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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  
ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΩΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΜΕ: 

 

α) Ζνα (1) Υπεφκυνο οικονομικισ διαχείριςθσ 

β) Ζνα (1) Νομικό 

γ) Δυο (2) διοικθτικά ςτελζχθ 

δ) Δυο (2) επιςτθμονικά ςτελζχθ με εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα  ζργα 

 

Ι) ΝΟΜΙΚΟ & ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ των ςυμβάςεων διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν: 

1) Τθν από γενικό αρικμό 94/2010 καταςτατικι πράξθ του φορζα με τθν επωνυμία «Ρανελλινιοσ 
Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ και νζων Τεχνολογιϊν», 
όπωσ ιςχφει. 

2) Τθ με αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ 
Διαχείριςθσ. 

3) Τθ με Α.Ρ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργικι Απόφαςθ τροποποίθςθσ και 
αντικατάςταςθσ τθσ 81986/EYΘY712/31-07-2015 Υπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί Κανόνεσ 
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ 
Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων 
αξιολόγθςθσ πράξεων» (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

4) Τθ με Α.Ρ. ΕΥΔ ΕΡΑνΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 πρόςκλθςθ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία», με τίτλο 
«Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα» για 
τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 02 και 02Σ (ΩΦΡΗ465Ο7-Ψ2) και τισ με Α.Ρ. ΕΥΔ ΕΡΑνΕΚ 
4839/1396/Α2/16.09.2016. (67Η4653Ο7-ΒΤ9) και 5975/1802/Α2/17.10.2016 (ΩΟ1Σ4653Ο7-
ΜΚΡ) 1θ και 2θ τροποποίθςι τθσ αντίςτοιχα  

5) Τθν με αρικμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΡΑΝΕΚ 4839/1396/Α2/16.09.2016 (α/α ΟΡΣ 1511 και κωδικό 024) 1θ 
τροποποίθςθ και παράταςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό 
πρόγραμμα « Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία», με τίτλο «Κατάρτιςθ 
και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα» για τουσ άξονεσ 
02 και 02Σ (67Η4653Ο7-ΒΤ9)  

6) Τθ με Α.Ρ. ΕΥΔ ΕΡΑνΕΚ 5975/1802/Α2/17.10.2016 (α/α ΟΡΣ 1511 και κωδικό 024) 2θ 
τροποποίθςθ και παράταςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό 
πρόγραμμα « Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία», με τίτλο «Κατάρτιςθ 
και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα» για τουσ άξονεσ 
02 και 02Σ (ΩΟ1Σ4653Ο7-ΜΚΡ). 

7) Τθ με αρικμ. 43/09.09.2016 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του φορζα με τθν 
επωνυμία «Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ 
και νζων Τεχνολογιϊν» ζγκριςθσ για υποβολι πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 
πρόςκλθςθσ ΕΥΔ ΕΡΑΝΕΚ με α/α ΟΡΣ 1511 και κωδικό 024. 

8) Τθν με Α.Ρ. ΕΥΔ ΕΡΑνΕΚ 6102/849/Α3/12.12.2017 ορκι επανάλθψθ τθσ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ 
Ρράξθσ «Κατάρτιςθ και Ριςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτον κλάδο των ΤΡΕ» με κωδ. 
MIS 5003135 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και 
Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: Ω1Β3465ΧΙ8-4Ι5).  
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9) Τθν με αρικμ. 3/08.05.2018Ρρακτικό  Διοικθτικοφ Συμβουλίου του φορζα για τθν απόφαςθ 
περί τθσ ζγκριςθσ εκτζλεςθσ με ίδια μζςα του Υποζργου 2 τθσ Ρράξθσ «Κατάρτιςθ και 
Ριςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτον κλάδο των ΤΡΕ με Κωδικό ΟΡΣ 5003135, κακϊσ και 
τθν με αρικμ. 06/10.05.2018 Απόφαςθ Υλοποίθςθσ με Κδια Μζςα. 

10) Το με ID: 47184 – 03.07.2018– ϊρα: 14:06 Τεχνικό Δελτίο Ρράξθσ του Δικαιοφχου Ρανελλινιοσ 
Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν 
προσ τθν ΕΥΔ ΕΡΑνΕΚ για τθν τροποποίθςθ τθσ πράξθσ με Κωδικό ΟΡΣ 5003135 ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-
2020».  

11) Τθν με Α.Ρ. 4166/1350/Α3/09.07.2018 ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Μονάδασ Α3 τθσ ΕΥΔ ΕΡΑνΕΚ για 
τθν 1θ τροποποίθςθ τθσ πράξθσ με Κωδικό ΟΡΣ 5003135 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020».  

12) Τθν με αρικμ. 9/28.09.2018Απόφαςθ του φορζα για τθν ζγκριςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 
Στελζχωςθ Ομάδασ Ζργου υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 
γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτον κλάδο των ΤΡΕ» και MIS 5003135. 

 

IΙ)  ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ο Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ και Νζων 
Τεχνολογιϊν ιδρφκθκε το 2010 από επιχειρθματίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςε όλθ τθν Ελλάδα, 
ζχοντασ τουσ εξισ ςκοποφσ: 

Α) Τθν προϊκθςθ δράςεων υποςτιριξθσ και επιχειρθματικότθτασ επιχειριςεων για τον 
εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξι τουσ, 

Β) τον ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και 
προγραμμάτων κατάρτιςθσ του προςωπικοφ επιχειριςεων και φορζων, 

Γ) τθν προετοιμαςία προτάςεων και θ διαχείριςθ προγραμμάτων τθσ Ε.Ε. αλλά και των 
Ελλθνικϊν Υπουργείων, 

Δ) τθ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα και γενικότερα τθν αξιοποίθςθ ερευνθτικϊν 
αποτελεςμάτων ςτθν επιχειρθματικότθτα, 

Ε) τθν ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ για τισ εξελίξεισ ςε Εκνικό, Ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, 

ΣΤ) τθν εκπροςϊπθςθ των επιχειριςεων – μελϊν του Συνδζςμου. 

