
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019 
Αρ. Πρωτ.: 4264 

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.), ωςΔικαιούχος υλοποίησης της 
Πράξης«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την 
προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης 
και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002964, η οποία έχει 
ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την υπ 
αριθμ.5870/750/Α3-13/11/2017 απόφαση ένταξης όπως αυτή τροποποιείται με την5910/Β3/1367-
26/9/20181η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ:7ΔΓ0465ΧΙ8-ΚΔΓ), ενδιαφέρεται να απασχολήσει, 
τέσσερα (4) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης τουΥποέργου 4 της Πράξης«Υποστηρικτικές ενέργειες 
Συντονισμού, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης» με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (απόφαση έγκρισης 11/02/2019  ΔΣ του Σ.Η.Π.Ε.).  

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ & ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Σκοπός της Πράξης, είναι η υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε επιλεγμένες 
ειδικότητες και η πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 799 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της 
οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται. 

Η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω των ενεργειών κατάρτισης και της συμμετοχής στη 
λήψη πιστοποίησης, αναμένεται να έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής 
τους ικανότητας και απασχολησιμότητάς τους.  

Στο φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 4«Υποστηρικτικές ενέργειες Συντονισμού, Διαχείρισης, 
Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης» περιλαμβάνονται: 

1. Ο Συντονισμός, η Διαχείριση και η Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης 
2. Η Επιλογή των Ωφελουμένων 
3. ΗΚαταβολή του Εκπαιδευτικού Επιδόματος 
4. Η Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης 
5. ΟιΕνέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης 

Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Για τις ανάγκες ενίσχυσης της Ομάδας Έργου του τακτικού προσωπικού που απασχολείται στην υλοποίηση 
των Πακέτων Εργασίας του Υποέργου 4,«Υποστηρικτικές ενέργειες Συντονισμού,  Διαχείρισης, 
Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης» ο Σ.Η.Π.Ε.ενδιαφέρεται να 
απασχολήσει τέσσερα (4)άτομα,με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση 
του έργου. 

Τα εν λόγω άτομα, θα ενισχύσουν αφενός την Ομάδα Έργου του τακτικού προσωπικού που απασχολείται 
στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας του Υποέργου και θα αναλάβουν σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 
μέλη της Ομάδας Έργου την παρακολούθηση και υλοποίηση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στα  
Πακέτα Εργασίας. Επιπλέον, θα αναλάβουν τη διαμόρφωση του περιεχομένου των Παραδοτέων και την 
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υλοποίησή τους μέσα από τη συγκέντρωση και σύνθεση των εκροών των επιμέρους ενεργειών που 
υλοποιούνται ανά πακέτο εργασίας, πάντοτε υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου Υποέργου. 

Τόπος υλοποίησης του έργου είναι οι χώροι των γραφείων τουΣυνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών 
Εφημερίδων(Σ.Η.Π.Ε)Σισίνη31, Αθήνα. Τ.Κ. 11528. 

Γ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Οιδυνητικοί συνεργάτες καλούνται ναυλοποιήσουν για τις ακόλουθες θέσειςεργασίας τις εξής επιμέρους 
ενέργειες: 

Θέση Εργασίας 1  

α/α Ειδικότητα Σχέση Απασχόλησης 

1. 
Υποστήριξη στη διοίκηση, διαχείριση, έλεγχο 
και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου του 

έργου/ ενέργειες δημοσιότητας 

Σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου  

Η διάρκεια της σύμβασης είναιμέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 με δυνατότητα παράτασης. 

Η θέση εργασίας 1 αφορά συμμετοχή στην  υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας:  

Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ4.1): Συντονισμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης 

 Π.4.1.1: Εκθέσεις διαχείρισης – συντονισμού και παρακολούθησης της Πράξης 
 Π.4.1.2: Εκθέσεις υποστήριξης οικονομικής διαχείρισης 
 Π.4.1.3: Εκθέσεις ελέγχου πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου Υποέργων Κατάρτισης 
 Π.4.1.4:  Εκθέσεις προόδου  της Πράξης 

Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ4.2): Επιλογή ωφελούμενων  

 Π.4.2.1: Μεθοδολογικό πλαίσιο επιλογής και αξιολόγησης ωφελούμενων 
 Π.4.2.2: Φάκελος Επιλογής  
 Π.4.2.3: Έκθεση παρακολούθησης επαγγελματικής εξέλιξης ωφελούμενων 

Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ4.3): Καταβολή Εκπαιδευτικού Επιδόματος 

