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Αρ. Πρωτ.: 159      Αθήνα, 02-04-2021 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) Συντονιστή Υποέργου 
 

στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαι-
δευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281»  
 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 
που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΚΤ) 
 

Tο ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» υλο-
ποιεί ως τελικός δικαιούχος την Πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση οδηγών κατάρ-
τισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ)» - ΟΠΣ (MIS) 5069281 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ), έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο: Α) «Καταστα-
τικό σύστασης ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (με Αριθμό Καταχώρισης στο Π/κείο Αθηνών: 
13517/08-09-2004 και Αριθμό Μητρώου: 433465 – Αριθμός Κατάθεσης τελευ-
ταίας τροποποίησης Α.Κ. 231/2019)», Β) «Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 
163Α/21.09.2010) – άρθρο 3 παράγραφος 3.ια “Φορείς παροχής υπηρεσιών 
διά βίου μάθησης»», Γ) «Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Υπηρεσιών και 
Προμηθειών ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ», Δ) «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας – Λει-
τουργικό Οργανόγραμμα ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ», Ε) «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Κανονι-
σμού, Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμε-
νων Έργων (2014-2020) ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ». 
2. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-
2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτ-
λο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πρά-
ξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Δια-

 

           



 

δικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως 
ισχύει, 
3. Τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ137/Α/29.8.2019) περί της «Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα. Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ 
2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρι-
λίου 2016 για την προστασία του φυσικού προσώπου έναντι της επεξεργασί-
ας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 
4. Τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και τον εκτελεστικό αυτού ελληνικό νόμο (Ν. 
4624/2019) 
5. Την υπ’ αρ. 3012 - 19/06/2020 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων  με 
τίτλο «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (ΙΕΚ)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. Πρόσκλησης 
ΕΔΒΜ 111.  
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 5359/08-12-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓ-
ΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)» και 
MIS 5069281 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση»,  
7. Την από 11/01/2021 σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.   
8. Το Συμφωνητικό Σύμπραξης με τους ακόλουθους φορείς: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ-ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ –ήτοι  τους επιστημονικούς φορείς των 
Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων– καθώς επίσης με τον ΕΟΠΠΕΠ, 
9. Την με Α.Π. 140/13.1.2021 Απόφαση Υλοποίησης με Ιδια Μέσα του 
Υποέργου 1 «Διαμόρφωση 35 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειρι-
δίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ» 

πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγ-
χειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5069281», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-παίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
10. Την από 23/3/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ περί έγκρι-
σης της διενέργειας της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
η οποία προσκαλεί ενδιαφερόμενους για μια (1) θέση Συντονιστή Υποέργου 
στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών 
εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5069281», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
του Υποέργου  1 «Διαμόρφωση 35 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγ-
χειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΚΑΝΕΠ-
ΓΣΕΕ»,  
11.  Την από 24/2/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ περί έγκρι-
σης της συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσκλήσεων Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Επιτροπής Ενστά-
σεων των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέρ-
γου 1 και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργα-



 

σιών/Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση ο-
δηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, η οποία υλοποιείται μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
12. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ 3451 με κωδ. 
2020ΣΕ34510426 και το θεσμικό πλαίσιο που την καλύπτει 
 

1. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου:  

Ο Συντονιστής Υποέργου θα παρέχει το έργο του συντονισμού του Υποέργου 
1 «Διαμόρφωση 35 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ» στο πλαίσιο 
της υλοποίησης της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευ-
τικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» και οι αρ-
μοδιότητές του θα συμπεριλαμβάνουν υποστήριξη στα ακόλουθα : 

• Τακτική ενημέρωση του Υπεύθυνου Υποέργου και του Επιστημονικού 
Συντονιστή για την καθημερινή διαχείριση και εποπτεία του Υποέργου 
και της Πράξης. 

• Διαρκής επικοινωνία και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών 
στο έργο. 

• Καθορισμός του Σχεδίου Εργασιών και των κρίσιμων σημείων, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση  του Υποέρ-
γου. 

