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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
για υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) μιας σύμβασης μίσθωσης έργου για την «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής 

υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υλοποίηση των δράσεων του 
προγράμματος Euroguidance των ετών 2019 & 2020» στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρου Euroguidance της 

Ελλάδας για την τριετία 2018 - 2020». 
 
 

 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΝΠΙΔ) προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με ανάδοχο για την παροχή έργου στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Δράσεων EUROGUIDANCE για την τριετία 2018-2020. (συμμετοχή Erasmus+ Programme 75% και εθνική 
συμμετοχή 25%). 
Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Euroguidance 
των ετών 2019 & 2020» στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας για την τριετία 2018 
- 2020». Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν πρόταση, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Ο 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια να προχωρήσει στη σύναψη, ή μη, σύμβασης  αποδεχόμενος ή όχι τις 
προτάσεις  που θα υποβληθούν. 
1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διεξάγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις 
ακόλουθες διατάξεις: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4115 (ΦΕΚ 24/τ. A/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Την υπ’ αριθμ. 132837/Γ4 (ΦΕΚ 634 ΥΟΔΔ/28-08-2019) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο 
«Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου - Αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θητείας μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ορισμός νέων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την με αρ.πρωτ. ΓΠ/50577/2-9-2019 Απόφαση της  υπ’ αρ. 374/2-9-2019 Συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 9ο 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής σε θέματα λειτουργίας στην Πρόεδρο του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».ΑΔΑ:68ΗΤΟΡΗΛ-Ρ9Ν. 

4. Την υπ’ αρ. 48077/Υ2 ΦΕΚ 1133/τ.Β/28-03-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
τίτλο «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 

5. Την υπ’ αρ. 201572/Γ1/11-12-2014 (ΦΕΚ 3399/Β/18-12-2014) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, και Θρησκευμάτων με 
τίτλο «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».  

6. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/ τ.Α/13.7.2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.   

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 2 
παρ. 31 και 118. 

8. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997, άρθρο 6. 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 περί συμβάσεων μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις. 
10. Το γεγονός ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ορίσθηκε ως Εθνικό Κέντρο Euroguidance, Εθνικό Κέντρο Europass και Εθνικό Σημείο 

Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων EQF-NCP με τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α/30-1-2013). 
11. Tο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης του Εθνικού Κέντρου Euroguidance για την τριετία 2018 - 2020, με την απόφαση της Ε.Ε. 

υπ.αριθμ. VS/2018/0244.  (Αριθμός πρωτοκόλλου Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 34089-13/8/2018). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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12. Τον συνολικό προϋπολογισμό των 310.400 ευρώ για τις δράσεις του Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας για την τριετία 
2018-2020 (75 % χρηματοδότηση Erasmus+ και 25% εθνική συμμετοχή).  

13. Tην υπ’ αρ. ΔΣ/762 απόφαση της υπ. αριθμ. 348/11.01.2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 20ο: «Έγκριση 
πραγματοποίησης δαπάνης και σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προσφορών για επιλογή αναδόχου για την «Παροχή 
υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την 
υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Euroguidance των ετών 2019 & 2020, στο πλαίσιο των δράσεων του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας για την τριετία 2018 - 2020». 

14. Tην υπ’ αρ. ΔΣ/57105 απόφαση της υπ. αριθμ. 382/24-10-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 24: 
«Επανάληψη της διαδικασίας επιλογής εξωτερικού συνεργάτη για το έργο «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής 
υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υλοποίηση των δράσεων του 
προγράμματος Euroguidance των ετών 2019 & 2020» στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρου 
Euroguidance της Ελλάδας για την τριετία 2018 - 2020»(ΑΔΑ:Ω2ΤΝΟΡΗΛ-722) και (ΑΔΑΜ:19REQ005793752 2019-11-04). 

15. Την με αρ. πρωτ. 2601/01-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΕΟΠΠΕΠ για τη δέσμευση ισόποσης πίστωσης 
στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΠΕΠ, έτους 2019, που καταχωρήθηκε με αριθμό ΠΑ8 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής του ΕΟΠΠΕΠ (ΑΔΑ Ω079ΟΡΗΛ-3Ξ7)  

16. Την με αρ. πρωτ. 2604/01-02-2019 σχετικής Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για τα έτη 2019 και 2020 (ΑΔΑ 
ΩΗΞ3ΟΡΗΛ-Θ7Ξ). 

17. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με την υπ. αρ. 26551/Β2/20-2-
2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 670/ τ.Β΄/28.02.2019).  

18. Τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το 2020. 
 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Euroguidance δημιουργήθηκε το 1992 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
απαρτίζεται από 68 Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε 34 χώρες της Ε.Ε. Προωθεί την 
Ευρωπαϊκή διάσταση στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη διασύνδεση των συστημάτων 
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού των χωρών της Ευρώπης, την ευρωπαϊκή ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε 
θέματα καλών πρακτικών για τη ΣΥΕΠ, την ευρωπαϊκή κινητικότητα και διαπολιτισμικότητα στους συμβούλους 
επαγγελματικού προσανατολισμού στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη 
που αναζητά πληροφόρηση για θέματα ΣΥΕΠ και ευκαιρίες μάθησης και κινητικότητας (π.χ. μαθητές, φοιτητές, νέους, γονείς, 
ενήλικες κλπ.).  
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας υλοποιεί ποικίλες δράσεις, όπως: 

• Δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού (σεμινάρια, επιμορφωτικές 
συναντήσεις, συνέδρια, προγράμματα κινητικότητας) 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού 

• Μελέτες, εγχειρίδια, εργαλεία και εκδόσεις ΣΥΕΠ 

• Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού και ηλεκτρονικών εργαλείων πληροφόρησης 

• Δράσεις για τη διάχυση ευρωπαϊκών εργαλείων και των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για τη ΣΥΕΠ 

• Δράσεις δημοσιότητας και συνεργασίες με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα σε εθνικό επίπεδο για την πληροφόρηση μαθητών, νέων 
και του ευρύτερου κοινού. 
 

Το έργο του αναδόχου αφορά στην επιστημονική υποστήριξη σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού της ομάδας έργου Euroguidance της Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
του ΕΟΠΠΕΠ στην υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Euroguidance για τα έτη 
2019 & 2020.  
 

3. ΕΡΓΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για την «Παροχή 
υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την υλοποίηση 
των δράσεων του προγράμματος Euroguidance των ετών 2019 & 2020» στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρου 
Euroguidance της Ελλάδας για την τριετία 2018 - 2020» από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-12-2020.  
Το έργο αφορά ενδεικτικά σε: 

➢ Διαχείριση – βελτίωση της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης Δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας του Κέντρου Euroguidance 
της Ελλάδας E-stadiodromia. (ενδεικτικά επικαιροποίηση περιεχομένου, διαχείριση αιτημάτων χρηστών κλπ) 

➢ Υποστήριξη στη διοργάνωση – υλοποίηση -  αξιολόγηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων / ημερίδων ευαισθητοποίησης / 
συνεδρίων / ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα διοργανώσει ή θα συμμετέχει ο ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο του προγράμματος 
δράσεων ως Κέντρο Euroguidance το 2019-2020. 

➢ Συμβολή στην προβολή και δημοσιότητα των δράσεων και εργαλείων του Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας  
➢ Υποστήριξη στην πιλοτική ενεργοποίηση υπηρεσίας εξ αποστάσεως συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (e-counselling) μέσω εξ 

αποστάσεως συνομιλίας με σύμβουλο σταδιοδρομίας  
➢ Σύνταξη των σχετικών πληροφοριακών δελτίων για τον απολογισμό προγράμματος δράσης Euroguidance για την τριετία 2018 

- 2020 και σχεδίου προγράμματος δράσης Euroguidance για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης (γλώσσα αγγλικά) 
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➢ Εργασίες και εκπόνηση παραδοτέων στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΟΠΠΕΠ στις ομάδες εργασίας του δικτύου 
Euroguidance.  
 

Παραδοτέα:  
➢ Διμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, στις οποίες θα περιγράφονται όλες οι εργασίες που εκτέλεσε σε σχέση με τις παραπάνω 

αρμοδιότητες 
➢ Φάκελος υλοποίησης των σεμιναρίων που θα περιλαμβάνει αποδεικτικά από τις υλοποιημένες δράσεις (Ανακοινώσεις 

εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, φόρμες αίτησης συμμετοχής, κατάλογοι συμμετεχόντων, έντυπα εκδηλώσεων 
(παρουσιολόγια, ερωτηματολόγια, βεβαιώσεις κλπ), αλληλογραφία με διοργανωτές, προμηθευτές, συμμετέχοντες και 
εισηγητές, πρακτικά εκδήλωσης)  

