
 

 

        

 

 

 

 

 
 

Αρ. Πρωτ.: 20      Αθήνα, 24-02-2023 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) Συμβούλους 

Εκπαιδευομένων και Επιχειρήσεων 

στο πλαίσιο του Υποέργου (8) «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής 

εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Περισσότερο Αναπτυγμένες 

Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική» 

της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και 

απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

«5069416» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και       

Διά Βίου Μάθηση» 

 

 

Tο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», 

υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος της Πράξης με τίτλο 

«Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» – ΟΠΣ (MIS) 5069416 που 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ), 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Α) 

«Καταστατικό σύστασης ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (με Αριθμό Καταχώρισης στο 

Π/κείο Αθηνών: 13517/08.09.2004 και Αριθμό Μητρώου: 433465 – 
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Αριθμός Κατάθεσης τελευταίας 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 – Λειτουργικό Οργανόγραμμα 

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ», Ε) «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Κανονισμού, 

Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων 

Έργων (2014-2020) ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ». 

2. Τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και τον εκτελεστικό αυτού ελληνικό νόμο 

4624/2019 (ΦΕΚ137/Α/29.08.2019) περί της «Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα. Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΕ 2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία του φυσικού προσώπου έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις». 

3. 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 τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης 

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει. 

4. Τη με αριθμ. 3013/19.06.2020 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο 

«Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» με κωδ. Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 112. 

5. Το από 17.07.2020 Συμφωνητικό Σύμπραξης μεταξύ του Ινστιτούτου 

Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣEΕ, ΙMΕ/ΓΣEBΕΕ, ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ και του ΕΟΠΠΕΠ για την 

Πράξη «Ειδικά Προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και 

απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 
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6. Το Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21.12.2020) «Εθνικό Σύστημα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 

σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας 

νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της 

Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το 

Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις». 

7. Τη με αριθμ. 923/04.03.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Ειδικά Προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

8. Την από 29.09.2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ περί έγκρισης 

της τροποποίησης συγκρότησης: α) της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Διενέργειας Διαγωνισμών, 

β) της Επιτροπής Ενστάσεων των Προσκλήσεων Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και Διενέργειας Διαγωνισμών, και γ) της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών/Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ), 

στο πλαίσιο των Υποέργων 8 και 10 της Πράξης «Ειδικά προγράμματα 

διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 

(ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416, η οποία υλοποιείται μέσω του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

(Η αρχική συγκρότηση των εν λόγω Επιτροπών έγινε με την από 

15.07.2020 σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ). 

9. Τη με αριθμ. K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/Β/26.08.2021) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων». 

10. Τη με Α.Π. 183/04.11.2022 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 

Υποέργου 8 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική 

άσκηση (ΙΕΚ) στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – 

Αττική», της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής 

άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5069416, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση». 

11. Την από 22/02/2023 Απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ περί έγκρισης 

της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) 
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Συμβούλους Εκπαιδευόμενων και Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 

Υποέργου 8 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική 

άσκηση (ΙΕΚ) στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – 

Αττική», της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής 

άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5069416, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση». 

12. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ 3451 με κωδ. 

2021ΣΕ34510022 και το θεσμικό πλαίσιο που την καλύπτει. 

 

Η Πράξη συνολικά αφορά στην παροχή εξ αποστάσεως θεωρητικής 

κατάρτισης σε οριζόντιες και επαγγελματικές δεξιότητες, στην εξεύρεση και 

σύζευξη κατάλληλων θέσεων πρακτικής άσκησης, στην υλοποίηση και 

παρακολούθηση από μέντορες 6μηνης πρακτικής άσκησης (960 ώρες) με 

ωφελούμενους-αποδέκτες 2.000 καταρτισθέντες δημοσίων (Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων) και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος της 

κατάρτισής τους, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής 

άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από 

τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ υλοποιεί το Υποέργο 8 «Δράσεις 

απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις 

Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική», το οποίο αποτελεί 

μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που επιδιώκει τη στοχευμένη στήριξη 314 

εκπαιδευομένων στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) (Αττική) 

από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και 

από ιδιωτικά ΙΕΚ, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε έχουν ολοκληρώσει το 

θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει το 

εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει Βεβαίωση 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) καθώς και τη σχετική πιστοποίηση από 

τον ΕΟΠΠΕΠ. 

