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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο 
υλοποίησης δράσεων του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης 

 
Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ στο πλαίσιο υλοποίησης έργου που εντάσσεται στο πρόγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005 (Π.Δ. 63/2005, Α’98). 
β. του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 
γ. του Π.Δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22.9.2015) «Ανασύσταση των 

Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

δ. του Π.Δ. 73/23.9.2015 (ΦΕΚ 116/Α’/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»  
ε. της υπ’ αριθ. Υ8 (ΦΕΚ 2109/Β’/29.9.2015) απόφασης του Πρωθυπουργού 

με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη.». 

στ. της υπ’ αριθ. 52284/Γ2 (ΦΕΚ 295/28.4.2015) απόφασης του 

Πρωθυπουργού με θέμα: «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 

Τεχνολογίας, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

2. Την υπ’ αριθ. 90534/Α1 κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ Β’ 1132/12.6.2015) 
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«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και 

“Αναπληρωτή Υπουργού” στο Θεματικό Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 

Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και 

στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΠΑΙΘ». 

3. Το Ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 258/B΄/08.12.2014). 

4. Την υπ. αριθ. 15137 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1540/Β/4.8.2008) των υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και 

οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ 809/2.8.2010  ΚΥΑ 

«Μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των 

δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της ΕΤΑΚ σε Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου 

Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων στους τομείς της Έρευνας, 

της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.-ΕΤΑΚ) και 

τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15137/30.7.2008 ΚΥΑ» (ΦΕΚ Β΄ 1479/6.9.2010)  

και ισχύει. 

5. To Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/14.1.2002) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – 

Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» 

6. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, για 

την ομαλή ολοκλήρωση των έργων που η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ διαχειρίζεται ως 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΣΠΑ 2007-2013) και εκείνων που υλοποιεί 

ως Δικαιούχος (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020). 
 
 
προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου συνολικά είκοσι ένα (21) 
εξωτερικούς συνεργάτες ως εξής: 
 

 δέκα (10) συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Οικονομικών 
επιστημών, 

 πέντε (5) συνεργάτες Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης κατεύθυνσης 
Πληροφορικής με ειδικότητα Αναλυτές / Προγραμματιστές / Διαχειριστής 
δικτύου,  

 δύο (2) συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οποιασδήποτε 
ειδικότητας,  

 δύο (2) συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγους 
λογιστικής κατεύθυνσης,  

 δύο (2) συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας 
Πληροφορικής ή αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικού 
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Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ 
 
Έργο των δέκα (10) ΠΕ Οικονομολόγων συνεργατών θα είναι η παροχή 
υποστήριξης προς την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ σε θέματα: 
 

 Διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων  

 Εκπόνηση μελετών αλλά και εμπειρογνωμοσύνων για εφαρμογές 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  

 Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργου / Υποέργου για συγχρηματοδοτούμενα 
έργα 

 Πραγματοποίηση ελέγχων παραλαβής και πιστοποίησης δαπανών 
(συμμετοχή σε επιτροπές, έλεγχοι εκτός έδρας κλπ) 

Διάρκεια απασχόλησης: Μέχρι 30/09/2016 με δυνατότητα ανανέωσης έως 
31.12.2016 

Τυπικά προσόντα: 

 Πανεπιστημιακές σπουδές: πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και 
αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής) σχολής οικονομικών 
επιστημών είτε σχολής θετικών επιστημών ή μηχανικών συνοδευόμενο από 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες. 

 Επαγγελματική εμπειρία: 4ετής τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία 
για τους πτυχιούχους ΠΕ, 3ετής για τους κατόχους και μεταπτυχιακού τίτλου 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας 
τουλάχιστον φοίτησης, 2ετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της 
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής (χωρίς συνυπολογισμό της στρατιωτικής 
θητείας)  

 Εκ της παραπάνω εμπειρίας απαιτείται 2ετής τουλάχιστον ειδική 
επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης  

 Καλή γνώση μίας κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή 
γαλλικής 

Ουσιαστικά προσόντα: 

 Ικανότητα χρήσης Η/Υ και αυτοματισμών γραφείου 

 Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 

 Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών 

 Οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου των συμβάσεων των παραπάνω θέσεων και για κάθε 
ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ (2.000 
€), συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων 
κρατήσεων.  
 