➢ Πληροφοριακό δελτίο για τον απολογισμό του Προγράμματος Δράσης Euroguidance για την τριετία 2018 – 2020 και σχεδίου 
προγράμματος δράσης Euroguidance για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης (γλώσσα αγγλικά) 
 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο του αναδόχου θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31/12/2020 και θα υλοποιηθεί 
σε στενή συνεργασία με την Ομάδα έργου του ΕΟΠΠΕΠ που υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο.  
 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης/καλής εκτέλεσης της σύμβασης και για την παραλαβή των 
παραδοτέων και του έργου του αναδόχου είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), όπως αυτή 
ορίζεται με αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου μεριμνά για την πραγματοποίηση του ελέγχου με σκοπό: 
- την ορθή υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρόσκλησης, της σύμβασης και της προσφοράς του 

Αναδόχου κατά τον χρόνο παραλαβής του κάθε παραδοτέου 
- την πρόληψη ή τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων ή παραλείψεων. 
Ειδικότερα: 

➢ Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία του έργου, είναι αρμόδια για την έγκριση, πιστοποίηση και παραλαβή των παραδοτέων.  
➢ Συνεργάζεται με τον ανάδοχο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των προβλεπόμενων από την 

παρούσα σύμβαση παραδοτέων/εργασιών. 
➢ Σε περίπτωση που, κατά την εξέλιξη του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων, η ΕΠΠΕ διαπιστώσει αποκλίσεις  από τους  

όρους της σύμβασης και τις προδιαγραφές του έργου, ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί 
σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει την συμμόρφωσή του ομοίως εγγράφως στην Επιτροπή, επανυποβάλλοντας το 
παραδοτέο καταλλήλως διορθωμένο εντός των χρονικών ορίων που του έχουν τεθεί. 

➢ Η ΕΠΠΕ, μετά τον έλεγχο εκάστου παραδοτέου και την τυχόν επανυποβολή του για την περίπτωση που συντρέχει διορθωτική 
ενέργεια/συμμόρφωση παραδοτέου, πιστοποιεί την καλή εκτέλεσή του, και συντάσσει σχετική  βεβαίωση οριστικής 
παραλαβής παραδοτέου και με την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, συντάσσει βεβαίωση/πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής του έργου. 
 
6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, 
καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον αντισυμβαλλομένο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, με δαπάνες του έργου, είναι 
εμπιστευτικά και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που μπορεί μόνος αυτός να τα 
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. Δύναται δε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως 
εκμεταλλεύεται, χωρίς προηγούμενη άδεια του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη διαδικασία 
παραγωγής ή εκτέλεσής τους. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο έργο ανήκουν στον δικαιούχο φορέα (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Με την 
υπογραφή της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος (ανάδοχος) μεταβιβάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του 
έργου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που 
απορρέουν από αυτό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 

 
7. AMOIBH - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το συνολικό ποσό του έργου της αμοιβής του αναδόχου δεν θα ξεπεράσει το ποσό των δεκαπέντε  χιλιάδων ευρώ (15.000 €), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νομίμων κρατήσεων και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το 
πρόγραμμα Δράσεων EUROGUIDANCE για την τριετία 2018-2020 (συμμετοχή Erasmus+ Programme 75% και εθνική συμμετοχή 
25%). 
Στο ανωτέρω ποσό του τιμήματος περιλαμβάνονται η αμοιβή του αναδόχου, τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη 
περίπτωση έξοδα  και πάσης φύσεως φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου . 
Ρητά δε συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού. Συνεπώς, καμία αξίωση για 
πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται από όλα τα 
δικαιώματα που προκύπτουν από το άρθρο 388 του Α.Κ.  
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Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των ανωτέρω 
παραδοτέων, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και την υποβολή της σχετικής βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσής του.  

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται μετά την υποβολή των σχετικών παραστατικών/δικαιολογητικών (σύμφωνα 
και με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016) και εφόσον έχει ολοκληρωθεί, παραδοθεί και  παραληφθεί 
το κάθε παραδοτέο, κατά τα ανωτέρω,  έχει γίνει η πιστοποίηση καλής εκτέλεσής του και έχει υποβληθεί  και η 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης, από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 
λαμβανομένων υπόψη και των οριζόμενων στο άρθρο 5 της παρούσας.  Για την περίπτωση της μη τήρησης των 
ανωτέρω, καθώς και των οριζόμενων στο άρθρο 5 της παρούσας, ως προς τα παραδοτέα (αποκλίσεις, διορθώσεις, 
επανυποβολή), και μέχρι την ορθή υλοποίηση και παράδοση αυτών, θα αναστέλλεται και θα καθυστερεί και η 
τμηματική πληρωμή του  αναδόχου. 
Οι πληρωμές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου όπως και λοιπών κρατήσεων, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει. 
Στην παρούσα σύμβαση, που υπάγεται στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 375, παρ. 7) που είναι ύψους 
μεγαλύτερου των 2.500 ευρώ, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, και συνάπτεται μετά την έναρξη 
ισχύος του εν λόγω νόμου, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
σύμφωνα με των Ν.4013/2011(Α’204) άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε με των Ν.4605/2019/1-4-2019 Άρθρο 44), επί 
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας  κάθε πληρωμής  προ 
φόρων και κρατήσεων  της αρχικής, καθώς  και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από 
την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης της Αρχής. Επίσης, θα επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης  Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350, παρ. 3 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 3 και 7 της ΚΥΑ 1191/2017), επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. 
 