 

1. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου:  

Το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Υποέργου 8 

«Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) 

στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) – Αττική», αφορά τα 

παρακάτω διακριτά πακέτα εργασίας: 
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 το Πακέτο Εργασίας 3 «Εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας για 314 εκπαιδευομένους ΙΕΚ» 

και  

 το Πακέτο Εργασίας 4 «Σύζευξη 314 εκπαιδευομένων ΙΕΚ με αντίστοιχες 

θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις». 

 

Ειδικότερα, θα επιλεγούν 314 εκπαιδευόμενοι στην περιφέρεια Αττικής από 

δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από ιδιωτικά 

ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους 

έως τον Αύγουστο του 2020, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της 

πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη 

πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, για τους οποίους προβλέπεται:  

 Η συμμετοχή σε εκπαίδευση 25 ωρών σε οριζόντιες επαγγελματικές και 

κοινωνικές δεξιότητες (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση). 

 Η τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης για 960 ώρες (6 

μήνες). 

 

Η συμμετοχή στη θεωρητική εκπαίδευση αποτελεί προαπαιτούμενο για τους 

εκπαιδευομένους προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση.  

 

Η σύζευξη των εκπαιδευομένων με τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής των 

επιχειρήσεων θα υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

έργου, ανά περιφέρεια και με βάση τις ειδικότητες των εκπαιδευομένων και 

των παρεχόμενων θέσεων πρακτικής.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Σύμβουλοι Εκπαιδευομένων και Επιχειρήσεων 

καλούνται να διερευνήσουν με ποιοτικούς όρους και να εξειδικεύσουν την 

αρχική αυτοματοποιημένη σύζευξη της πλατφόρμας.  

 

Ειδικότερα, οι Σύμβουλοι Εκπαιδευομένων και Επιχειρήσεων καλούνται 

να αναλάβουν τις εξής αρμοδιότητες:  

 Συνεργασία με τα στελέχη και την ομάδα συντονισμού έργου του 

ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. 

 Συμμετοχή σε διαδικτυακές ή/και διά ζώσης συναντήσεις.  
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 Επιτόπιες επισκέψεις στις επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις 

πρακτικής, όπου κρίνεται αναγκαίο και σε συνεννόηση με την ομάδα του 

έργου. 

 Διερεύνηση των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο θέσης πρακτικής 

άσκησης. 

 Διερεύνηση και επαλήθευση των δεξιοτήτων και προσόντων των 

εκπαιδευομένων. 

 Διενέργεια κατ’ ελάχιστον μίας συνεδρίας ανά εκπαιδευόμενο/η με σκοπό 

τη διερεύνηση των δεξιοτήτων του/της. Οι συνεδρίες θα γίνονται κυρίως 

διά ζώσης. Σε ειδικές περιπτώσεις συνεδρίες μπορούν να γίνουν και εξ 

αποστάσεως όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 Χρήση συγκεκριμένων εργαλείων (ερωτηματολόγια) για την εξειδικευμένη 

σύζευξη εκπαιδευόμενου/ης ΙΕΚ – επιχείρησης (επιβεβαίωση ή αλλαγή 

της αρχικής αυτοματοποιημένης σύζευξης). 

 Σύζευξη 314 εκπαιδευομένων στην περιφέρεια Αττικής με αντίστοιχες 

παρεχόμενες θέσεις πρακτικής. 