Έργο των τεσσάρων (4) Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης κατεύθυνσης 
Πληροφορικής με ειδικότητα Αναλυτών / Προγραμματιστών θα είναι η 
υποστήριξη διαμόρφωσης-προσαρμογής πλατφόρμας e-valuation σε θέματα όπως: 
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ο σχεδιασμός των νέων δυνατοτήτων και εργαλείων της πλατφόρμας και των 
σχετικών βάσεων δεδομένων και στη συνέχεια η υλοποίηση των απαιτουμένων 
ενοτήτων λογισμικού που θα απαιτηθούν για την πλήρη λειτουργία της πλατφόρμας. 

Διάρκεια απασχόλησης: Μέχρι 30/09/2016 με δυνατότητα ανανέωσης έως 
31.12.2016 
 

1) Δύο (2) θέσεις  Προγραμματιστών με απαιτούμενη εμπειρία σε: 
 

 Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών σε διακομιστές IIS, Apache Tomcat και 
Apache 

 Σχεδιασμό Βάσεων δεδομένων: MSSQL, MySQL 

 Microsoft Visual Studio .Net. (C#, VB .NET) 

 XML τεχνολογίες (XML, XPath, XQuery, XSLT, XSD) 

 Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακών διεπαφών και εφαρμογών (HTML5, 
PHP, JavaScript, jQuery, CSS, Servlets, Java Server Pages, ajax, JSON) 

 Υλοποίηση web services και γνώση SOA αρχιτεκτονικής (SOAP, WSDL, JAX-
WS, JAXB)  
 

2) Δύο (2)  θέσεις Αναλυτών / Προγραμματιστών με απαιτούμενη εμπειρία σε: 
 

 Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών σε διακομιστές  IIS, Apache Tomcat και 
Apache 

 Σχεδιασμό Βάσεων δεδομένων: MSSQL, MySQL 

 Microsoft Visual Studio .Net. (C#, VB .NET) 

 XML τεχνολογίες (XML, XPath, XQuery, XSLT, XSD) 

 Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακών διεπαφών και εφαρμογών (HTML5, 
PHP, JavaScript, jQuery, CSS, Servlets, Java Server Pages, ajax, JSON) 

 Υλοποίηση web services και γνώση SOA αρχιτεκτονικής (SOAP, WSDL, JAX-
WS, JAXB)  

 Ανάλυση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 

 Σχεδιασμό και μοντελοποίηση διαδικασιών (π.χ. BPMN) 
 
Έργο του ενός (1) διαχειριστή δικτύου θα είναι η  παρακολούθηση της λειτουργίας 
των εσωτερικών / εξωτερικών data center, η συντήρηση και ανανέωση του 
εξοπλισμού και του λογισμικού και η ασφάλεια και προστασία ακεραιότητας των 
δεδομένων. 
Διάρκεια απασχόλησης: Μέχρι 30/09/2016 με δυνατότητα ανανέωσης έως 
31.12.2016 
 

3) Μία (1) θέση διαχειριστή δικτύου με απαιτούμενη εμπειρία σε: 
 

 Λειτουργικά συστήματα Linux / Unix (RedHat, Ubuntu), Windows (2008, 2012, 
7, 8) - Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση πόρων 
και ασφάλειας 

 Διαχείριση και λειτουργία βάσεων MySQL, MSSQL, Postgress (Backup, 
Recovery, SQL scripting) 

 Τεχνολογίες Virtualization (Vmware, Linux - Kvm, Openvz) 
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 Ασφάλεια Δικτύων 

 Γνώσεις δικτύων TCP/IP και εργαλείων παρακολούθησης 

 Γλώσσες scripting (Bash) 

Τυπικά προσόντα: 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανωτάτων ή Ανώτερων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων του εξωτερικού (συνοδευόμενα από 
αναγνώριση πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ) με πτυχίο πληροφορικής ή μηχανικών 
υπολογιστών ή και οποιασδήποτε άλλης σχολής θετικών ή οικονομικών επιστημών 
το οποίο θα συνοδεύεται από μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης στους τομείς 
πληροφορικής / επικοινωνιών ή τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 
σχετική με το έργο. 
 