• Συντονισμός της συμμετοχής και των αρμοδιοτήτων των στελεχών που 
θα εκτελέσουν τις επιμέρους εργασίες 

• Συντονισμός της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
του Υποέργου και της Πράξης 

• Παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υποέργου 

• Βέλτιστη αξιοποίηση και προγραμματισμός ανθρώπινων και υλικοτε-
χνικών πόρων για την εκτέλεση του Υποέργου 

• Επικαιροποίηση χρονοπρογραμματισμού εργασιών. 

• Οργάνωση τακτικών συναντήσεων με τα μέλη Ομάδας Έργου για την 
ανασκόπηση της πορείας του έργου. 

• Επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για όλα τα τεχνικά και 
διαχειριστικά θέματα του Υποέργου και της Πράξης. 

 



 

2. Tόπος εργασίας 

Το έργο απαιτεί επιτόπια παρουσία του Συντονιστή Υποέργου στα γραφεία 
του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ στην Αθήνα, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο και κατόπιν έ-
γκαιρης ενημέρωσής του από τον Υπεύθυνο του Έργου, προκειμένου ο συ-
νεργάτης να συμμετέχει στην παρακολούθηση του έργου και να λαμβάνει μέ-
ρος στις συσκέψεις της αντίστοιχης ομάδας έργου στο πλαίσιο της οποίας ε-
ντάσσονται οι προβλεπόμενες εργασίες του. 
 

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

3α. Απαιτούμενα Προσόντα: 

• Τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντί-
στοιχος, ισότιμος και αναγνωρισμένος της αλλοδαπής στο πεδίο 
των Οικονομικών επιστημών 

• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 
στον συντονισμό (project coordination) και στην διοίκηση (project 
management) προγραμμάτων/έργων συγχρηματοδοτούμενων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον (2) έτη 
πρέπει να αφορούν σε αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον 
συντονισμό (project coordination) και στην διοίκηση (project 
management), προγραμμάτων/έργων Δια Βίου Μάθησης.  

• Αποδεδειγμένη επαγγελματική  εμπειρία σε θέσης ευθύνης Έργου 
(Υπεύθυνος Έργου, Υπεύθυνος Πράξης, Επιστημονικός Υπεύθυ-
νος) σε τουλάχιστον  τρία (3)  προγράμματα/έργα ελάχιστης διάρ-
κειας δώδεκα (12) μηνών το καθένα συγχρηματοδοτούμενων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 
Τα προαναφερόμενα προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμ-
μετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψή-
φιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολό-
γησης. 

 

3.β Επιθυμητά προσόντα  

• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των τριών (3) ετών 
στον συντονισμό (project coordination) και στην διοίκηση (project 
management), προγραμμάτων/έργων συγχρηματοδοτούμενων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον (2) έτη 
πρέπει να αφορούν σε αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον 
συντονισμό (project coordination) και στην διοίκηση (project 
management), προγραμμάτων/έργων Δια Βίου Μάθησης. 

• Αποδεδειγμένη επαγγελματική  εμπειρία σε θέσης ευθύνης Έργου 
(Υπεύθυνος Έργου, Υπεύθυνος Πράξης, Επιστημονικός Υπεύθυ-



 

νος) σε άνω των τριών (3) προγραμμάτων/έργων ελάχιστης διάρ-
κειας δώδεκα (12) μηνών το καθένα συγχρηματοδοτούμενων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2)  

• Συνέντευξη 

 

4. Παραδοτέα 

Απολογισμός προόδου έργου-εντοπισμός αποκλίσεων και προβλημάτων-
προτάσεις διορθωτικών μέτρων (Διμηνιαία Έκθεση). Το Παραδοτέο θα υ-
ποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο εντός δύο (2) ημερών από τη λήξη 
του τελευταίου μήνα του διμήνου αναφοράς. 

5. Διάρκεια σύμβασης έργου 

Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 21 μήνες. 

