί και συμπληρωθεί το επαγγελματικό προφίλ του κάθε ωφελούμενου. Σε 
αυτή τη συμβουλευτική θα επιλεγεί εκ μέρους του ωφελούμενου μια από τις 4 ειδικότητες, η οποία θα θεωρηθεί η 
καταλληλότερη γι’ αυτόν. 
2η Συμβουλευτική: Κατά την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης (Α φάση) πραγματοποιείται δεύτερη συνεδρία 
με τον σύμβουλο για την επιλογή της κατάλληλης θέσης πρακτικής σύμφωνα με την ειδικότητα που έχει επιλέξει ο 
ωφελούμενος σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 
3η Συμβουλευτική: Κατά την έναρξη της Γ Φάσης (θεωρητική κατάρτιση) θα πραγματοποιηθεί συνεδρία με τον 
σύμβουλο με σκοπό την πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά θέματα, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα 
αντιμετώπισε ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης (Β φάση). 
4η Συμβουλευτική: Πριν τη λήξη της Γ Φάσης (θεωρητική κατάρτιση) θα πραγματοποιηθεί συνεδρία που θα 
στοχεύει στην επαγγελματική συμβουλευτική, στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο και στην καλύτερη 
προετοιμασία του ωφελούμενου για την έναρξη της Δ φάσης (Πρακτική άσκηση 160 ωρών). 
5η Συμβουλευτική: Πριν την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρία, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η προετοιμασία του ωφελούμενου για την πιστοποίηση. 
 
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Συμβούλων, θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα 
παρακάτω προσόντα: 
 Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Να μην υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για 

έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:  
α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής δράσης της 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

ε)  υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, σύμφωνα με 
τις αντίστοιχες διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα. 

 Να μην έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές 
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική τους δραστηριότητα.  

 Να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων καθώς και την καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, στην οποία είναι 
εγκατεστημένοι. 

 Να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου 
αναγνωρισμένου  (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού.  

 Να διαθέτουν (2) έτη επαγγελματική - εργασιακή εμπειρία. 
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Σημείωση: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και 
στην περίπτωση που ο/ η ενδιαφερόμενος/ η δεν τα διαθέτει, η πρόταση του αποκλείεται. 
 
Επιθυμητές είναι οι πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό των Πράξεων (π.χ. συμμετοχή 
σε αντίστοιχα μητρώα συμβούλων, η κατοχή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος σε 
συναφείς κατευθύνσεις). 
  
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά 
δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να φέρει την ένδειξη:  

 
Αίτηση για την ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων 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” 

 
Ο φάκελος και θα πρέπει να κατατεθεί στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕ) 
Διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα   
ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. 

 
Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (του courier) αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας 
υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης).  
2. Βιογραφικό σημείωμα (βλέπε Υπόδειγμα Β στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης). 
3. Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ. 5 
4. Έντυπο δήλωσης Διαθεσιμότητας (βλέπε Υπόδειγμα Δ στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης) 
5. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (απλή φωτοτυπία) πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων/ προσόντων/ εμπειρίας. 

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 (21/10/2016), και ώρα 14:00. 
 
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του ΣΕΠΕ μέχρι την 
παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω 
ταχυμεταφοράς, ο ΣΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που 
θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. 
 
Ο ΣΕΠΕ δύναται, αναλόγως με τις ανάγκες του έργου, να προβεί στη διενέργεια κύκλων αξιολόγησης των υποψηφίων 
προς ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων του ΣΕΠΕ σε χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και στη 
συγκρότηση/ επικαιροποίηση του εν λόγω Μητρώου. 
 
Σημείωση: Εφόσον κάποιος επιθυμεί να υποβάλλει φάκελο για μια μόνο πράξη αναγράφει στον φάκελο μόνο την 
μια Πράξη στην οποία ενδιαφέρεται να συμμετάσχει 
 
5. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  
Τα έγγραφα απόδειξης των προσόντων που ζητούνται είναι τα εξής:  
5. 1. Πτυχίο ΑΕΙ/ Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών.  
Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο 
τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης 
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου 
και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.   
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5. 2. Απόδειξη Επαγγελματικής Εμπειρίας  
Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας απαιτούνται:  
Απλά αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης(‐εων) ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων 
ή/και σχετικών συμβάσεων, από τις οποίες να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας του 
υποψηφίου ή Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται: 
Το ιστορικό απασχόλησης του υποψηφίου (γραφείο, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας), το αντικείμενο απασχόλησης 
καθώς και η χρονική διάρκεια της. Υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται στο τέλος της παρούσας 
πρόσκλησης (Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη δήλωση για την εμπειρία).  
Επισημαίνεται πως η επαγγελματική εμπειρία, η οποία αναγράφεται στο Βιογραφικό Σημείωμα και δεν αποδεικνύεται 
με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  
Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων προς ένταξη στο μητρώο καθώς και η τελική επιλογή θα 
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το ΣΕΠΕ , βάσει 
των φακέλων των υποψηφίων. Η επιτροπή θα εξετάζει τον φάκελο των υποψηφίων και εφόσον διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα θα εντάσσονται στο μητρώο. Τα απαιτούμενα προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (οn/ off).  
 