Ουσιαστικά προσόντα 

 Γνώσεις σχεσιακών βάσεων δεδομένων, με εμπειρία στην σχεδίαση 
σύνθετων σχεσιακών σχημάτων. 

 Ικανότητα συγγραφής και χειρισμού τεχνικών κειμένων (ανάλυση απαιτήσεων, 
τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) 

 Ικανότητα επικοινωνίας με τον τελικό χρήστη των εφαρμογών και οργάνωσης 
μικρών ομάδων ανάπτυξης 

 
Ο προϋπολογισμός του έργου των συμβάσεων των παραπάνω θέσεων και για κάθε 
ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ (2.000 
€), συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων 
κρατήσεων.  
 
Έργο των δύο (2) συνεργατών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οποιαδήποτε 
ειδικότητας θα είναι η υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας του γραφείου 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Πιο 
αναλυτικά: 

 Υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων και πράξεων της περιόδου 2007-
2013 για τις οποίες η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ αποτελεί Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και 
ειδικότερα καταχώρηση των απαιτούμενων από το Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).  

 Υποστήριξη στην υλοποίηση των δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 
2007-2013 και της Περιόδου 2014-2020 για τις οποίες η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 
αποτελεί Δικαιούχο 

 Υποστήριξη της στο ρόλο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 
Διάρκεια απασχόλησης: Μέχρι 30/09/2016 με δυνατότητα ανανέωσης έως 
31.12.2016 

Τυπικά προσόντα: 

 Πανεπιστημιακές σπουδές: πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και 
αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 Επαγγελματική εμπειρία: 4ετής τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία 
για τους πτυχιούχους ΠΕ, 3ετής για τους κατόχους και μεταπτυχιακού τίτλου 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας 
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τουλάχιστον φοίτησης, 2ετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της 
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής (χωρίς συνυπολογισμό της στρατιωτικής 
θητείας)  

 Εκ της παραπάνω εμπειρίας απαιτείται 3ετής τουλάχιστον ειδική 
επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης  

 Καλή γνώση μίας κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή 
γαλλικής 

Ουσιαστικά προσόντα: 

 Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 

 Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών 

 Οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα 
 

Ο προϋπολογισμός του έργου των συμβάσεων των παραπάνω θέσεων και για κάθε 
ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ (2.000 
€), συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων 
κρατήσεων.  
 
Έργο των δύο (2) συνεργατών ΠΕ Οικονομολόγων λογιστικής κατεύθυνσης  θα 
είναι η παροχή υποστήριξης στην ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ ενδεικτικά  σε θέματα: 
 

 Τεχνικής υποστήριξης, όπως έλεγχο της ορθότητας και της 
καταλληλότητας των εκδιδόμενων παραστατικών δαπανών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΚΦΑΣ 

 Παροχής γνώσεων σχετικά με την ασφαλιστική και φορολογική 
νομοθεσία, στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

 Εξασφάλισης και παρακολούθησης της διενέργειας όλων των δαπανών  
μέσω χρήσης λογιστικών προγραμμάτων 

 Ορθής λογιστικής απεικόνισης των δαπανών που αφορούν στην 

υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των Δικαιούχων των έργων της 

ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.  

 
Διάρκεια απασχόλησης: Μέχρι 30/09/2016 με δυνατότητα ανανέωσης έως 
31.12.2016 
 
Τυπικά προσόντα 

 Πανεπιστημιακές σπουδές: πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και 
αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής) σχολής οικονομικών 
επιστημών είτε σχολής θετικών επιστημών ή μηχανικών συνοδευόμενο από 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη λογιστική. 