Η διάρκεια του έργου του Αντισυμβαλλόμενου/ης, δύναται να παραταθεί από 
το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ εάν σωρευτικά ισχύουν τα ακόλουθα και εφόσον δεν ήθελε 
λήξει ή λυθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα: 

1.Υπάρχουν διαθέσιμοι υπολειπόμενοι μήνες είτε σε σχέση με τη σύμβαση 
είτε σε σχέση με την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) 

2. Παραταθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης και η ημερομη-
νία λήξης του Πακέτου Εργασίας 4, με αντίστοιχη τροποποίηση της Απόφα-
σης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) 

3. Υπάρχουν οι ανάλογες ανάγκες για την εύρυθμη υλοποίηση των αντίστοι-
χων Πακέτων Εργασίας. 

4. Πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων ενεργούς σύμβασης. 

5. Το επιτρέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. 

Επιπλέον, ακόμα και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υπολειπόμενοι μήνες, δύ-
ναται να παραταθεί η σύμβαση σε περίπτωση που ισχύουν τα ανωτέρω 3), 4) 
και 5), και μόνο εφόσον παραταθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 
Πράξης και η ημερομηνία λήξης των σχετικών Πακέτων Εργασίας, με αντί-
στοιχη τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) 

Οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

 

6. Εργολαβικό Αντάλλαγμα 



 

Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος ανέρχεται σε σαράντα 
οκτώ χιλιάδες και τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (48.387,10 
ευρώ) πλέον ΦΠΑ και σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 ευρώ) συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις, όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι φόροι, οι νόμιμες επιβαρύνσεις, εισφορές, 
τυχόν ασφαλιστικές εισφορές. 

 
7. Τρόπος Πληρωμής 

Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος του Συντονιστή Υποέργου θα 
πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο : 

• Εργολαβικό αντάλλαγμα που αντιστοιχεί με τα 2/21 του συνολικού ερ-
γολαβικού  ανταλλάγματος των σαράντα οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων 
ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10 ευρώ) πλέον ΦΠΑ και 
σε εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, δηλαδή τέσσερεις χιλιάδες και εξακόσια οκτώ ευρώ και τριάντα 
λεπτά (4.608,30 ευρώ) πλέον ΦΠΑ και πέντε χιλιάδες επτακόσια δεκα-
τέσσερα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (5.714,29 ευρώ) συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ θα καταβάλλεται με την παραλαβή κάθε Παραδοτέου 
«Απολογισμός προόδου έργου-εντοπισμός αποκλίσεων και προβλημά-
των-προτάσεις διορθωτικών μέτρων» από την Επιτροπή Παραλαβής 
που έχει οριστεί από το από το Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Το Παραδοτέο 
θα υποβάλλεται από τον Αντισυμβαλλόμενο εντός δύο (2) ημερών από 
τη λήξη του τελευταίου μήνα του διμήνου αναφοράς.  

• Εργολαβικό αντάλλαγμα που αντιστοιχεί με το 1/21 του συνολικού ερ-
γολαβικού  ανταλλάγματος των σαράντα οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων 
ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10 ευρώ) πλέον ΦΠΑ και 
σε εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, δηλαδή δύο χιλιάδες και τριακόσια τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά 
(2.304,10 ευρώ) πλέον ΦΠΑ και δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα επτά 
ευρώ και δέκα λεπτά (2.857,10 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα 
καταβληθεί με την παραλαβή του τελευταίου  Παραδοτέου «Απολογι-
σμός προόδου έργου-εντοπισμός αποκλίσεων και προβλημάτων-
προτάσεις διορθωτικών μέτρων» από την Επιτροπή Παραλαβής που 
έχει οριστεί από το από το Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Το Παραδοτέο θα 
υποβληθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο με τη λήξη της σύμβασης.  