Η) τθν καλλιζργεια του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ ςε νζουσ 

 
Ακολουκϊντασ το ςκοπό τθσ ίδρυςισ του ο Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν 
Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν, ςυμμετείχε ςτθν πρόςκλθςθ (024) «Κατάρτιςθ 
και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα» τθσ Ειδικισ 
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΡΑνΕΚ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του εγκρίκθκε να 
υλοποιιςει τθν Ρράξθ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτον κλάδο των 
ΤΡΕ» ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» 
με τθν υπ’ αρικμ. 6102/849/A3/17.11.2017 απόφαςθ ζνταξθσ και με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5003135. 

 
Μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ επιδιϊκεται θ ςυμμετοχι, ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ, 1.060 
εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα διαφόρων κλάδων, ςε δράςεισ κατάρτιςθσ και 
πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων επιλεγμζνων ειδικοτιτων υψθλισ ηιτθςθσ που εκτιμάται 
πωσ κα ςυμβάλουν κετικά ςτθν επαγγελματικι τουσ κινθτικότθτα και απαςχόλθςθ και ςτθν 
ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν τουσ ικανοτιτων. Τα αντικείμενα κατάρτιςθσ είναι τα εξισ: 

 Ανάπτυξθ Λειτουργικοφ Συςτιματοσ και Εφαρμογϊν Κινθτισ Τθλεφωνίασ 
 Ριςτοποίθςθ ISO 27001, Αςφάλειασ ςτα Ρλθροφοριακά Συςτιματα 
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 Ρράςινεσ Τ.Ρ.Ε. 
 Νζεσ τεχνολογικζσ προκλιςεισ ςτθν ειδικότθτα Τεχνικόσ Θ/Υ και Δικτφου 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Κατάρτιςθσ κα ακολουκιςει εξεταςτικι διαδικαςία για τθν αξιολόγθςθ 
και πιςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που κα αναπτυχκοφν, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ 
των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, με βάςθ το διεκνζσ Ρρότυπο Ριςτοποίθςθσ ISO/IEC 17024. 

 
Με ςκοπό τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω Ρράξθσ, ο Ρανελλινιοσ 
Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν 
καλείται να ςτελεχϊςει Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ Υλοποίθςθσ με Κδια Μζςα 
(ΑΥΙΜ) (Υποζργο 2) για τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 
 
α) 1 Υπεφκυνοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ 
β) 1 Νομικόσ Σφμβουλοσ  
γ) 2 Διοικθτικά Στελζχθ  
δ) 2 Επιζηημονικά Σηελέτη (βάζει ηοσ Ν. 4412/2016) 
 
Θ χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου είναι 24 μινεσ με λιξθ τθν 01/05/2020, με ςυνολικό 
εγκεκριμζνο προχπολογιςμό 1.290.640,00 €. 
 
Ο Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ και Νζων 
Τεχνολογιϊν με τθν υπ’ αρικμ. 9/28.09.2018 απόφαςθ του Δ.Σ. απευκφνει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ (01/2018) για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ πινάκων κατάταξθσ για τισ ανωτζρω 
κατθγορίεσ κζςεων. Θ διαδικαςία επιλογισ και ςφναψθσ των ςυμβάςεων κα υλοποιθκεί και κα 
ολοκλθρωκεί ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν παροφςα. 
 
 

ΙII)  ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ, ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΤ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

 

α) τζλεχοσ 1: Τπεφκυνοσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου (Κωδ. Θζςθσ: 01) 
 

1. Θζςθ 
Υπεφκυνοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Ρράξθσ 
 

2. Περιγραφι Αρμοδιοτιτων  
Ραρακολουκεί και ελζγχει ςυνολικά τθν οικονομικι διαχείριςθ τθσ Ρράξθσ και ςυγκεκριμζνα: 

 Ραρακολουκεί τισ δαπάνεσ ανά Υποζργο / πακζτο εργαςίασ  

 Ελζγχει τθ νομιμότθτα των δαπανϊν 

 Αντιςτοιχεί το φυςικό αντικείμενο με το οικονομικό αντικείμενο ανά υποζργο, πακζτο 
εργαςίασ και παραδοτζο 

 Καταρτίηει και ειςθγείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο το Μθχανιςμό πιςτοποίθςθσ 
εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ (οικονομικό αντικείμενο) κακϊσ και τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ 
επαλικευςθσ/ αντιςτοίχιςθσ  των δαπανϊν, που διαςφαλίηουν τθ νομιμότθτα και 
κανονικότθτά τουσ 

 Ραρακολουκεί τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ – αμοιβζσ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου. 

 Συγκεντρϊνει τα παραςτατικά δαπανϊν 

 Διενεργεί τισ πλθρωμζσ  

 Τθρεί τον οικονομικό φάκελο τθσ Ρράξθσ 

 Συμμετζχει ςτθ ςφνταξθ των παραδοτζων & ςυντάςςει τισ τριμθνιαίεσ εκκζςεισ 
παρακολοφκθςθσ οικονομικοφ αντικειμζνου 
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 Τθρεί όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία τθσ πράξθσ, και τα δικαιολογθτικά ζγγραφα, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 

3. Περιγραφι Προςόντων 
Τα απαιτοφμενα προςόντα που πρζπει να ζχει ο Υπεφκυνοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ είναι:  

 Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακισ ι Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, Οικονομικισ ι Λογιςτικισ 
κατεφκυνςθσ  
 

4. Κριτιρια Επιλογισ – Μοριοδότθςθ  
Οι υποψιφιοι ςυνεργάτεσ κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια: 

 Τα «Απαιτοφμενα Ρροςόντα» αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν 
παροφςα πρόςκλθςθ, είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/off) και δεν βακμολογοφνται. 