 Π.4.3.1: Φάκελος Επιδόματος 

Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4.4): Αξιολόγηση Σχεδίου Δράσης 

 Π.4.4.1: Σχέδιο Αξιολόγησης 
 Π.4.4.2:  Φάκελος τεκμηρίωσης Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης 
 Π.4.4.3:  Ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης  (εσωτερική – εξωτερική)  
 Π.4.4.4:  Τελική Έκθεση Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης 



 

 
 

 
Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ4.5): Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Σχεδίου Δράσης 

 Π.4.5.8: Τριμηνιαία έκθεση ενεργειών δημοσιότητας 
 Π.4.5.9: Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Επικοινωνίας 

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση (1) πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα 
προσόντα): 

α.  Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

β. Αποδεδειγμένηεπαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε επιτελικές θέσεις δημοσιότητας, 
πληροφόρησης ή επικοινωνίας, πανελλαδικής κάλυψης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση 
που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν 
βαθμολογείται. 

Βαθμολογούνται (πρόσθετα προσόντα) : 

 Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ 
 Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων  
 Αποδεδειγμένη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις ΜΜΕ στην αξιοποίηση των ψηφιακών 

δυνατοτήτων για δημοσιότητα (ηλεκτρονικές εκδόσεις, ενημερωτικοί ιστότοποι, socialmedia κ.α.) 
 Προσωπική Συνέντευξη. 

 

 

 

 

Πίνακας Βαθμολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ  

1 Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ 20 

2 Αποδεδειγμένη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσα 20 

3 Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων  

(3 μόρια ανά έτος εμπειρίας με μέγιστο τα 5 έτη) 

Από 0 έως 15 

4 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις 
ΜΜΕ στην αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων για 
δημοσιότητα (ηλεκτρονικές εκδόσεις, ενημερωτικοί 
ιστότοποι, socialmedia κ.α.) 

(3 μόρια ανά έτος εμπειρίας με μέγιστο τα 5 έτη) 

Από 0 έως 15 

5 Προσωπική Συνέντευξη Από 0 έως 30 

 Μέγιστο Σύνολο Μορίων  100 



 

 
 

Θέση Εργασίας 2 

α/α Ειδικότητα Σχέση Απασχόλησης 

2. Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου 
Σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 

χρόνου  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι  τις 30 Ιουνίου 2020 με δυνατότητα παράτασης 

Η θέση εργασίας 2 αφορά συμμετοχή στην υλοποίηση  των παρακάτω πακέτων εργασίας:  

Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ4.1): Συντονισμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης 

 Π.4.1.1: Εκθέσεις διαχείρισης – συντονισμού και παρακολούθησης της Πράξης 
 Π.4.1.2: Εκθέσεις υποστήριξης οικονομικής διαχείρισης 
 Π.4.1.3: Εκθέσεις ελέγχου πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου Υποέργων Κατάρτισης 
 Π.4.1.4:  Εκθέσεις προόδου  της Πράξης 
 Π.4.1.7:  Απολογιστική έκθεση 

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση (2) πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα 
προσόντα): 

α. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

β.Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην συμμετοχή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων  
τουλάχιστον 2 ετών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση 
που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν 
βαθμολογείται. 

Βαθμολογούνται (πρόσθετα προσόντα) : 

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών 
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σπουδών  
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 Προσωπική Συνέντευξη. 

 

 

 

 



 

 
 

 

   Θέση Εργασίας 3  

α/α Ειδικότητα Σχέση Απασχόλησης 

3. 
Νομική υποστήριξη στη διοίκηση, 

διαχείριση, έλεγχο και επίβλεψη του 
φυσικού αντικειμένου του έργου 

Σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι  τις 30 Ιουνίου 2020 με δυνατότητα παράτασης  

Η θέση εργασίας 3 αφορά συμμετοχή στηνυλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας:  

Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ4.1): Συντονισμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης 

 Π.4.1.1: Εκθέσεις διαχείρισης – συντονισμού και παρακολούθησης της Πράξης 
 Π.4.1.2: Εκθέσεις υποστήριξης οικονομικής διαχείρισης 
 Π.4.1.3: Εκθέσεις ελέγχου πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου Υποέργων Κατάρτισης 
 Π.4.1.4:  Εκθέσεις προόδου  της Πράξης 
 Π.4.1.5:  Εκθέσεις νομικής υποστήριξης 
 Π.4.1.6:  Πίνακες μετακινήσεων και ελέγχων 
 Π.4.1.7:  Απολογιστική έκθεση 

Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ4.2): Επιλογή ωφελούμενων  

 Π.4.2.2: Φάκελος Επιλογής  
 Π.4.2.3: Έκθεση παρακολούθησης επαγγελματικής εξέλιξης ωφελούμενων 

Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ4.3): Καταβολή Εκπαιδευτικού Επιδόματος 

 Π.4.3.1: Φάκελος Επιδόματος 

 

Πίνακας Βαθμολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Διδακτορικός τίτλος σπουδών 30 

2 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  σπουδών  25 

3 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην  
υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(3 μόρια ανά έτος εμπειρίας με μέγιστο τα 5 έτη) 

Από 0 έως 15 

4 Προσωπική Συνέντευξη Από 0 έως 30 

 Μέγιστο Σύνολο Μορίων  100 



 

 
 

Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4.4): Αξιολόγηση Σχεδίου Δράσης 

 Π.4.4.3:  Ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης  (εσωτερική – εξωτερική)  
 Π.4.4.4:  Τελική Έκθεση Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης 

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση (3) πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα 
προσόντα): 

α. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομικής 

β.Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  στην διαχείριση νομικών υποθέσεων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση 
που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν 
βαθμολογείται. 

Βαθμολογούνται (πρόσθετα προσόντα) : 

 Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ 
 Αποδεδειγμένη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας 
 Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων  
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των 2 (δύο) ετώνσε συμβουλευτική δικηγορία και 

θέματα νομικής υφής  όπως προσκλήσεις ενδιαφέροντος, διακηρύξεις, έλεγχος προϋποθέσεων 
διαγωνισμών, ενστάσεις, γνωματεύσεις, συμβάσεις ευρωπαϊκών εταιριών, πνευματικά δικαιώματα, 
προσωπικά δεδομένα. 

 Προσωπική Συνέντευξη. 

 

 

Πίνακας Βαθμολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ 20 

2 Αποδεδειγμένη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας 20 

3 Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων  

(3 μόρια ανά έτος εμπειρίας με μέγιστο τα 5 έτη) 

Από 0 έως 15 

4 

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των (δύο) 2 
ετών σε συμβουλευτική δικηγορία και θέματα νομικής 
υφής  όπως προσκλήσεις ενδιαφέροντος, διακηρύξεις, 
έλεγχος προϋποθέσεων διαγωνισμών, ενστάσεις, 
γνωματεύσεις, συμβάσεις ευρωπαϊκών εταιριών, 
πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα. 

(5μόρια για κάθε  έτος εμπειρίας άνω των (δύο) 2 με 
μέγιστο τα 3 επιπλέον έτη) 

Από 0 έως 15 

5 Προσωπική Συνέντευξη Από 0 έως 30 

 Μέγιστο Σύνολο Μορίων  100 



 

 
 

Θέση Εργασίας 4 

α/α Ειδικότητα Σχέση Απασχόλησης 

4. Οικονομική Διαχείριση του έργου 
Σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 

χρόνου  

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι  τις 30 Ιουνίου 2020 με δυνατότητα παράτασης 

Η θέση εργασίας 4 αφορά συμμετοχή στην υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας:  
 
Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ4.1): Συντονισμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης 
 Π.4.1.1: Εκθέσεις διαχείρισης – συντονισμού και παρακολούθησης της Πράξης 
 Π.4.1.2: Εκθέσεις υποστήριξης οικονομικής διαχείρισης 
 Π.4.1.3: Εκθέσεις ελέγχου πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου Υποέργων Κατάρτισης 
 Π.4.1.4:  Εκθέσεις προόδου  της Πράξης 
 Π.4.1.7:  Απολογιστική έκθεση 
 
Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4.5): Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Σχεδίου Δράσης 

 Π.4.5.1: Επικοινωνιακό Σχέδιο 
 Π.4.5.2: Ιστοσελίδα της Πράξης και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
 Π.4.5.3: Έκθεση αποτύπωσης ενεργειών Γραφείου Πληροφόρησης 
 Π.4.5.4: Ενημερωτικές Εκδηλώσεις/ Ημερίδες/ Workshops 
 Π.4.5.8: Τριμηνιαία έκθεση ενεργειών δημοσιότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση (4) πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα 
προσόντα): 

α. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

β.Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων   
τουλάχιστον 2ετών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση 
που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν 
βαθμολογείται. 

Βαθμολογούνται (πρόσθετα προσόντα) : 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σπουδών με οικονομική κατεύθυνση. 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης  
 Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ 
 Προσωπική Συνέντευξη. 