 

8. Παρακολούθηση/παραλαβή Σύμβασης 

Για την παρακολούθηση της παρούσας σύμβασης και την παραλαβή των πα-
ραδοτέων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4, ορίζεται από το ΔΣ του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ). Η 
ΕΠΠΕ παρακολουθεί το έργο του Αντισυμβαλλόμενου και παραλαμβάνει τα 
παραδοτέα του με σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής το οποίο εισηγείται προς 
έγκριση στον Διευθυντή του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και στο ΔΣ του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 



 

9. Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών 

9.1.Τρόπος υποβολής υποψηφιότητας 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο:  

https://www.kanep-gsee.gr/aitisi-ekdilosis-endiaferontos-enos-1-
syntonisti-ypoergou/ 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση (σημείο Α 
παρ. 9.2), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 
1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά (παρ. 9.2.). 

9.2  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Α. Συμπληρωμένη ηλεκτρονικά Αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δη-
λώνει την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος. Η Αίτηση βρίσκεται στον σύνδεσμο : 

https://www.kanep-gsee.gr/aitisi-ekdilosis-endiaferontos-enos-1-
syntonisti-ypoergou/ 

Β. Στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης θα μεταφορτωθούν όλα τα ακόλουθα α-
παιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων και επι-
θυμητών προσόντων του άρθρου 3 (3α και 3β) ανά πεδίο: 

1. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας. 

2. Τίτλοι Σπουδών. 

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.  

4. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας που ζητείται από την 
παρούσα πρόσκληση για την κάλυψη των απαιτούμενων και επιθυμητών 
προσόντων απαιτούνται τα ακόλουθα :  

Α) Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του 
δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. 
του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως 
ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται 
βεβαίωση του αντίστοιχου Φορέα ή άλλο ανάλογο επίσημο έγγραφο όπως 
συμβάσεις, πρακτικά παραλαβής, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από όπου θα 
αποδεικνύεται η ακριβής χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας, η ιδιότητα απα-
σχόλησης καθώς και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε. 

Β) Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα:  

https://www.kanep-gsee.gr/aitisi-ekdilosis-endiaferontos-enos-1-syntonisti-ypoergou/
https://www.kanep-gsee.gr/aitisi-ekdilosis-endiaferontos-enos-1-syntonisti-ypoergou/
https://www.kanep-gsee.gr/aitisi-ekdilosis-endiaferontos-enos-1-syntonisti-ypoergou/
https://www.kanep-gsee.gr/aitisi-ekdilosis-endiaferontos-enos-1-syntonisti-ypoergou/


 

Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή 
της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή σχετική 
σύμβαση από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας 
που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής,  

Γ) Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία, σωρευτικά:  

Στοιχεία μητρώου του/της υποψηφίου/ας μέσω της προσωπικής πληροφόρη-
σης επιχειρήσεων από το TAXIS net (www.gsis.gr), όπου ευκρινώς αναγρά-
φονται η έναρξη και το είδος της δραστηριότητας, καθώς και τυχόν μεταβολές 
της, και  

Υποβολή σχετικών συμβάσεων ή βεβαιώσεων παροχής έργου από τις οποίες 
να προκύπτει το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της παροχής έργου. 

Δ. Για την απόδειξη της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας με βάση 
το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορι-
σμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυ-
τό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 
50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής: 

Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του 
ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του 
ν.3149/200, ή 

Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή 
MICHIGAN, ή 

Με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή 
μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή 
αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν 
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο 
αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης 
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρε-
σβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από 
τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα 
την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έ-
γκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως 
οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η 
Αγγλική. 

Επίσης: 

Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας επιπέδου C2, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. 
α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης 
γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής 



 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον 
φοίτησης τα οποία πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το 
επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται 
από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω 
βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  
την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

Σημείωση:  

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλού-
μενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα δι-
δάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου 
επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της 
ξένης γλώσσας. 

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση 
ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής 
άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να 
προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα 
πιστοποιητικά ξένης γλώσσας 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιο-
λογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής 
των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών δεδομένων 679/2016  για την «προστασία του ατό-
μου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επι-
θυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των προτάσεων των υποψηφίων. 

10. Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών 
 
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο:  
 
https://www.kanep-gsee.gr/aitisi-ekdilosis-endiaferontos-enos-1-
syntonisti-ypoergou/ 
 
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
την 13/4/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Η υποβολή της αίτησης (παρ. 9.1) και των δικαιολογητικών (παρ. 9.2.) 
θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά.  
 

https://www.kanep-gsee.gr/aitisi-ekdilosis-endiaferontos-enos-1-syntonisti-ypoergou/
https://www.kanep-gsee.gr/aitisi-ekdilosis-endiaferontos-enos-1-syntonisti-ypoergou/


 

Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται α-
ποδεκτή η υποβολή προτάσεων από υποψηφίους. 
 
 

11. Διαδικασία Αξιολόγησης 
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της πα-
ρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν βάσει των εξειδικευ-
μένων προσόντων και της εμπειρίας τους, από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  
Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους /τις ενδιαφερόμενους/ες 
επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση 
των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να τα υπο-
βάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική γνωστοποίηση από το ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης θα πραγμα-
τοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και περιλαμβάνει τα ακό-
λουθα στάδια: 

• Αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων (on/off κριτήρια) και 
βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων βάσει 
των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

• Προσωπική συνέντευξη (θα κληθούν μόνο οι υποψήφιοι/ες οι οποί-
οι/ες πληρούν τα on/off κριτήρια) 

• Κατάρτιση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης των υπο-
ψηφίων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης και ανάρτησή τους στην ι-
στοσελίδα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr).Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας προηγείται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει περισ-
σότερα μόρια στο κριτήριο 2 «Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπει-
ρία άνω των τριών (3) ετών στον συντονισμό (project coordination) 
και στην διοίκηση (project management), προγραμμάτων/έργων 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των οποί-
ων τα δύο (2) έτη πρέπει να αφορούν σε αποδεδειγμένη επαγγελ-
ματική εμπειρία στον συντονισμό (project coordination) και στην 
διοίκηση (project management), προγραμμάτων/έργων Δια Βίου 
Μάθησης». 

• Υποβολή τυχόν ενστάσεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr) από τους/τις υποψήφιους/ες σε 
αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την ημερομηνία α-
νάρτησης του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης. Εξέταση ενστάσεων 
από την Επιτροπή Ενστάσεων του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

• Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης και ανάρτησή του στην ι-
στοσελίδα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη 
παρέλευση του τριημέρου των ενστάσεων, ο Προσωρινός Τελικός 
Πίνακας καθίσταται Οριστικός. 

 
 

http://www.kanep-gsee.gr/


 

Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα 0 
έως 10, όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε επιμέρους κριτήριο στον Πίνακα που 
ακολουθεί 
 
 

Κωδ. Περιγραφή Βαρύτητα (αi) Βαθμολόγηση (Bi) 

 Επιθυμητά Προσόντα 100%  

1 

Αποδεδειγμένη επαγγελ-
ματική εμπειρία άνω των 
τριών (3) ετών στον συ-
ντονισμό (project 
coordination) και στην 
διοίκηση (project 
management), προγραμ-
μάτων/έργων συγχρημα-
τοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκ 
των οποίων τα δύο του-
λάχιστον (2) έτη πρέπει 
να αφορούν σε αποδε-
δειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία στον συντονισμό 
(project coordination) και 
στην διοίκηση (project 
management), προγραμ-
μάτων/έργων Δια Βίου 
Μάθησης 

 

 

40% 

Κάθε έτος αποδεδειγμένης 
επαγγελματικής εμπειρίας 
στον συντονισμό (project 
coordination) και στην διοί-
κηση (project 
management), προγραμ-
μάτων/έργων συγχρημα-
τοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον 
των τριών (3) ετών εκ των 
οποίων τα δύο τουλάχι-
στον (2) έτη πρέπει να α-
φορούν σε αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 
στον συντονισμό (project 
coordination) και στην διοί-
κηση (project 
management), προγραμ-
μάτων/έργων Δια Βίου 
Μάθησης, βαθμολογείται 
με 0,5 μονάδες με μέγιστη 
βαθμολογία τις 10 μονάδες 