 Οι υποψιφιοι που πλθροφν τα «Απαιτοφμενα Ρροςόντα», βακμολογοφνται ςφμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

Επαγγελματικι εμπειρία 
ςτθ Διαχείριςθ και 

Υλοποίθςθ Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου, Ζργων και 

Ρρογραμμάτων 
 

Εμπειρία πάνω από 10 

ζτθ 
100 μόρια 

 

 

80% Εμπειρία από 5 ζωσ 10 

ζτθ 
75 μόρια 

Εμπειρία από 1 ζτοσ ζωσ 

5 ζτθ 
50 μόρια 

2 
Ρροςωπικι Συνζντευξθ 

 

Βάςει δομθμζνου 
ερωτθματολογίου 

ςυνζντευξθσ  

ζωσ 100 μόρια 
20% 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : Μζγιςτθ βακμολογία: 100 μόρια 100% 
 

5. Χρονοδιάγραμμα – χζςθ Απαςχόλθςθσ – Αμοιβι  
Θ διάρκεια απαςχόλθςθσ ςτο ζργο κα είναι 5,5 ανκρωπομινεσ με θμερομθνία λιξθσ αυτι 
τθσ λιξθσ του ζργου (01/05/2020), θ οποία δφναται να παρατακεί ςε περίπτωςθ παράταςθσ 
του ζργου, χωρίσ επιπρόςκετθ αμοιβι. 
 

Θ ςχζςθ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο κα είναι Σφμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου και θ ςυνολικι αμοιβι 
προςδιορίηεται ςτισ 1.480,00€ μικτά, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και οποιωνδιποτε 
λοιπϊν κρατιςεων  (ενδεικτικά αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εργοδότθ κ.α.). 
 

Θ ςυμφωνθκείςα αμοιβι είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμθματικά με τθν εξζλιξθ του 
παρεχόμενου ζργου και το Ρακζτο Εργαςιϊν ςτο οποίο περιλαμβάνεται. 
 

 

β) τζλεχοσ 2: Νομικόσ φμβουλοσ (Κωδ. Θζςθσ: 02) 
 

1. Θζςθ 
Υπεφκυνοσ Νομικισ Υποςτιριξθσ 
 

2. Περιγραφι Αρμοδιοτιτων  
Ραρζχει υπθρεςίεσ νομικισ υποςτιριξθσ ςε κεντρικό επίπεδο και ειδικότερα: 

 Διαςφαλίηει τθν τιρθςθ των νομικϊν δεςμεφςεων κακϋ όλθ τθ διάρκεια του ζργου. 

 Συντάςςει τισ Εκκζςεισ Νομικισ Υποςτιριξθσ 
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 Συμμετζχει με ςυμβουλευτικό ρόλο ςτον προςδιοριςμό των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ 
και ωρίμανςθσ των ενεργειϊν / δραςτθριοτιτων τθσ πράξθσ. 

 Υποςτθρίηει το ζργο τθσ «Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ 
Ρροςφορϊν» για τθν επιλογι Αναδόχων. 

 Συμμετζχει ςτθν εκπόνθςθ του Τεφχουσ Ρροκιρυξθσ Διαγωνιςμοφ, μζςω ανοικτισ 
διαδικαςίασ, για τθν επιλογι Αναδόχων. 

 Συμμετζχει ςτθ ςφνταξθ των ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ με τον Ανάδοχο τθσ Ρράξθσ. 

 

3. Περιγραφι Προςόντων 
Τα απαιτοφμενα προςόντα που πρζπει να ζχει είναι:  

 Ρτυχίο Νομικισ 

 Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ 
 

4. Κριτιρια Επιλογισ – Μοριοδότθςθ  
Οι υποψιφιοι ςυνεργάτεσ κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια: 

 Τα «Απαιτοφμενα Ρροςόντα» αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν 
παροφςα πρόςκλθςθ, είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/off) και δεν βακμολογοφνται. 

 Οι υποψιφιοι που πλθροφν τα «Απαιτοφμενα Ρροςόντα», βακμολογοφνται ςφμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 

  
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

Επαγγελματικι 
εμπειρία ςχετικι 

με Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ 

Εμπειρία πάνω από 3 ζτθ 100 μόρια  

80% 

Εμπειρία ζωσ 3 ζτθ 
50 μόρια 

 

2 

Ρροςωπικι 
Συνζντευξθ 

 

Βάςει δομθμζνου ερωτθματολογίου 
ςυνζντευξθσ. Διερευνάται θ γνϊςθ 

και εμπειρία ςχετικά με τουσ 
δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςτο 
πλαίςιο ΕΚΤ, και ιδιαίτερα θ γνϊςθ 

του ν. 4412/2016 

ζωσ 100 μόρια 
 

 
 
 
 

20% 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

ΜΕΓΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 100 ΜΟΡΙΑ 100% 

 

5. Χρονοδιάγραμμα – χζςθ Απαςχόλθςθσ – Αμοιβι  
Θ διάρκεια απαςχόλθςθσ ςτο ζργο κα είναι 1,5 ανκρωπομινεσ με θμερομθνία λιξθσ αυτι 
τθσ λιξθσ του ζργου (01/05/2020), θ οποία δφναται να παρατακεί ςε περίπτωςθ παράταςθσ 
του ζργου, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι. 

Θ ςχζςθ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο κα είναι Σφμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου και θ ςυνολικι αμοιβι 
προςδιορίηεται ςτισ 849,00€ μικτά ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και οποιωνδιποτε λοιπϊν 
κρατιςεων  (ενδεικτικά αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εργοδότθ κ.α.). 