 Επαγγελματική εμπειρία: 4ετής τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία 
για τους πτυχιούχους ΠΕ, 3ετής για τους κατόχους και μεταπτυχιακού τίτλου 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας 
τουλάχιστον φοίτησης, 2ετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της 
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής (χωρίς συνυπολογισμό της στρατιωτικής 
θητείας)  

 Εκ της παραπάνω εμπειρίας απαιτείται 2ετής τουλάχιστον ειδική 
επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης  
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 Καλή γνώση μίας κοινοτικής γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής ή 
γαλλικής 

 

Ουσιαστικά προσόντα: 

 Ικανότητα χρήσης Η/Υ και αυτοματισμών γραφείου 

 Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 

 Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών 

 Οργανωτικότητα και αποτελεσματικότητα  
 
Ο προϋπολογισμός του έργου των συμβάσεων των παραπάνω θέσεων και για κάθε 
ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ (2.000 
€), συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων 
κρατήσεων.  
 
Έργο των δύο (2) συνεργατών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατεύθυνσης 
Πληροφορικής ή αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικού και η απαιτούμενη εμπειρία 
θα είναι : 
 

 Διαχείριση έργων υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης 
κλίμακας 

 Υποστήριξη της διαδικασίας του διαγωνισμού προμήθειας του εξοπλισμού/ 
λογισμικού σε όλα του τα στάδια (από τη φάση του σχεδιασμού της 
προκήρυξης μέχρι και την κατάρτιση της σύμβασης με τον / τους αναδόχους 
με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) 

 Εκπόνηση μελετών αλλά και εμπειρογνωμοσύνων για εφαρμογές εθνικών και 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

 Υλοποίηση διαδικασίας Ψηφιακών υπογραφών 

 Ανάλυση και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων 

 Σχεδιασμό και μοντελοποίηση διαδικασιών (π.χ. BPMN) 
 
Διάρκεια απασχόλησης: Μέχρι 30/09/2016 με δυνατότητα ανανέωσης έως 
31.12.2016 
 
Τυπικά προσόντα: 
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι πτυχιούχος Ελληνικών Ανωτάτων Ιδρυμάτων ή 
Ιδρυμάτων του εξωτερικού (συνοδευόμενα από αναγνώριση πτυχίου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ) με πτυχίο κατεύθυνσης Πληροφορικής ή Μηχανικού αντίστοιχης 
ειδικότητας και γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επίσης απαιτείται αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε θέματα 
διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ ή άλλων εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων. 
 
Ουσιαστικά προσόντα 

 Ικανότητα συγγραφής και χειρισμού τεχνικών κειμένων (ανάλυση απαιτήσεων, 
τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) 

 Ικανότητα επικοινωνίας με τον τελικό χρήστη των εφαρμογών και οργάνωσης 
μικρών ομάδων ανάπτυξης 
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Ο προϋπολογισμός του έργου των συμβάσεων των παραπάνω θέσεων και για κάθε 
ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ (2.000 
€), συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων 
κρατήσεων.  
 
II. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

ΙΙ.α. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για τους Οικονομολόγους συνεργάτες 

 Καλή  γνώση μιας δεύτερης γλώσσας Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  
 

ΙΙ.β. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για τους Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης 
κατευθυνσης Πληροφορικής με ειδικότητα Αναλυτές –Προγραμματιστές-
Διαχειριστής δικτύου συνεργάτες 

 Καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στον τομέα της πληροφορικής / επικοινωνιών 

 Διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
 

ΙΙ.γ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για τους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
συνεργάτες 

 Καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Αποδεικτικό χειρισμού Η/Υ 

ΙΙ.δ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για τους Οικονομολόγους λογιστικής 
κατεύθυνσης συνεργάτες 

 Καλή  γνώση μιας δεύτερης γλώσσας Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών  

 Γνώση λογιστικών προγραμμάτων 
 
ΙΙ.ε. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για τους ΠΕ Πληροφορικής ή αντίστοιχης 
ειδικότητας Μηχανικούς συνεργάτες 

 Σχεδιασμό και μοντελοποίηση διαδικασιών (π.χ. BPMN) 

 Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων 
 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν 
τις προϋποθέσεις των ενοτήτων I-ΙΙ  του παρόντος. 