 Συμμετοχή στην παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των 

εκπαιδευομένων με επισκέψεις ποιοτικού ελέγχου στις επιχειρήσεις 

υποδοχής (όπου κρίνεται αναγκαίο) με χρήση των αντίστοιχων εργαλείων 

ποιοτικού ελέγχου της πρακτικής άσκησης (ερωτηματολόγια). 

 

2. Tόπος εργασίας 

Η έδρα του/της Συμβούλου είναι στην Αθήνα. Το έργο απαιτεί διαθεσιμότητα 

επιτόπιας παρουσίας του/της στα γραφεία του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην Αθήνα, 

όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο και κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσής του/της, 

προκειμένου ο/η Σύμβουλος να συμμετέχει στην παρακολούθηση του έργου 

και να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις της αντίστοιχης ομάδας έργου στο 

πλαίσιο της οποίας εντάσσονται οι προβλεπόμενες εργασίες του/της. 

 

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

3α. Απαιτούμενο Προσόν: 

 Τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις ανθρωπιστικές, 

κοινωνικές ή οικονομικές επιστήμες της ημεδαπής ή αντίστοιχος, 

ισότιμος και αναγνωρισμένος της αλλοδαπής. 

Τα προαναφερόμενο προσόν αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής 

στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν το 

διαθέτει, αποκλείεται από τη μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης. 
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3β. Επιθυμητά προσόντα / Συνέντευξη 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, κατά προτίμηση στη Συμβουλευτική / 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Διά βίου εκπαίδευση, της 

ημεδαπής ή αντίστοιχος, ισότιμος και αναγνωρισμένος της αλλοδαπής. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική ή/και 

επαγγελματικό προσανατολισμό σε ενηλίκους. 

 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Συνέντευξη. 

 

4. Παραδοτέα 

Στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας:  

ΠΕ 3: Εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

της οικονομίας για 314 εκπαιδευόμενους ΙΕΚ, και  

ΠΕ 4: Σύζευξη 314 εκπαιδευομένων ΙΕΚ με αντίστοιχες θέσεις πρακτικής 

άσκησης σε επιχειρήσεις. 

που θα υλοποιούνται παράλληλα, θα υποβάλλονται αντίστοιχα:  

Π.3.1: Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων με ποσοτικοποίηση στοιχείων (π.χ. 

αριθμός επισκέψεων στις επιχειρήσεις για διερεύνηση των θέσεων πρακτικής 

άσκησης). Παρουσιολόγια συνεδριών και συναντήσεων με εκπαιδευομένους. 

Σε περίπτωση εξ αποστάσεως συνεδριών αποδεικτικά παρακολούθησης 

(email επικοινωνίας, screenshot κ.λπ.). 

Π.3.2: Μητρώο επιχειρήσεων. 

και 

Π.4.1: Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, στις οποίες θα αναφέρονται 

ποσοτικοποιημένα στοιχεία, όπως ο αριθμός των επιτόπιων επισκέψεων στις 

επιχειρήσεις, ο αριθμός των συνεδριών ανά εκπαιδευόμενο/η κ.λπ. 

Παρουσιολόγια συνεδριών και συναντήσεων με επιχειρήσεις. Σε περίπτωση 

εξ αποστάσεως συνεδριών αποδεικτικά παρακολούθησης (email 

επικοινωνίας, screenshot κ.λπ). 

Π.4.2: Κατάλογος σύζευξης εκπαιδευομένων / θέσεων πρακτικής άσκησης. 

Π.4.3: Συμπληρωμένα εργαλεία για την εξειδικευμένη σύζευξη 

εκπαιδευόμενου/ης και επιχείρησης. 
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5. Είδος και Διάρκεια σύμβασης  

Η σύμβαση είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. 

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου θα εκτείνεται από την υπογραφή 

της έως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της Πράξης (31/10/2023). 

Η παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως κατόπιν συμφωνίας των 

συμβαλλόμενων μερών, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του 

αναδόχου (Ν. 2527/1997, Άρθρο 6), κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του φορέα 

και με τη Σύμφωνη Γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.  