Θ ςυμφωνθκείςα αμοιβι είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμθματικά με τθν εξζλιξθ του 
παρεχόμενου ζργου και το Ρακζτο Εργαςιϊν ςτο οποίο περιλαμβάνεται. 
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γ1) τζλεχοσ 3: Διοικθτικό τζλεχοσ  - Τπεφκυνοσ Φυςικοφ Αντικειμζνου (Κωδ. Θζςθσ: 03) 
 

1. Θζςθ 
Υπεφκυνοσ Φυςικοφ Αντικειμζνου 
 

2. Περιγραφι Αρμοδιοτιτων  
Επιβλζπει και ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ κατάρτιςθσ, πιςτοποίθςθσ και δθμοςιότθτασ και πιο 
ςυγκεκριμζνα: 

 Ζχει τθν ευκφνθ επικοινωνίασ με τουσ Αναδόχουσ 

 Συμμετζχει ςτο λεπτομερι ςχεδιαςμό του ζργου υπό τθν επίβλεψθ του Υπεφκυνου 
Ζργου.  

 Ραρακολουκεί τθν ομαλι διεξαγωγι των Υποζργων του αναδόχου 

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ςφνταξθ των «Ειςθγθτικϊν εκκζςεων πιςτοποίθςθσ 
παραδοτζων» προσ τον Υπεφκυνο ζργου και τθν παροχι κάκε ςτοιχείου ηθτθκεί 
από το Δ.Σ ι τθν Διαχειριςτικι αρχι ΕΥΔ-ΕΡΑΝΕΚ.  

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των 
υποζργων των Αναδόχων με τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ τιρθςθ των προδιαγραφϊν 
του φυςικοφ αντικειμζνου  

 Συνεργάηεται με τον Υπεφκυνο Οικονομικισ διαχείριςθσ και τον Υπεφκυνο ζργου 
προκειμζνου να τεκμθριωκεί θ αντιςτοίχιςθ του φυςικοφ αντικείμενου με το 
οικονομικό. 

 Συμμετζχει ςτθν ςφνταξθ των Εκκζςεων που ςυντάςςονται από τον Υπεφκυνο Ζργου και 
περιγράφουν τθν πρόοδο των ςτοιχείων υλοποίθςθσ των Υποζργων τθσ Ρράξθσ 

 Συμμετζχει ςτθν ςυμπλιρωςθ των Δελτίων Ραρακολοφκθςθσ Ρροόδου που 
ςυντάςςονται από τον Υπεφκυνο Οικονομικισ διαχείριςθσ και ςυνοδεφουν τθν ζκκεςθ 
υλοποίθςθσ  

 Τθρεί τον Φάκελο φυςικοφ αντικείμενου τθσ Ρράξθσ που αφορά ςτα Υποζργα των 
αναδόχων 

 Συμμετζχει ςτισ ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ/ Ρροβολισ Ρράξθσ – Ρροςζλκυςθσ 
ωφελοφμενων (δθμιουργία υλικοφ ενθμζρωςθσ, ςφνταξθ και διαχείριςθ δθμοςιεφςεων, 
διοργάνωςθ και υλοποίθςθ εκδθλϊςεων, διαμόρφωςθ ςχεδίου προςζλκυςθσ 
ωφελοφμενων, λειτουργία γραφείου παροχισ πλθροφοριϊν ) 
 

3. Περιγραφι Προςόντων 
Τα απαιτοφμενα προςόντα που πρζπει να ζχει είναι:  

 Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακισ, Τεχνολογικισ ι Μετα-δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
 

4. Κριτιρια Επιλογισ – Μοριοδότθςθ  
Οι υποψιφιοι ςυνεργάτεσ κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια: 

 Τα «Απαιτοφμενα Ρροςόντα» αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν 
παροφςα πρόςκλθςθ, είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/off) και δεν βακμολογοφνται. 

 Οι υποψιφιοι που πλθροφν τα «Απαιτοφμενα Ρροςόντα», βακμολογοφνται ςφμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 

Συνάφεια Τίτλου 
Σπουδϊν με το 

αντικείμενο τθσ κζςθσ  
 

Ρτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ 
/Μεταδευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςυναφζσ με το 
πεδίο τθσ Οργάνωςθσ και 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 

100 

 

40% 

2 

Επαγγελματικι 
εμπειρία ςτθν 

υλοποίθςθ 
ςυγχρθματοδοτοφμεν

ων μζςω ΕΚΤ 
προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ 

Εμπειρία πάνω από 10 ζτθ 100  

 

40% 
Εμπειρία από 5 ζωσ 10 ζτθ 50 

Εμπειρία από 3 ζωσ 5 ζτθ 30 

3 

Ρροςωπικι 
Συνζντευξθ 

 

Βάςει δομθμζνου 
ερωτθματολογίου 

ςυνζντευξθσ 

ζωσ 100 μόρια 
20% 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΜΕΓΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 100 ΜΟΡΙΑ 100% 

 
 

5. Χρονοδιάγραμμα – χζςθ Απαςχόλθςθσ – Αμοιβι  
Θ διάρκεια απαςχόλθςθσ ςτο ζργο κα είναι 6,3 ανκρωπομινεσ με θμερομθνία λιξθσ αυτι 
τθσ λιξθσ του ζργου (01/05/2020), θ οποία δφναται να παρατακεί ςε περίπτωςθ παράταςθσ 
του ζργου, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι. 

Θ ςχζςθ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο κα είναι Σφμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου και θ ςυνολικι αμοιβι 
προςδιορίηεται ςτισ 4.284,00€ μικτά ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και οποιωνδιποτε 
λοιπϊν κρατιςεων  (ενδεικτικά αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εργοδότθ κ.α.). 

Θ ςυμφωνθκείςα αμοιβι είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμθματικά με τθν εξζλιξθ του 
παρεχόμενου ζργου και το Ρακζτο Εργαςιϊν ςτο οποίο περιλαμβάνεται. 

 
 

γ2) τζλεχοσ 4: Διοικθτικό τζλεχοσ με επάρκεια ςτο πεδίο τθσ Πλθροφορικισ και 
Γνϊςεισ Προβολισ μζςω Κοινωνικϊν Δικτφων (Κωδ. Θζςθσ: 04) 

 
1. Θζςθ 

Υπεφκυνοσ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ και θλεκτρονικισ προϊκθςθσ 
 

2. Περιγραφι Αρμοδιοτιτων  
 Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιςεων 

δυνάμει ωφελοφμενων. 