ΙV. ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της πρότασης:  
-Έντυπο Πρότασης (Παράρτημα Ι) και Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι όλα τα 
στοιχεία που υποβάλλονται στην πρόταση είναι αληθή 
-Βιογραφικό Σημείωμα και Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για την πιστότητα του 
περιεχομένου του 
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν σε περίπτωση έγκρισης 
της πρότασης:  
- Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους της 
αλλοδαπής), 
- Αποδεικτικά για τη γνώση ξένων γλωσσών , 
- Αποδεικτικά για τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή  
- Αποδεικτικά προϋπηρεσίας  
 
Συμπληρωματικά στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία 
επιλογής: 
-Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ορθή γνώμη για την 
εμπειρία και την καταλληλότητά των υποψηφίων 
- Πιστοποιήσεις στα θέματα όπου απαιτείται εμπειρία όπως περιγράφονται στις 
προηγούμενες ενότητες 

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να 
περιέλθουν στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- 
από Δευτέρα έως Παρασκευή – Μεσογείων 18, Αθήνα, 11527, 5ο όροφος, 
γραφείο 505) το αργότερο μέχρι τις 15/1/2016 και ώρα 14.00 μμ.  Επάνω στο 
φάκελο υποβολής κάθε πρότασης θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς ότι 
αφορά την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 
για σύναψη  συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ καθώς και τη θέση ενδιαφέροντος του 
υποψηφίου 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω 
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Αντικατάσταση πρότασης ή διόρθωση όπως ή 
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη 
του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο 
πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το 
πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη 
παραλαβή ή για το περιεχόμενο του φακέλου πρότασης. Η διεύθυνση ταχυδρομική 
υποβολής θα είναι: 

Προς: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ / ΓΓΕΤ 

Μεσογείων 14-18, Αθήνα, 11527,  

5ο όροφος, Γραφείο 505 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην: 

Φλωρίδη Παρασκευή, τηλ. 210 7458177, email: p.floridi@gsrt.gr  

από 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή – Μεσογείων 14-18, 
Αθήνα, Τ.Κ. 11527. 
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V. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα 
εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα-
κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις 
απαιτήσεις του έργου. 

Πίνακας 1. Βαθμολόγηση για Οικονομολόγους συνεργάτες 

α/α ΠΡΟΣΟΝ  - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1 Bαθμός πτυχίου (αριθμός στην κλίμακα 0-10) βαθμός (μέγιστο 10) 

2 Προϋπηρεσία / εργασιακή εμπειρία όπως 
απαιτείται από την περιγραφή των θέσεων (έτη)  

4 * έτη (μέγιστο 28) 

3 Αξιολόγηση εξειδικευμένων γνώσεων σε 
θέματα διαχείρισης έργων βάσει βιογραφικού 

Μέγιστο 25 

4 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Διδακτορικό 10 / 
  Μεταπτυχιακό 5 

5 Γνώση γλώσσας κράτους της EE Άριστη 7 / πολύ καλή 4 

 
Πίνακας 2. Βαθμολόγηση για ΠΕ Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγους 
Μηχανικούς  συνεργάτες 

α/α ΠΡΟΣΟΝ  - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1 Βαθμός πτυχίου (αριθμός στην κλίμακα 0-10) βαθμός (μέγιστο 10) 

2 Προϋπηρεσία / εργασιακή εμπειρία όπως 
απαιτείται από την περιγραφή κάθε θέσεως 
(έτη) 

5 * έτη (μέγιστο 35) 

3 Γνώση γλώσσας κράτους της EE Άριστη 7 / πολύ καλή 4 

4 Αξιολόγηση εξειδικευμένων γνώσεων σε 
θέματα τεχνολογίας Η/Υ  

Μέγιστο 25 

5 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε τεχνολογίες 
πληροφορικής επικοινωνιών 