 

6. Εργολαβικό Αντάλλαγμα 

Το εργολαβικό αντάλλαγμα ανά Σύμβουλο ορίζεται σε είκοσι (20) 

ευρώ/συνάντηση (κατά προσέγγιση δύο συναντήσεις ανά επιχείρηση και δύο 

ανά ωφελούμενο), συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φορολογικών και 

ασφαλιστικών κρατήσεων και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Το ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά και σε συνάρτηση με τις 

πραγματοποιηθείσες ανά μήνα επισκέψεις/διαδικτυακές συναντήσεις.  

Οι επισκέψεις / διαδικτυακές συναντήσεις, για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει 

να περιγράφονται στις μηνιαίες εκθέσεις του/της συμβαλλομένου/ης και να 

συνοδεύονται απαραίτητα από τα συνοδευτικά παραδοτέα τους: 

 Παρουσιολόγια των επισκέψεων ή/και διαδικτυακών συναντήσεων. Σε 

περίπτωση εξ αποστάσεως συνεδριών αποδεικτικά παρακολούθησης 

(email επικοινωνίας, screenshot κ.λπ.). 

 Συμπληρωμένα Εργαλεία για την εξειδικευμένη σύζευξη που αντιστοιχούν 

στις επισκέψεις / διαδικτυακές συναντήσεις.  

 

7. Τρόπος Πληρωμής 

Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος ανά Σύμβουλο θα 

πραγματοποιείται ανά μήνα / ανά επίσκεψη/συνάντηση μετά την παραλαβή 

των  Παραδοτέων (βλ. άρθρο 4 και 6 της παρούσας) από την Επιτροπή 

Παραλαβής που έχει οριστεί  από το Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.  

 

8. Παρακολούθηση/παραλαβή Σύμβασης 

Για την παρακολούθηση της παρούσας σύμβασης και την παραλαβή των 

παραδοτέων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, ορίζεται από 

το Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

(ΕΠΠΕ). Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί το έργο των Αντισυμβαλλόμενων και 
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παραλαμβάνει τα παραδοτέα τους με σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, το 

οποίο εισηγείται προς έγκριση στον Διευθυντή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. 

 

9. Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών 

9.1. Τρόπος υποβολής υποψηφιότητας 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο:  

https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-

endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-

idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση (βλ. 

παρακάτω: σημείο Α παρ. 9.2), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 

(κατά το άρθρο 8 του N. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα 

πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (παρ. 9.2.). 

9.2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Α. Συμπληρωμένη ηλεκτρονικά Αίτηση, στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα 

δηλώνει την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Αίτηση βρίσκεται στον σύνδεσμο: 

https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-

endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-

idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon  

Β. Στα αντίστοιχα πεδία της Αίτησης θα μεταφορτωθούν όλα τα ακόλουθα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων και 

επιθυμητών προσόντων του άρθρου 3 (3α και 3β) ανά πεδίο: 

1. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητας. 

2. Τίτλοι Σπουδών: Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ή/και μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών σπουδών της ημεδαπής. 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 καθώς και ανά 

περίπτωση απαιτείται για τίτλους της αλλοδαπής και η προσκόμιση 

αντιγράφου πράξης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (ή/και 

ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon
https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon
https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon
https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon
https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon
https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon
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4. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας στη συμβουλευτική 

ή/και επαγγελματικό προσανατολισμό σε ενηλίκους, που ζητείται από την 

παρούσα πρόσκληση για την κάλυψη των επιθυμητών προσόντων, 

απαιτούνται τα ακόλουθα: 

A) 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 επίσημο έγγραφο όπως 

συμβάσεις, πρακτικά παραλαβής, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, από όπου 

θα αποδεικνύεται η ακριβής χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας, η ιδιότητα 

απασχόλησης καθώς και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε. 

B) Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, 

απαιτείται:  

 Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου 

ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή 

σχετική σύμβαση από τα οποία να προκύπτουν με σαφήνεια το είδος της 

εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής, και 

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα e-ΕΦΚΑ που 

εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-proyperesias, όπου θα αναγράφεται η 

επωνυμία του εκάστοτε εργοδότη, η χρονική διάρκεια της ασφάλισης και το 

είδος απασχόλησης που παρασχέθηκε. 

Γ) Όταν η εμπειρία αφορά αυτοαπασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία, 

σωρευτικά απαιτούνται:  

 Πρόσφατα εκδοθέντα στοιχεία μητρώου του/της υποψηφίου/ας μέσω της 

προσωποποιημένης πληροφόρησης επιχείρησης από το TAXISnet 

(www.gsis.gr) – Εναλλακτικά για επαγγελματίες με παλαιότερη 

δραστηριότητα: έναρξη επιτηδεύματος από την εφορία ή σχετική βεβαίωση 

ΟΑΕΕ, όπου ευκρινώς αναγράφονται η έναρξη και το είδος (ΚΑΔ) της 

δραστηριότητας καθώς και τυχόν μεταβολές της, και 

 Σχετικές συμβάσεις ή βεβαιώσεις παροχής έργου από τις οποίες να 

προκύπτει το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της παροχής έργου.  

 

5. Η γνώση χειρισμού Η / Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται: 

Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από 

φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην 

https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-proyperesias
http://www.gsis.gr/
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Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν 

εκδοθεί από τον ίδιο τον ΟΕΕΚ. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/ια έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις, αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει 

ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του 

κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Γίνονται επίσης 

δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον 

ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας σε εξετάσεις 

πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε 

ο Οργανισμός.  

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ ή 

τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα 

ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 

121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014): α) ECDL Eλλάς 

Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 

απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. 

Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) β) Vellum Global Educational 

Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) 

(22.2.2006), γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006) δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) 

ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.) ε) ΚΕΥ-

CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006) στ) 

ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006) ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007) η) ΤΕΛΕΦΩΣ 

ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – 

TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας 

της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-

INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση 

του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT 

ΕΠΕ) θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) 

(30-9-2009) ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10-4-2014). ια) UNICERT (UNIVERSAL 

CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015)  

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: α) ECDL 

Ελλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ ECDL Core Certificate ECDL Start 

Certificate ECDL Progress Certificate ECDL Profile Certificate β) Vellum 

Global Educational Services S.A. Cambridge International Diploma in IT Skills 

Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency Vellum Diploma in IT 

Skills Vellum Diploma in IT Skills Proficiency γ) Infotest Internet and 
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Computing Core Certification (IC3) Microsoft Office Specialist (MOS) 

Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) Infotest Certified Basic User 

(ICBU) Infotest Microsoft Certified Application Specialist δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή 

ICT Europe ICT Intermediate A ICT Intermediate B ICT Intermediate C ε) 

ΚΕΥ–CERT Key Cert IT Basic Key Cert IT Initial στ) ACTA Α.Ε. Certified 

Computer User (CCU) ζ) I SKILLS A.E. Basic I.T. Standard Basic I.T. 

Thematic Basic I.T. Core η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ 

ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ 

Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) Basic 

ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) Integration Skills ή 

Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) Infocert 

Unities θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Basic Office Business Office ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL CERT>> 

Global Intermediate Global Intermediate A Global Intermediate B Global 

Intermediate C ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Unicert Primary.  

 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των 

τριών γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/ια 

έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την 

προκήρυξη ενότητες, αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, 

μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω 

πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού.  

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων 

κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.  

Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από 

τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής 

τους από τον ΟΕΕΚ με την εξής ονομασία:  

α) ECDL από την εταιρεία ECDL–GREEK COMPUTER SOCIETY–ΕΠΥ  

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

(εταιρεία Vellum Global Educational Services). 

 γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην 

TECHNOPLUS) και  

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία 

ΙCT Hellas Α.Ε.).  
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Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, 

πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, 

κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας σε εξετάσεις 

πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε 

ο Οργανισμός. «Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που 

εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ, από φορείς πιστοποιημένους από τον 

καταργηθέντα ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από 

φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ, τον ΕΟΠΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ μετά 

την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 

12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου αναφέρεται ότι 

προστίθεται παρ. 5 στο αρ. 38 του Ν.4186/2013). Mε τίτλους σπουδών, 

τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται 

κατωτέρω. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, 

Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική 

βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι/ες έχουν 

παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ 

επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα 

αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης 

τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (ΠΕ), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) 

Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και 

υπολογίζονται αθροιστικά. Οι υποψήφιοι/ες της Πανεπιστημιακής, 

Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη 

γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων 

ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε 

προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα 

οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της 

Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών 

ανώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο/η 

υποψήφιος/ια, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, 

γίνονται δεκτοί. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή 

χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ 

περί της αντιστοίχισης τους. 

 

10. Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο:  
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https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-

endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-

idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon  

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 

τη Δευτέρα 13/03/2023 και ώρα 11:00 π.μ. 

Η υποβολή της αίτησης (παρ. 9.2) και των δικαιολογητικών (παρ. 9.2.) 

θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. 

Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται 

αποδεκτή η υποβολή αιτήσεων από υποψηφίους. 

 

11. Διαδικασία Αξιολόγησης  

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν βάσει των 

εξειδικευμένων προσόντων και της εμπειρίας τους από την αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.  

Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από τους/τις 

ενδιαφερόμενους/ες διευκρινιστικά δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι 

ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να τα υποβάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σχετική γνωστοποίηση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης θα 

πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και θα 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

▪ Αξιολόγηση του απαιτούμενου προσόντος (on/off κριτήριο) και 

βαθμολόγηση των επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων βάσει των 

δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

▪ Προσωπική συνέντευξη (θα κληθούν μόνο οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες 

πληρούν τα on/off κριτήρια). 

▪ Κατάρτιση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων 

κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του 

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται 

ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει περισσότερα μόρια στο επιθυμητό 

προσόν «Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική ή/και 

επαγγελματικό προσανατολισμό σε ενηλίκους». 

▪ Υποβολή τυχόν ενστάσεων ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-

ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr) από τους/τις υποψήφιους/ες σε αποκλειστική 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του 

https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon
https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon
https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/-/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypovoli-aitimatos-pros-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-idiotikou-dikaiou-me-dyo-2-symvoulous-ekpaidevomenon-kai-epicheiriseon
http://www.kanep-gsee.gr/
http://www.kanep-gsee.gr/
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Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης. Εξέταση ενστάσεων πραγματοποιείται από 

την Επιτροπή Ενστάσεων του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. 

▪ Κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης και ανάρτησή του στην 

ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη 

παρέλευση του πενθήμερου των ενστάσεων, ο Προσωρινός Πίνακας 

Κατάταξης καθίσταται Οριστικός. 

 

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 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών, κατά 
προτίμηση στη 
Συμβουλευτική / 
Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό ή στη 
Διά Βίου Εκπαίδευση 

30% 

Μη ύπαρξη μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, 
βαθμολογείται με 0. 

Μεταπτυχιακός τίτλος σε 
ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή 
οικονομικές επιστήμες, 
βαθμολογείται με 5 μονάδες 

Μεταπτυχιακός τίτλος στη 
Συμβουλευτική / 
Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό ή στη Διά 
Βίου Εκπαίδευση, 
βαθμολογείται με 10 
μονάδες. 

2 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία 
στη συμβουλευτική ή/και 
επαγγελματικό 
προσανατολισμό σε 
ενηλίκους 

30% 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία ως 
2 έτη στη συμβουλευτική ή / 
και επαγγελματικό 
προσανατολισμό σε 
ενηλίκους, βαθμολογείται με 
3 μονάδες. 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία άνω 
των 2 ετών και ως 5 έτη, 
βαθμολογείται με 7 μονάδες. 

Αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία άνω 
των 5 ετών, βαθμολογείται 
με 10 μονάδες. 

3 
Πιστοποιημένη γνώση 
Η/Υ στα αντικείμενα: 

α) επεξεργασίας 

20% 
Μη πιστοποιημένη γνώση, 
βαθμολογείται με 0. 
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κειμένων, 

β) υπολογιστικών 
φύλλων και 

γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

Πιστοποιημένη γνώση, 
βαθμολογείται με 10 
μονάδες 

4 Συνέντευξη 20% 

Γενικά χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας 
(επικοινωνιακή δυνατότητα 
και διάθεση συνεργασίας): 3 
μονάδες το μέγιστο.                                                                        

Επαλήθευση γενικής και 
ειδικής συγκρότησης 
(επιστημονικής και 
εμπειρικής) μέσω 
στοχευμένης συζήτησης: 4 
μονάδες το μέγιστο.                                            

Διαθεσιμότητα και ικανότητα 
ανταπόκρισης στο 
χρονοδιάγραμμα και τις 
ανάγκες υλοποίησης του 
έργου: 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 

σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του 

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την 

καλή εκτέλεση της ως άνω Πράξης. 
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12. Ενστάσεις 

Οι Ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του 

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr) και να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Η 

ηλεκτρονική υποβολή τυχόν ενστάσεων στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 

(www.kanep-gsee.gr) από τους/τις υποψήφιους/ες πρέπει να 

πραγματοποιηθεί σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την 

ημερομηνία ανάρτησης του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης. Οι Ενστάσεις θα 

εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει συγκροτηθεί με Απόφαση 

του Δ.Σ. του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω 

δικαιολογητικά της παρούσας Πρόσκλησης θα τύχουν επεξεργασίας 

αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τον 

Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και τον εκτελεστικό αυτού ελληνικό νόμο (Ν.4624/2019).  Στο 

πλαίσιο αυτό, ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι ενδέχεται να χορηγηθεί η 

δυνατότητα πρόσβασης σε υποψήφιους που δεν επιλεχθούν στα στοιχεία 

συνυποψηφίων τους που θα έχουν επιλεχθεί, προκειμένου να ασκήσουν τα 

δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων. 

 

13. Εμπιστευτικότητα / Πνευματικά Δικαιώματα 

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την 

οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του έργου αλλά και όλων 

των στοιχείων της Πράξης.  

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η θα τηρεί 

εμπιστευτικές τις περιερχόμενες σε γνώση του πληροφορίες, τα στοιχεία και 

τα αποτελέσματα και δεν θα διαθέτει ή χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του 

έργου για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται ρητά στον/στην Αντισυμβαλλόμενο/η να 

παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο.  

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 

έργο, που θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν 

από τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η κατά την εκτέλεση της σύμβασης, με 

δαπάνες της Πράξης, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία 

του δικαιούχου φορέα (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) που μπορεί μόνο το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ να 

τα διαχειρίζεται, επεκτείνει, τροποποιεί, εκμεταλλεύεται, διαθέτει και εν γένει 

να τα εκμεταλλεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια του/της 

Αντισυμβαλλομένου/νης. Με την υπογραφή της σύμβασης ο/η 

Αντισυμβαλλόμενος/η μεταβιβάζει αυτοδικαίως τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας επί του παρασχεθέντος έργου τους στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, το οποίο 

http://www.kanep-gsee.gr/
http://www.kanep-gsee.gr/
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θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος αυτού και θα φέρει όλες τις εξουσίες που 

απορρέουν από αυτό. 

 

14. Πληροφορίες / Διευκρινίσεις 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.: 210.5218.713 και 210.5218.751, 

Δευτέρα έως Παρασκευή – ώρες 10:00 έως 15:00, καθώς και στο e-mail: 

info@kanep-gsee.gr. 

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/