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθν προβολι τθσ πράξθσ μζςω καναλιϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ  

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ομαλι λειτουργία και επιτόπια υποςτιριξθ όλου του τεχνικοφ 
εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ. 

 Συμμετζχει ςτισ ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ/ Ρροβολισ Ρράξθσ – Ρροςζλκυςθσ 
ωφελοφμενων (δθμιουργία υλικοφ ενθμζρωςθσ, ςφνταξθ και διαχείριςθ δθμοςιεφςεων, 
διοργάνωςθ και υλοποίθςθ εκδθλϊςεων, διαμόρφωςθ ςχεδίου προςζλκυςθσ 
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ωφελοφμενων, λειτουργία γραφείου παροχισ πλθροφοριϊν, ςφνταξθ αναφορϊν 
προόδου προβολισ μζςω διαδικτφου) 

 

3. Περιγραφι Προςόντων 
Τα απαιτοφμενα προςόντα που πρζπει να ζχει είναι:  

 Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακισ ι Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ ι Μετα-
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με εξειδίκευςθ ςτθν Ρλθροφορικι 
 

 

4. Κριτιρια Επιλογισ – Μοριοδότθςθ  
Οι υποψιφιοι ςυνεργάτεσ κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια: 

 Τα «Απαιτοφμενα Ρροςόντα» αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν 
παροφςα πρόςκλθςθ, είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/off) και δεν βακμολογοφνται. 

 Οι υποψιφιοι που πλθροφν τα «Απαιτοφμενα Ρροςόντα», βακμολογοφνται ςφμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 
Συνάφεια Τίτλου Σπουδϊν 
ςε ςχζςθ με το αντικείμενο 

τθσ κζςθσ  

Ρτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ςυναφζσ 
με τθν  Ρλθροφορικι ι με 

Ψθφιακά Μζςα/ 
Επικοινωνία 

100 

 

20% 

2 
Ριςτοποίθςθ  

 

Ριςτοποίθςθ ςε 
αντικείμενα ψθφιακϊν 

ικανοτιτων 

100 
10% 

3 

Επαγγελματικι εμπειρία 
ςτα αντικείμενα τθσ κζςθσ 

(διαχείριςθ 
πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων και 

εφαρμογϊν θλεκτρονικισ 
προϊκθςθσ/προβολισ 

μζςω διαδικτφου) 

Εμπειρία πάνω από 5 ζτθ 100  

 

50% Εμπειρία από 3 ζωσ 5 ζτθ 50 

Εμπειρία ζωσ 3 ζτθ 30 

4 
Ρροςωπικι Συνζντευξθ 

 

Βάςει δομθμζνου 
ερωτθματολογίου 

ςυνζντευξθσ  

Ζωσ 100 μόρια 
 

20% 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΜΕΓΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 100 ΜΟΡΙΑ 100% 

 

5. Χρονοδιάγραμμα – χζςθ Απαςχόλθςθσ – Αμοιβι  
Θ διάρκεια απαςχόλθςθσ ςτο ζργο κα είναι 3,65 ανκρωπομινεσ με θμερομθνία λιξθσ αυτι 
τθσ λιξθσ του ζργου (01/05/2020), θ οποία δφναται να παρατακεί ςε περίπτωςθ παράταςθσ 
του ζργου, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι. 

Θ ςχζςθ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο κα είναι Σφμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου και θ ςυνολικι αμοιβι 
προςδιορίηεται ςτισ 2.299,50€ μικτά ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και οποιωνδιποτε 
λοιπϊν κρατιςεων  (ενδεικτικά αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εργοδότθ κ.α.). 

Θ ςυμφωνθκείςα αμοιβι είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμθματικά με τθν εξζλιξθ του 
παρεχόμενου ζργου και το Ρακζτο Εργαςιϊν ςτο οποίο περιλαμβάνεται. 
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δ) τζλεχοσ 5 & τζλεχοσ 6: τελζχθ με εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα  (Κωδ. 

Θζςθσ: 05 και 06) 
 

1. Θζςθ 
Επιςτθμονικό ςτζλεχοσ με εμπειρία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα. Αφορά(2 κζςεισ) 
 

2. Περιγραφι Αρμοδιοτιτων  
 Ρροετοιμαςία, υλοποίθςθ και ζλεγχοσ τθσ ορκότθτασ όλων των αναγκαίων ενεργειϊν 

που υλοποιοφνται για τθν επιλογι του Αναδόχου που κα υλοποιιςει τα Υποζργα 
Κατάρτιςθσ. 

 Τιρθςθ τθσ ελάχιςτθ προκεςμίασ παραλαβισ των αιτιςεων και προςφορϊν των 
υποψθφίων αναδόχων. 

 Ραροχι διευκρινίςεων επί του περιεχομζνου τθσ προκιρυξθσ, εφόςον ηθτθκοφν, κατά 
τθ διάρκεια του ςυγκεκριμζνου διαςτιματοσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

 Τιρθςθ των ςταδίων αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των υποψθφίων (αποςφράγιςθ 
προςφορϊν, ζλεγχοσ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ υποψθφίων αναδόχων, αξιολόγθςθ 
τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, παραλαβι και αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, ςφνταξθ τθσ απόφαςθ κατακφρωςθσ). 

 Διαςφάλιςθ τθσ νόμιμθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των διαγωνιηομζνων, ςφμφωνα 
με το ιςχφον εκνικό και κοινοτικό δίκαιο, με τθν υποβοικθςθ του Νομικοφ Συμβοφλου.  

 

3. Περιγραφι Προςόντων 
Τα απαιτοφμενα προςόντα που πρζπει να ζχει είναι:  

 Ρτυχίο Ρανεπιςτθμιακισ ι Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ 
 

4. Κριτιρια Επιλογισ – Μοριοδότθςθ  
Οι υποψιφιοι ςυνεργάτεσ κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια: 

 Τα «Απαιτοφμενα Ρροςόντα» αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν 
παροφςα πρόςκλθςθ, είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/off) και δεν βακμολογοφνται. 