Ο ΣΕΠΕ θα προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων έργου παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με συμβούλους του 
μητρώου αναλόγως με τις ανάγκες του έργου και τη διαθεσιμότητα των συμβούλων.  
 
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγονται προς ένταξη στο 
Μητρώο συμβούλων του ΣΕΠΕ στο πλαίσιο των Πράξεων, εκείνοι/εκείνες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. 
Στη συνέχεια, αναλόγως των αναγκών του προγράμματος, της διαθεσιμότητας των ωφελούμενων και των 
χωρικών/χρονικών περιορισμών, θα ανατεθούν οι υπηρεσίες συμβουλευτικής και θα συναφθεί σύμβαση έργου στο 
πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων. 
 
Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 
 
Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι 
σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους 
τίτλους τους (απλό αντίγραφο της νομίμως επικυρωμένης μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να 
συνοδεύονται από απλό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το 
ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή απαραδέκτου. 
 
Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν 
συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για ένταξη 
στο Μητρώο Συμβούλων του ΣΕΠΕ στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 
παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Μητρώου Συμβούλων του ΣΕΠΕ στο πλαίσιο της εν λόγω 
Πράξης. 
 
Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, απορρίπτεται. 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης ο ΣΕΠΕ δύναται να προχωρήσει σε 
αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος 
εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του επιλεχθέντος θα γίνει με άλλον 
ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο 
Μητρώο.  



     

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   

 
 

 

Ο ΣΕΠΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική της 
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης 
εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 
 
Με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Οι Σύμβουλοι του Μητρώου Συμβούλων του ΣΕΠΕ (στο πλαίσιο της Πράξης) στους οποίους ανατίθενται υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων του έργου κατά τους ορισμούς του ν. 
2472/1997 και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και την κρατούσα δεοντολογία θα τηρούν εχεμύθεια ως προς τις 
διαδικασίες και τα στοιχεία των ωφελουμένων που επεξεργάζονται. 
 
9. ΙΣΧΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
Το Μητρώο Συμβούλων του ΣΕΠΕ το πλαίσιο της Πράξης, το οποίο θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας 
Πρόσκλησης, θα παραμείνει ενεργό έως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων. Ο ΣΕΠΕ θα ενημερώνει 
προσωπικά κάθε αιτούντα για την ένταξή του στο Μητρώο. 
 
Οι Σύμβουλοι του Μητρώου Συμβούλων του ΣΕΠΕ, οφείλουν να δηλώσουν άμεσα στο ΣΕΠΕ οποιαδήποτε αλλαγή 
επέλθει στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση τους και έχουν κατατεθεί στο ΣΕΠΕ. 
 
10. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
Ο ΣΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής Συμβούλου που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Συμβούλων στο πλαίσιο της εν 
λόγω Πράξης , εφόσον αποδεδειγμένα: 
 Δεν τηρεί τους όρους της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας. 
 Δεν τηρεί τις καταληκτικές προθεσμίες που τίθενται από το ΣΕΠΕ για την παράδοση των προβλεπόμενων 

παραδοτέων. 
 Δεν τηρεί εχεμύθεια ως προς τις διαδικασίες και τα στοιχεία των ωφελουμένων που επεξεργάζεται. 
 Δεν τηρεί τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης. 

 
Σημειώνεται επίσης ότι ο Σύμβουλος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με υποβολή γραπτού ή/και ηλεκτρονικού 
αιτήματος προς το ΣΕΠΕ για τις περιπτώσεις που επιθυμεί να μην είναι ενεργός ή και για την οριστική διαγραφή του 
από το Μητρώο Συμβούλων του ΣΕΠΕ. 
 
11. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Υπόψη κυρίας  
Μύριαμ Βασιλειάδου, Υπεύθυνης Διοικητικής Υποστήριξης & Προώθησης Δράσεων ΣΕΠΕ, info@sepe.gr. 
 
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στο portal του ΣΕΠΕ.  
 
Υπόδειγμα Α: Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
Υπόδειγμα Β: Βιογραφικό Σημείωμα  
Υπόδειγμα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση Εμπειρίας 
Υπόδειγμα Δ: Έντυπο διαθεσιμότητας. 