Διδακτορικό 10 / 
 Μεταπτυχιακό 5  

 
Πίνακας 3. Βαθμολόγηση για συνεργάτες  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

α/α ΠΡΟΣΟΝ  - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1 Βαθμός πτυχίου (αριθμός στην κλίμακα 0-10) βαθμός (μέγιστο 10) 

2 Προϋπηρεσία / εργασιακή εμπειρία όπως 
απαιτείται από την περιγραφή των θέσεων (έτη)  

4 * έτη (μέγιστο 28) 

3 Αξιολόγηση εξειδικευμένων γνώσεων σε 
θέματα διαχείρισης έργων βάσει βιογραφικού 

Μέγιστο 25 

4 Αποδεικτικό χειρισμού Η/Υ Μέγιστο 5 

 Γνώση γλώσσας κράτους της EE Άριστη 7 / πολύ καλή 4 

Πίνακας 4. Βαθμολόγηση για ΠΕ Οικονομολόγους συνεργάτες λογιστικής 
κατεύθυνσης 

α/α ΠΡΟΣΟΝ  - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

1 Βαθμός πτυχίου (αριθμός στην κλίμακα 0-10) βαθμός (μέγιστο 10) 
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2 Προϋπηρεσία / εργασιακή εμπειρία όπως 
απαιτείται από την περιγραφή των θέσεων (έτη)  

4 * έτη (μέγιστο 28) 

3 Αξιολόγηση εξειδικευμένων γνώσεων σε 
θέματα διαχείρισης έργων βάσει βιογραφικού 

Μέγιστο 25 

4 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Διδακτορικό 10 / 
  Μεταπτυχιακό 5 

 
Με βάση τη βαθμολόγηση των παραπάνω πινάκων θα γίνει επιλογή των υποψηφίων 
με την υψηλότερη βαθμολογία οι οποίοι και θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. 
Κατά τις συνεντεύξεις αξιολογούνται τα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα 
και καταρτίζεται κατάσταση επικρατέστερων υποψηφίων  και ειδικότερα: 
 

 H ικανότητα επικοινωνίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας 
έργου 

 H κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των 
κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του. 

 Η δυνατότητα λήψεως πρωτοβουλιών και προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες 
του περιβάλλοντος ενός δημόσιου οργανισμού. 

 Η διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων 
 
Η διαδικασία επιλογής, μπορεί να περιλαμβάνει και πρακτική εξέταση της ικανότητας 
χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεξιότητες χειρισμού ξένων γλωσσών στις 
κοινοτικές γλώσσες τις οποίες ο υποψήφιος έχει δηλώσει και εξέταση σε θέματα 
πληροφορικής σχετικά με τις απαιτήσεις των θέσεων. 
Βαθμολόγηση προσωπικής συνέντευξης: Μέγιστο: 27 ή 20 
 

 

VΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.  
Η Μονάδα Γ΄ μετά από εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης που θα οριστεί με 
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, θα προχωρήσει την τελική 
επιλογή και πρόσληψη των εξωτερικών συνεργατών και στη σύναψη των σχετικών 
συμβάσεων έργου.  

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική 
προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ http://www.eyde-etak.gr . Οι 
ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις 
υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: 
Μεσογείων 18, Αθήνα, 11527. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους 
και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του 
αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 
και του Ν. 2690/1999,υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία 
Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη 
διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ). 

http://www.eyde-etak.gr/
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2. Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της 
πρόσκλησης ή δεν περιλαμβάνει το συμπληρωμένο  έντυπο υποβολής και την 
υπεύθυνη δήλωση, δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται. 

3. Υποψηφιότητες με εκπρόθεσμη υποβολή προτάσεων δε θα αξιολογηθούν. 

4. Υποψηφιότητες στην αίτηση των οποίων δεν προσδιορίζεται επιλογή μίας και 
μόνο μίας εκ των θέσεων από τον υποψήφιο δε θα αξιολογηθούν. 

5. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) που θα υποβληθούν στην ΕΥΔΕ-
ΕΤΑΚ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΟΑΤΑΠ. 

6. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου 
γλωσσομάθειας γίνεται με βάση τα πιστοποιητικά που αποδέχεται το ΑΣΕΠ. Σχετικές 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp   

7. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης 
σύμβασης στα πλαίσια του έργου. 

8. Σε περίπτωση έγκριση της πρότασης η εργασιακή εμπειρία θα τεκμηριωθεί με 
βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του υποψηφίου για την αντίστοιχη χρονική 
περίοδο απασχόλησης συνοδευόμενη από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να 
τεκμηριώσει το αντικείμενο της εργασίας του υποψηφίου (πχ. αντίγραφα συμβάσεων 
που έχει εκτελέσει, αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών κτλ.)    

9. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν 
επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι 
«πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα 
κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία στο κριτήριο 4) και στη συνέχεια στο κριτήριο 2). 

10. Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής του Διαγωνισμού ή 
ακόμα και μετά την τυχόν πρόσληψη, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην Αίτηση Υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα 
δικαιολογητικά, η πρόκριση του υποψηφίου θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση δε που 
αυτό συμβεί μετά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, η αυτοδίκαια τυχόν 
καταβληθείσα εργολαβική αποζημίωση επιστρέφεται ή  ανακτάται με τη διαδικασία 
περί «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών, εκτός των συνεπειών που επιφέρει η 
ψευδής ή ανακριβής υπευθυνη δήλωση του Ν1599/86 

11. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης 
μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους 
ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Το έργο που έχει εκτελεστεί 
μέχρι τη στιγμή της αντικατάστασης και τα παραδοτέα που έχουν παραληφθεί 
παραμένουν στη διάθεση της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και δεν εγείρεται καμία απαίτηση για 
επιστροφή της αμοιβής του αντικατασταθέντος που έχει καταβληθεί μέχρι τη στιγμή 
της αντικατάστασης 

https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp
ΑΔΑ: 7ΕΚ04653ΠΣ-ΖΥ9



   

  

12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την ΕΥΔΕ-
ΕΤΑΚ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα 
προσδοκίας. Η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του 
αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την σύναψη ή μη 
των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των 
ενδιαφερομένων. 

13. Η  ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ δύναται με απόφασή της να επεκτείνει τη σύμβαση σε 
περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την 
σχετική νομοθεσία. 

14. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα 
διαχείρισης δράσεων Τεχνικής Υποστήριξης. 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

Έρευνας και Τεχνολογίας  

 

 

 

       Θωμάς Μαλούτας 
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Παράρτημα Ι 
 

Όνομα : ………………………………………………………………. 
Επώνυμο : ………………………………………………………………. 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
Δ/νση : ………………………………………………………………. 
Ταχυδρομικός Κώδικας: 
Τηλέφωνο : ……………………………………………………………… 
Ε-mail: ……………………………………………………………… 
 
Βασικός Τίτλος Σπουδών: 
 
Βαθμολογία: 
 
Σχολή: 
 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών:    Ναι / Όχι 
Θέμα: 
 
 
Διδακτορικό:        Ναι / Όχι 
Θέμα: 
 
Γνώση ξένης Γλώσσας κράτους της ΕΕ: 
Επίπεδο: 
 
 

Προϋπηρεσία / εργασιακή εμπειρία όπως απαιτείται από την περιγραφή των θέσεων 
(Μήνες:) 
 
 

ΠΡΟΣ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

Για σύναψη συμβάσεως έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου …………………. 
 
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. ………..…………….. πρόσκλησής σας, σας 
υποβάλλω πρόταση για τη θέση του:……………………………………. 
 
(επιλέξτε μία εκ των θέσεων της προκήρυξης αλλιώς η αίτηση δε θα εξεταστεί) 
 
Συνημμένα υποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά  και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι όλα τα στοιχεία που 

υποβάλλονται στην πρόταση είναι αληθή. 

Υπογραφή 
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