 Οι υποψιφιοι που πλθροφν τα «Απαιτοφμενα Ρροςόντα», βακμολογοφνται ςφμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
 ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 
Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ 

Σπουδϊν  
 

Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπουδϊν 
ςυναφισ με Οικονομικζσ ι 

Νομικζσ ι Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ 
Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ 
Σπουδϊν, ςυναφισ με 

Ανκρωπιςτικζσ ι Κοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ 

100 

 

 

 

20% 

2 

Επαγγελματικι 
εμπειρία ςτο πλαίςιο 
ςυγχρθματοδοτοφμεν
ων ζργων και κυρίωσ 

ςτθ ςυμμετοχι ςε 
Δθμόςιουσ 

Διαγωνιςμοφσ 

Εμπειρία πάνω από 10 ζτθ 100  

 

60% Εμπειρία από 5 ζωσ 10 ζτθ 50 

Εμπειρία από 1 ζτοσ ζωσ 5 ζτθ 30 

3 
Ρροςωπικι Συνζντευξθ 

 
Βάςει δομθμζνου 

ερωτθματολογίου ςυνζντευξθσ  
Ζωσ 100 μόρια 

 

20% 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΜΕΓΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 100 ΜΟΡΙΑ 100% 
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5. Χρονοδιάγραμμα – χζςθ Απαςχόλθςθσ – Αμοιβι  
Θ διάρκεια απαςχόλθςθσ ςτο ζργο κα είναι 0,5 ανκρωπομινασ (για κάκε ςτζλεχοσ) με 
θμερομθνία λιξθσ αυτι τθσ υπογραφισ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο για τα υποζργα 1, 3, 4, 5 
και 6 τθσ πράξθσ (30/11/2018), θ οποία δφναται να παρατακεί ςε περίπτωςθ παράταςθσ του 
χρόνου επιλογισ αναδόχου, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι. 
 

Θ ςχζςθ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο κα είναι Σφμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου και θ αμοιβι 
προςδιορίηεται ςτα 400,00€ (για κάκε ςτζλεχοσ) ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α. και 

οποιωνδήποηε λοιπών κραηήζεων  (ενδεικηικά αζθαλιζηικών ειζθορών εργοδόηη 

κ.α.). 
 

Θ ςυμφωνθκείςα αμοιβι είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμθματικά με τθν εξζλιξθ του 
παρεχόμενου ζργου και το Ρακζτο Εργαςιϊν ςτο οποίο περιλαμβάνεται. 

 
 
 

IV) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
 

 

α) Τποβολι Αιτιςεων 
 
Οι ενδιαφερόμενοι επιτρζπεται να υποβάλλουν αίτθςθ για περιςςότερεσ από μία κζςεισ. Ο 
δικαιοφχοσ φορζασ ςτθν τελικι επιλογι κα λάβει υπόψθ του τo εξισ:  Το άτομο που κα 
ςτελεχϊςει τθ κζςθ του Νομικοφ δεν κα ςτελεχϊςει καμία άλλθ κζςθ. 
 
Οι αιτιςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κα πρζπει να κατατεκοφν 
ιδιοχείρωσ ι μζςω ταχυδρομείου (ςυςτθμζνα ι µε courier) μζχρι τθν 23/10/2018, ϊρα 15:00 
εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου ςτθ διεφκυνςθ:  

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Πλατεία Αγοράσ 17, 50300, ιάτιςτα 
ΣΗΛ. 2465022801 

 
Για τθν υπ’ Αρ. Πρωτ. 1/2018 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

 
Για τθ Θζςθ : «………………………………………………………………» 

 
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προτάςεισ που κα παραλθφκοφν από το Ρρωτόκολλο του 
Δικαιοφχου μζχρι τθν παραπάνω οριηόμενθ θμερομθνία και ϊρα. Στθν περίπτωςθ ταχυδρομικισ 
αποςτολισ ι αποςτολισ μζςω ταχυμεταφοράσ, ο Δικαιοφχοσ ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο 
και το περιεχόμενο των φακζλων τθσ πρόταςθσ που κα αποςταλοφν και δεν δεςμεφεται από τθν 
θμερομθνία που αναγράφεται ςτθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου. 

 
Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, μπορεί να 
ελεγχκεί. Με τθν υποβολι των αιτιςεϊν τουσ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ αποδζχονται πλιρωσ τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. Θ υποβολι πρόταςθσ δεν 
ςυνεπάγεται κακ’ οιοδιποτε τρόπο υποχρζωςθ του Ρανελλινιου Συνδζςμου Επιχειριςεων, 
Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν να καταρτίςει Σφμβαςθ με 
τον/τθν ενδιαφερόμενο/θ. 
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β) Αξιολόγθςθ – Μοριοδότθςθ Κριτθρίων Επιλογισ Τποψθφίων 
 
Θα ακολουκιςει ζλεγχοσ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ, αξιολόγθςθ και μοριοδότθςθ του 
περιεχόμενου των φακζλων δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Ρρόςκλθςθ. 
 
Σε περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκοφν ψευδι ι ανακριβι ςτοιχεία θ αίτθςθ 
απορρίπτεται ςυνολικά. 
 
Ρροςόντα που αναφζρονται ςτθν αίτθςθ αλλά δεν τεκμθριϊνονται με τθν υποβολι των 
αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν δεν κα λθφκοφν υπόψθ και δεν κα μοριοδοτθκοφν για τθν τελικι 
κατάταξθ των υποψθφίων. 
 
Σε κάκε περίπτωςθ ο υποψιφιοσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ακρίβεια και τθν 
ορκότθτα των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν που επιςυνάπτει. Θ ανακρίβεια των δθλουμζνων, 
κατόπιν ελζγχου γνθςιότθτασ, επιφζρει τον αποκλειςμό του και ςε περίπτωςθ επιλογισ, αυτι 
ανακαλείται. 
 