2 

Αποδεδειγμένη επαγγελ-
ματική  εμπειρία σε θέσης 
ευθύνης Έργου (Υπεύθυ-
νος Έργου, Υπεύθυνος 
Πράξης, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος) σε άνω των 
τριών (3)  προγραμμά-
των/έργων ελάχιστης 
διάρκειας δώδεκα (12) 
μηνών το καθένα συγ-
χρηματοδοτούμενων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

35% 

Κάθε πρόγραμμα/έργο ε-
λάχιστης διάρκειας δώδεκα 
(12) μηνών το καθένα 
συγχρηματοδοτούμενο 
από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση άνω των τριών (3) για 
το οποίο αποδεικνύεται 
επαγγελματική εμπειρία σε 
θέσης ευθύνης Έργου (Υ-
πεύθυνος Έργου, Υπεύθυ-
νος Πράξης, Επιστημονι-
κός Υπεύθυνος), βαθμολο-
γείται με 2 μονάδες με μέ-
γιστη βαθμολογία τις 10 
μονάδες 

3 
Άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο C2) 

5% Μη Αποδεδειγμένη Άριστη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας 
(επίπεδο C2), βαθμολογεί-



 

ται με 0 

Αποδεδειγμένη Άριστη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας 
(επίπεδο C2), βαθμολογεί-
ται με 10 μονάδες 

4 Συνέντευξη 

20% Γενικά χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας (επικοι-
νωνιακή δυνατότητα και 
διάθεση συνεργασίας): 3 
μονάδες το μέγιστο.                                                                        

Επαλήθευση γενικής συ-
γκρότησης και εξειδίκευσης 
μέσω στοχευμένης συζή-
τησης: 4 μονάδες το μέγι-
στο.                                            

Διαθεσιμότητα:   3 μονάδες 
το μέγιστο. 

 ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 
 

Η τελική βαθμολογία (Α) κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο 
(το άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε επιμέρους κριτήριο επί το 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου) 
 
 

Α = Σai*Bi 

 
όπου 
ai = ο συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους κριτηρίου όπως αναφέρεται 
στον ανωτέρω πίνακα 
Βi = η βαθμολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου σύμφωνα με τις επεξηγήσεις 
του ανωτέρω πίνακα 
  
Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 
 
Σημειώνεται ότι το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια 
από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμ-
βασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή 
εκτέλεση της ως άνω Πράξης. 
 
 

 



 

12. Ενστάσεις 
Οι Ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr) και να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Η ηλε-
κτρονική υποβολή τυχόν ενστάσεων στην ιστοσελίδα του Κ-ΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
(www.kanep-gsee.gr) από τους/τις υποψήφιους/ες πρέπει να πραγματοποιη-
θεί σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάρ-
τησης του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης. Οι Ενστάσεις θα εξεταστούν από 
την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συγκροτηθεί με Απόφαση του ΔΣ του ΚΑ-
ΝΕΠ/ΓΣΕΕ.  

 
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιο-
λογητικά της παρούσας Πρόσκλησης θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά 
για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονι-
σμό ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 
τον εκτελεστικό αυτού ελληνικό νόμο (Ν. 4624/2019).  Στο πλαίσιο αυτό, ενη-
μερώνονται οι υποψήφιοι ότι ενδέχεται να χορηγηθεί η δυνατότητα πρόσβα-
σης σε υποψήφιους που δεν επιλεχθούν στα στοιχεία συνυποψηφίων τους 
που θα έχουν επιλεχθεί, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής 
των σχετικών αποφάσεων. 

 
 

13. Πληροφορίες / Διευκρινίσεις 
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται: κα Γιώτα Καραθανάση, τηλ.: 210 5218.713 e-mail: 
ykarathanasi@kanep-gsee.gr,  Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 
16:00. 
 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr). 

 
 
 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 

 

http://www.kanep-gsee.gr/
http://www.kanep-gsee.gr/