 

 
 

 

Δ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση 
και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off). 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων που θα 
συσταθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τουΣ.Η.Π.Ε. και τα αποτελέσματα αξιολόγησης 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Πράξης 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επομένη της ανάρτησης 
των αποτελεσμάτων. Οι τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν από επιτροπή αξιολόγησης 
των ενστάσεων που θα συσταθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τουΣ.Η.Π.Ε. 

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Σ.Η.Π.Ε. και να έχουν 
λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις 27 Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 12:00 μμ, είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοsepe@otenet.gr, είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα του Σ.Η.Π.Ε., Σισίνη31, 
Αθήνα, 115 28, με έναν από τους εξής τρόπους: α) αυτοπροσώπως, β) ταχυδρομικώς, γ) μέσω courier.  

Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (του courier) αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της 
ημερομηνίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

α. Διαβιβαστικό – αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε Υπόδειγμα Α στο τέλος της παρούσας 
Πρόσκλησης) 

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

γ. Απαραίτητα  δικαιολογητικά  –  τεκμήρια  που  αποδεικνύουν/τεκμηριώνουν  την ύπαρξη των 
απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, και ειδικότερα: 

 Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, στα οποία να αναγράφεται ο βαθμός 
και το έτος κτήσης αυτών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 
απαιτείται και ηπροσκόμιση 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. 

 Απόδειξη Επαγγελματικής Εμπειρίας. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας απαιτούνται: 

Πίνακας Βαθμολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σπουδών με οικονομική 
κατεύθυνση. 

25 

2 
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση  
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
(5 μόρια ανά έτος εμπειρίας με μέγιστο τα 5 έτη) 

Από 0 έως 25 

3 Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ 20 

4 Προσωπική Συνέντευξη Από 0 έως 30 

 Μέγιστο Σύνολο Μορίων  100 
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Απλά αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης(‐εων) ή επιστημονικών φορέων ή 
επιχειρηματικών φορέων, από τις οποίες να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας 
του υποψηφίου. Εναλλακτικά καρτέλα ενσήμων ή δήλωση από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο, ή 
αντίγραφα τιμολογίων. 

 Έγγραφα απόδειξης πρόσθετων προσόντων (π.χ. πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, άδειες επαγγέλματος, 
πιστοποίησης πρόσθετων γνώσεων/ προσόντων/ εμπειρίας),  

 Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος και 
των προσκομισθέντων πιστοποιητικών είναι ακριβή και αληθή, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα 
της παρούσας. (βλέπε Υπόδειγμα Β στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης) 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σ.Η.Π.Ε. κα. Γεωργία Χαρόβα στα τηλ. 
2108254399 και e-mailsepe@otenet.gr, 

Σημαντική Σημείωση 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Σ.Η.Π.Ε. να συνάψει συνεργασία με 
τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Σ.Η.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει 
ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά 
περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα 
ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει 
ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η επίκληση 
οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.  

ΟΣ.Η.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη 
διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη 
διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από 
τον Σ.Η.Π.Ε. ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία. Η εκδήλωση ενδιαφέροντοςσυνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 
όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της 
διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής. 

Στη παρούσα πρόσκληση, η επιλογή του έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πράξης, γίνεται 
τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 12.7 
της ΥΠΑΣΥΔ.  

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Δικαιούχου 

 

Ευάγγελος Αθανασίου  
Πρόεδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου 
Σύνδεσμος Ημερήσιων 

Περιφερειακών Εφημερίδων    
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 

 

Επώνυμο: ………………………………………… 

Όνομα: …………………………………………..... 

Διεύθυνση: ……………………………………….. 

Τηλ.: ……………………………………………… 

Κιν.: ………………………………………………. 

Email: ……………………………………………..  
     

Σύνδεσμος Ημερήσιων 

Περιφερειακών Εφημερίδων  

 

 

Αριθ. Πρωτ. ………………………  

Ημερομηνία…………………………  

Θέμα: Υποβολή Πρότασης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του: Σύνδεσμος 
Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων  με αρ. πρωτ.  4264 12/02/2019 

Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για το 
έργο«Υποστηρικτικές ενέργειες Συντονισμού,  Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & 
Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης»στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή 
εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και 
πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002964, η οποία έχει 
ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

 Αποδέχομαι πλήρως το περιεχόμενο της προκήρυξης, δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης. 
Συνημμένα: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Αθήνα   …../…./………… 

       ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 



 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλ. 
Ταχυδρομε
ίου 

(Εmail):  
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

όλα τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος και των προσκομισθέντων πιστοποιητικών είναι ακριβή και 
αληθή. 

 

Ημερομηνία:        …/…/2019 

 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

 