Θ αξιολόγθςθ του φακζλου των υποψθφίων κακϊσ και θ τελικι επιλογι κα πραγματοποιθκεί 
από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, που κα ςυςτακεί για το ςυγκεκριμζνο ςκοπό από τον 
Ρανελλινιο Σφνδεςμο Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ Και Νζων 
Τεχνολογιϊν. 
 
Θ τελικι βακμολογία (Α) κάκε υποψθφίου προκφπτει από τον ακόλουκο τφπο (το άκροιςμα των 
γινομζνων του βακμοφ ςε κάκε επιμζρουσ κριτιριο επί το ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου). 
 

Α=(ai*Bi) 
Ππου  
ai=o ςυντελεςτισ βαρφτθτασ κάκε επιμζρουσ κριτθρίου όπωσ αναφζρεται ςτον ανωτζρω πίνακα 
Bi= θ βακμολόγθςθ κάκε επιμζρουσ κριτθρίου ςφμφωνα με τισ επεξθγιςεισ του ανωτζρω 
πίνακα. 
 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ και των αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν, κα 
αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα www.psict.gr πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων ταξινομθμζνοι 
ανά κζςθ, όπου κα αναγράφονται για κάκε υποψιφιο τα μόρια που ζλαβε. Οι πίνακεσ 
κατάταξθσ κα περιλαμβάνουν μονό τον αρικμό πρωτοκόλλου υποβολισ τθσ αίτθςισ τουσ και όχι 
το ονοματεπϊνυμο των υποψθφίων. 
 
Οι πίνακεσ αυτοί κεωροφνται προςωρινοί. Επί των προςωρινϊν πινάκων, οι υποψιφιοι ζχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν ενςτάςεισ ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν 
από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των προςωρινϊν  πινάκων ςτθν ιςτοςελίδα του Πανελλινιου 
υνδζςμου Επιχειριςεων, Ηλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Πλθροφορικισ Και Νζων Σεχνολογιϊν 
και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ακόλουκθ παράγραφο. 
 

γ) Τποβολι Ενςτάςεων 
 

Οι ενςτάςεισ κατά των προςωρινϊν πινάκων κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνεσ. Ενςτάςεισ 
κατά του πίνακα ςυνολικά, ι κατά του ςυνόλου των υποψθφίων που προθγοφνται του 
ενιςτάμενου, κ.λπ. απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται και αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου, 
υπόψθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων, ςτθ διεφκυνςθ: 

 

http://www.sevek.gr/
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Πλατεία Αγοράσ 17, 50300, ιάτιςτα 
ΣΗΛ. 2465022801 

 
Τπόψθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων 

 
Για τθν υπ’ Αρ. Πρωτ. 1/2018 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

Για τθ Θζςθ : «…………………..……………………………………………..» 

 
Εάν θ τελευταία θμζρα των ανωτζρω προκεςμιϊν υποβολισ των ενςτάςεων είναι Σάββατο ι 
θμζρα αργίασ, τότε θ προκεςμία παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι και τθν πρϊτθ εργάςιμθ 
θμζρα μετά τθν αργία.  
 
Ενςτάςεισ που αποςτζλλονται μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ κεωροφνται 
εκπρόκεςμεσ και δεν εξετάηονται. 

 
δ) Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν 
 

Ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν κα φζρει απαραίτθτα και επί ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα: 

α) Αίτθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ (Υπόδειγμα Α) 

β) Βιογραφικό Σθμείωμα (Υπόδειγμα Β) 

γ) Τίτλο Σπουδϊν 

Σχετικά με τον τίτλο ςπουδϊν, απαιτείται φωτοτυπία του τίτλου ςτον οποίο αναγράφεται ο 
ακριβισ βακμόσ, θ θμερομθνία και ζτοσ κτιςθσ αυτοφ. Σε περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν 
ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται και θ προςκόμιςθ αντιγράφου τθσ πράξθσ 
αναγνϊριςθσ από το ΔΙΚΑΤΣΑ ι το ΙΤΕ ι του πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ από το ΔΟΑΤΑΡ 
για τθν ιςοτιμία του τίτλου και τθ βακμολογικι αντιςτοιχία αυτοφ. 

δ) Εξειδικευμζνεσ Γνϊςεισ Ρλθροφορικισ (όπου απαιτείται) 

Ριςτοποίθςθ εκνικι ι διεκνισ ςε εξειδικευμζνα αντικείμενα πλθροφορικισ 

ε) Επαγγελματικι Εμπειρία 
Τα δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά περίπτωςθ, για τθν απόδειξθ του είδουσ και 
τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ εμπειρίασ είναι τα εξισ: 
• Για τουσ μιςκωτοφσ του Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ τομζα: 

 Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από τον εργοδότθ, από τθν οποία να προκφπτει το είδοσ 
και θ χρονικι διάρκεια τθσ εργαςίασ και 

 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ 
διάρκεια αςφάλιςθσ. 

• Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ: 
 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια 

αςφάλιςθσ και 
 Υποβολι αντιγράφων ςυμβάςεων ι δελτίων παροχισ υπθρεςιϊν, που καλφπτουν 

ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ εμπειρίασ ι/και 
 Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ από τον εργοδότθ ι εναλλακτικά αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ 

ςυνοδευόμενθ με τα αντίςτοιχα παραςτατικά πλθρωμισ 

ςτ) Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, (βλζπε 
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Υπόδειγμα Γ) ςτθν οποία να δθλϊνεται:  

1. Θ μθ φπαρξθ κωλφματοσ άμεςθσ ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ ζργου ι τθσ ςφμβαςθσ ιδιωτικοφ 
δικαίου οριςμζνου χρόνου του υποψθφίου 

2. Πλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ και των επιςυναπτόμενων αυτισ είναι ακριβι και αλθκι 

3. Εάν από καταγγελία ι αυτεπάγγελτο ζλεγχο ι από οποιονδιποτε ζλεγχο των 
αποδεικτικϊν ςτοιχείων προκφψει οποιαδιποτε διαφορά με όςα δθλϊνει ςτθν υπεφκυνθ 
διλωςθ, τότε αποκλείεται από τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςυνεργατϊν/ζκτακτου 
προςωπικοφ (ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω πρόςκλθςθσ)και κα ζχει τισ προβλεπόμενεσ από τισ 
διατάξεισ του Ν. 1599/1986 ποινικζσ κυρϊςεισ 

4. Ζχει ενθμερωκεί για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν του δεδομζνων ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του Ρανελλινιου Συνδζςμου 
Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ Και Νζων Τεχνολογιϊν κακϊσ 
και για τθν πολιτικι προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων του Ρανελλινιου Συνδζςμου 
Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ Και Νζων Τεχνολογιϊν και για 
τα δικαιϊματά μου και ςυναινϊ ςτθν επεξεργαςία τουσ. 
 

ε) Λοιποί όροι 
 
Με τθν υποβολι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ οι ενδιαφερόμενοι αποδζχονται πλιρωσ τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ Ενδιαφζροντοσ. Θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςυνεπάγεται 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και προχποκζςεων τθσ παροφςασ και θ ςυμμετοχι ςε 
τυχόν περαιτζρω ςτάδια τθσ διαδικαςίασ κα αποτελεί ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και 
προχποκζςεων αυτισ. 
 
Θ παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δεν δεςμεφει τον Πανελλινιο φνδεςμο 
Επιχειριςεων, Ηλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Πλθροφορικισ Και Νζων Σεχνολογιϊν να ςυνάψει 
ςυνεργαςία με τουσ ενδιαφερόμενουσ και δεν γεννά δικαιϊματα προςδοκίασ. Ο Πανελλινιοσ 
φνδεςμοσ Επιχειριςεων, Ηλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Πλθροφορικισ Και Νζων Σεχνολογιϊν 
διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει ι να τροποποιιςει, χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ, τθ 
διαδικαςία και το χρονοδιάγραμμα, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.  
 
Ο Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Επιχειριςεων, Ηλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Πλθροφορικισ Και Νζων 
Σεχνολογιϊν διατθρεί το δικαίωμα επιλογισ του προςϊπου του αντιςυμβαλλομζνου, κακϊσ και 
πλιρθ διακριτικι ευχζρεια ωσ προ τθσ ίδια τθ ςφναψθ ι μθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων. Οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία δεν αποκτοφν δικαίωμα ι αξίωςθ για αποηθμίωςθ ι/και 
χρθματικι ικανοποίθςθ από τον Πανελλινιο φνδεςμο Επιχειριςεων, Ηλεκτρονικϊν 
Εφαρμογϊν, Πλθροφορικισ Και Νζων Σεχνολογιϊν ι τα ςτελζχθ τθσ για οποιοδιποτε λόγο 
ςχετιηόμενο με τθν παροφςα πρόςκλθςθ ι/και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία. 
 

ςτ) Προςταςία Δεδομζνων 
 
Για τα ςτοιχεία που κα υποβλθκοφν κα τθρθκεί απόλυτθ εχεμφκεια. 
Τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτα ανωτζρω ζγγραφα, βιογραφικά 
ςθμειϊματα και δικαιολογθτικά κα τφχουν επεξεργαςίασ αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ τθσ 
επιλογισ των υποψθφίων, αλλά και τθσ τιρθςθσ του φακζλου του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
Ρράξθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4314/2014 και ςφμφωνα με τισ νομικζσ, τεχνικζσ και 
οργανωτικζσ εγγυιςεισ που προβλζπονται ςτον Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων 
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα ΕΕ679/2016. 
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η) Λοιπζσ Πλθροφορίεσ 
 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με το κείμενο και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ  Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται:  ςτο e-mail: info@psict.gr και ςτο 
τθλζφωνο 2465022801 (ϊρεσ επικοινωνίασ 10:00 – 15:00). 
 
Θ παροφςα Ρροκιρυξθ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του Πανελλινιου υνδζςμου 
Επιχειριςεων, Ηλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Πλθροφορικισ Και Νζων Σεχνολογιϊν. 
 
Τπογραμμίηεται ότι: 
 

 Θ παροφςα πρόςκλθςθ υποβολισ πρόταςθσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου 
μπορεί να ακυρωκεί ι να ματαιωκεί μερικά ι ολικά με απόφαςθ του Ρανελλινιου 
Συνδζςμου Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ Και Νζων 
Τεχνολογιϊν και για τον λόγο αυτό θ υποβολι πρόταςθσ από ζκαςτο ενδιαφερόμενο δεν 
εγείρει οποιαδιποτε απαίτθςθ απζναντι ςτο Ρανελλινιου Συνδζςμου Επιχειριςεων, 
Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ Και Νζων Τεχνολογιϊν. 

 Ο Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων, Θλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν, Ρλθροφορικισ Και 
Νζων Τεχνολογιϊν δεν αναλαμβάνει καμία δζςμευςθ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ 
ζργου, δεδομζνου ότι επαφίεται ςτθν πλιρθ διακριτικι του ευχζρεια θ ςφναψθ ι μθ των 
ςυμβάςεων, κακϊσ και ο αρικμόσ αυτϊν, αποκλειόμενθσ οιαςδιποτε αξιϊςεωσ των 
ενδιαφερομζνων. 

 

 
Ο Πρόεδροσ του Δ.. 

 

 

 

 
ΒΑΝΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟ 

 
 
 
 
ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ: 

1. Αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (Υπόδειγμα Α) 

2. Υπόδειγμα  Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ (Υπόδειγμα Β) 

3. Υπεφκυνθ Διλωςθ (Υπόδειγμα Γ) 
 