8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την πρότασή  τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην 
επόμενη ενότητα στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, (Τ.Κ. 14234) Ισόγειο, 
(Γραφείο Πρωτοκόλλου).  
Η προθεσμία για την υποβολή πρότασης διαρκεί είκοσι δύο (22) ημέρες  και αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας 
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, (ημ/νία δημοσίευσης: 5-11-2019 ημερά Τρίτη). Συνεπώς, καταληκτική ημερομηνία 
για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η 27-11-2019 ημερά Τέταρτη και ώρα 15.00 μ.μ. Οι προτάσεις και τα 
δικαιολογητικά κατατίθενται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε ταχυδρομικά (με 
συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς), σε κλειστό φάκελο όπου αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία 
του/της αποστολέα καθώς και η ένδειξη: 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
για υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) μιας σύμβασης για την  

«Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για 
την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Euroguidance των ετών 2019 & 2020» στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΠΠΕΠ 

ως Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας για την τριετία 2018 - 2020». 

 
Το εμπρόθεσμο της υποβολής στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής 
σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.  
Οι προτάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
Δε λαμβάνονται υπόψη: 
1. Προτάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν των ως άνω προβλεπομένων. 
2. Προτάσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει το συνημμένο στην παρούσα έντυπο υποβολής πρότασης. 
3. Προτάσεις για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα  
4. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα. 
Η περίληψη και η πρόσκληση θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (www.eoppep.gr). Επίσης, η 
περίληψη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 
και η πρόσκληση στο σύστημα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων παρέχονται από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού, με γραπτά ερωτήματα στο e-mail stetradakou@eoppep.gr, μνημονεύοντας τη σχετική πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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9. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Τα προσόντα θα αξιολογηθούν με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια της ενότητας 12. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που 
δεν διαθέτουν τα παρακάτω κατά περίπτωση απαραίτητα προσόντα αποκλείονται και δεν θα συμπεριληφθούν στους πίνακες 
κατάταξης. 

• Τίτλο Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου - TEI) της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της 
αλλοδαπής 

• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή της ψυχολογίας 
της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής. 

• Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.   

• Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 

10.ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
Σε περίπτωση επιλογής και επί ποινή έκπτωσης ο επιλεγμένος υποψήφιος δεσμεύεται να προσκομίσει εντός είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, τα κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα:  

• Βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας στην εφορία. 

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, 

• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, 

• Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 
 

11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

• Συμπληρωμένο το συνημμένο στην παρούσα Πρόσκληση «Έντυπο υποβολής πρότασης», στο οποίο αναφέρουν μεταξύ των 
άλλων την προτεινόμενη από αυτούς μεθοδολογία και ενέργειες υλοποίησης . 

• Φωτοαντίγραφα των σχετικών Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής είναι 

απαραίτητη η αναγνώριση και ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

• Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης αγγλικής γλώσσας  

Για τους τρόπους απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο. 
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp 

• Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ (για τους πιστοποιημένους φορείς χορήγησης πιστοποιητικών 
πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ δείτε εδώ http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certification-
of-license-information-and-knowledge/certified-operators-license-information-or-knowledge-of-handling-computers 

• Βιογραφικό σημείωμα. 

• Βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα του φορέα απασχόλησης, στις οποίες δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
προϋπηρεσίας, τα στοιχεία του εργοδότη ή άλλο σχετικό επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την απασχόλησή τους ή/και 
βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα από τις οποίες προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (προκειμένου να 
τεκμηριωθεί η επαγγελματική εμπειρία).  Επίσης, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία που τεκμηριώνουν 
την πρότασή του. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της 
αίτησης είναι ακριβή και αληθή. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία να δηλώνεται η μη ύπαρξη κωλύματος άμεσης έναρξης της    
σύμβασης έργου του υποψηφίου. 

     12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ 
Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίζεται με απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 
•Έλεγχο των προτάσεων κατά τα ανωτέρω, όπως ορίζονται στις ενότητες 9 και 10 και αξιολόγησή τους, σύμφωνα με την 
ενότητα 12. 

• Εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την έγκριση - επικύρωση των αποτελεσμάτων. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το 
περιεχόμενο της πρότασής τους. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προτείνοντα και 
δεν θεωρείται αντιπρόταση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο ΕΟΠΠΕΠ θα επιλέξει τον ενδιαφερόμενο που θα πληροί στο σύνολό 
του με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις του έργου, όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους 
παρακάτω Πίνακες: 
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Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης (Απαραίτητα προσόντα) Βαθμοί 
Μέγιστη 

βαθμολογία 

1. 
Τίτλο Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου - TEI) της ημεδαπής 
ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής 

Ναι/Όχι 

2. 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή της ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμων 
αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής. 

Ναι/Όχι 

3. 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας (40 μόρια για άριστη γνώση, 30 για πολύ καλή 
γνώση κατά το π.δ. 20/2001 Α' 29) 

 

4. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ Ναι/Όχι 

5. 
 

Βεβαίωση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε θέματα Συμβουλευτικής 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (25 μόρια για κάθε έτος με μέγιστο 7 έτη - 
175 μόρια) 

 

6. Συνέντευξη (με μέγιστο τα 145 μόρια)  

 Σύνολο  

 
Κατά την  συνέντευξη θα αξιολογηθούν:  

• Η ικανότητα επικοινωνίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας έργου  
• Η κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του, μεταξύ των 

οποίων συγκαταλέγεται η δυνατότητα ανταπόκρισης στο πιεστικό χρονοδιάγραμμα επιτυχούς ολοκλήρωσής του 
• Η δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και οι οργανωτικές δεξιότητες. 

Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη (φυσική παρουσία) οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής 
Ο υποψήφιος που πληροί τα περισσότερα κριτήρια θα είναι εκείνος που θα επιλεγεί για τη θέση του εξωτερικού συνεργάτη.  
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να προβεί σε αντικατάσταση του εξωτερικού συνεργάτη, είτε από τη λίστα επιτυχόντων της παρούσας 
πρόσκλησης, είτε με νέα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε περίπτωση που ο ανάδοχος προβεί σε 
αιτιολογημένη παραίτηση. 
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης της παρούσης δεν είναι 
διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».  
Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα κατάταξης», ενώ όποιος 
επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν.  Ως προς τη νομική της φύση η πρόσκληση αποτελεί, κατά την έννοια του ιδιωτικού 
δικαίου και όχι της διοικητικής διαδικασίας, πρόσκληση υποβολής πρότασης και η επιλογή του αντισυμβαλλόμενου αποδοχή 
της πρότασης αυτής.   
Τα αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (http://www.eoppep.gr στην επιλογή «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ»). 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή εταιρία 
ταχυμεταφοράς) στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα 
Ιωνία, 14234, Αττική, εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων 
Υπηρεσιών στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα 
μετά την αργία. 
Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 
θεωρούνται εκπρόθεσμες, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δεν εξετάζονται. 
Το εμπρόθεσμο της ένστασης στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής 
σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής. Στην περίπτωση ένστασης ο φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
 

ΕΝΣΤΑΣΗ  
για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

για υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) μιας σύμβασης για την  
«Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για 

την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Euroguidance των ετών 2019 & 2020» στο πλαίσιο των δράσεων του 
ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρου Euroguidance της Ελλάδας για την τριετία 2018 - 2020». 

 
Μη εμπρόθεσμη υποβολή επιφέρει την ακυρότητα της ανωτέρω υποβληθείσης ένστασης και τη μη εξέτασή της. 
Επίσης οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης εντός τριών (3) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατόπιν γραπτής αίτησης, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά 
φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τους όρους τήρησης των προβλεπομένων στις 
Αποφάσεις 17/2002, 56/2003 και 40/2005 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνδυασμό με τον 
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Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις 
κάτωθι προϋποθέσεις: 
α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου 
έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997. 
β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση 
της αξιολόγησης. 
γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση 
αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων. 
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ματαίωση ή ακύρωση της παρούσας πρόσκλησης ενημερώνοντας, σε κάθε 
περίπτωση, μέσω του οικείου ιστοτόπου. 
Μετά την επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη, η σύμβαση που θα υπογραφεί ή η περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στη Διαύγεια 
και στο σύστημα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗΣ.). 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Προέδρου 
2. Γραφείο   Διευθύνουσας  Συμβούλου 
3. Δ/νση  ΣΥΕΠ  
4. Δ/νση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διοικητικού) 
5. Νομική Υπηρεσία 
6. Μέλη επιτροπής αξιολόγησης  
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