
 

 

 

 
 
 
 
 
Αθήνα, 2/2/2015 
Αρ. Γεν. Πρωτ.:208 
Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 177 
 
 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ένα (1) 

Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την “Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας”, Δράση 24, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση της απασχόλησης και 

βιώσιμη μικροεπιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην 

Αθήνα» (Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη Καινοτόμος Απασχόληση»)  με κωδ. ΟΠΣ 464675, την οποία 

υλοποιεί η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 2007-2013».  

   

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή 

Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.), έχοντας υπόψη: 

1. Τον «Κανονισμό Προμηθειών και Έργων» της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,  
2. Την υπ’ αριθ. 3/21-3-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με την οποία 

καθορίστηκαν τα αρμόδια όργανα για την ανάθεση συμβάσεων βάσει των άρθρων 19, 20, 21 του 
Κανονισμού Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και παροχή δικαιώματος υπογραφής από το 
Δ.Σ. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπου απαιτείται, 

3. Την υπ΄ αριθ. 2475/οικ.3-33/2011 (ΦΕΚ 2475/οικ.3.33/2011 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012) Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου 
και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της 
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου 
του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013», 

4. Tην υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Tην υπ’ αριθμ. 3113/12-12-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση της απασχόλησης και 
βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην 
Αθήνα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013  

6. Την υπ’ αριθ. 4119/03-01-2014 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «Ενίσχυση της 
απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης 
οικονομίας στην Αθήνα» από την Α.Σ.  «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

7. Tο εγχειρίδιο διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πράσινη 
Καινοτόμος Απασχόληση».    

Tαχ.Δ/νση  
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες   
Τηλέφωνο  
Fax    
e-mail   

: Ξενοφώντος 7 
: 10557 Αθήνα 
: Σοφία Μακέδου 
: 210 3253123 
: 210 3216653 
: info@developathens.gr 
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8. Tην υπ’ αριθ. 5/11-02-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε αναφορικά με την 
εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αλ. Γαληνού, προκειμένου να προβεί, κατά την 
ελεύθερη κρίση του, στον ορισμό των αναγκαίων εκπροσώπων, στην ανάθεση των σχετικών 
αρμοδιοτήτων και εν γένει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που ήθελε κριθούν αναγκαίες για την έγκαιρη 
και δέουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από την πλευρά της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
στο πλαίσιο υλοποίησης των έξι (6) εγκεκριμένων ΤοπΣΑ 

9. Tην υπ’  αριθ. 3113/12-12-2013 απόφαση ένταξης της πράξης « Ενίσχυση της απασχόλησης και 
βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην 
Αθήνα » στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 

 

Εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επί τη βάσει της οποίας καλούνται τα 

ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα – ανεξάρτητοι επαγγελματίες να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη 

σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την υλοποίηση της Δράσης 24 με τίτλο  

«Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας”», στο πλαίσιο της 

Πράξης «Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων 

δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα» (κωδικός MIS 464675), την οποία υλοποιεί η Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», 

σύμφωνα με τους παρακάτω όρους : 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Α. Προοίμιο 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη Καινοτόμος Απασχόληση» με Συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση της απασχόλησης και 

βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα », 

η οποία εντάσσεται στη Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 

τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του 

θεματικού άξονα προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

Το έργο είναι εντεταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. 

Σκοπός του έργου είναι η επανένταξη 76 ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω δράσεων κατάρτισης και 

συμβουλευτικής 

Β. Αντικείμενο του έργου  

Η δράση αφορά στην υποστήριξη και παρακολούθηση (follow-up) των 37 ωφελούμενων (από τους 76 

συνολικά που έχουν επιλεχθεί και έχουν καταρτισθεί μέσω του προγράμματος) κατά την ένταξή τους στην 

αγορά εργασίας είτε έχουν απορροφηθεί σε θέσεις μισθωτής απασχόλησης είτε σε αυτοαπασχόληση είτε 

σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Για την παρακολούθηση του κάθε ωφελούμενου, θα 

διενεργηθούν 5 ατομικές συνεδρίες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του ωφελούμενου, ο 

σύμβουλος μπορεί να επικοινωνεί με τον ωφελούμενο ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά. 

Στόχος της δράσης είναι ο σύμβουλος να καταγράψει τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

ωφελούμενος, πιθανές ανάγκες του για περαιτέρω κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη και παραπομπή, 

αλλά και οποιαδήποτε άλλα θέματα θα ενδυναμώσουν τον ωφελούμενο με απώτερο σκοπό την 

προσαρμοστικότητά του στη νέα αγορά εργασία και την ενεργό συμμετοχή του σε όλα τα πεδία δράσης της 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής. 
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2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των ως άνω υπηρεσιών, ο εξωτερικός συνεργάτης οφείλει να παρουσιάζει 

αναλυτικά την πρόοδο υλοποίησης του έργου - ενεργειών του και να συμμορφώνεται στις παρατηρήσεις 

του αρμοδίου οργάνου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Υποχρεούται επίσης να συνεργάζεται με το προσωπικό της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και να δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 

Συγκεκριμένα τα αναμενόμενα παραδοτέα της Δράσης είναι η έκθεση παρακολούθησης των 37 

ωφελουμένων, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα έγγραφα που θα δοθούν στον σύμβουλο από τον 

συντονιστή εταίρο. Ο Σύμβουλος που θα την στελεχώσει θα πρέπει με το πέρας του έργου να παραδώσει 

τα κάτωθι :    

• Ημερήσια παρουσιολόγια στελέχους/ών.  

• Έκθεση Παρακολούθησης των 37 ωφελουμένων   

• Τηρούμενος ατομικός φάκελος ωφελουμένων με τα έντυπα ατομικών συνεδριών. 

• Τήρηση στοιχείων ωφελουμένων μέσω CRM, από όπου θα απορρέουν και στατιστικά στοιχεία 

χρήσιμα για περαιτέρω επεξεργασία 

Σύνολο ωρών συνεδριών 185 ώρες (37 ωφελούμενοι x 5 ώρες ανά ωφελούμενο). 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το διάστημα υλοποίησης του έργου θα διαρκέσει από την υπογραφή τη σύμβασης έως τις 30/6/2015. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου του Εξωτερικού Συνεργάτη είναι η Αθήνα και ειδικότερα τα γραφεία της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος αρ. 7, Σύνταγμα, 1ος όροφος. Ο Εξωτερικός 

Συνεργάτης υποχρεούται να εκτελεί το έργο του ανεξάρτητα από το ωράριο εργασίας του προσωπικού της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τις ανάγκες των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, σε ώρες που θα 

καθορίζονται από το αρμόδιο όργανο της  Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου 

του. 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου της για την 

παρακολούθηση και παραλαβή του έργου του Εξωτερικού Συνεργάτη και απόφαση του Δ.Σ. της, να 

καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της 

διάρκειάς της. 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε εφτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ   (7.300,00€) 

μείον των νόμιμων κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ 23%. Το σύνολο του ποσού αυτού θα καλυφθεί από την 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., μέσω της χρηματοδότησης του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του 

Ανθρώπινου Δυναμικού».  

Ο τρόπος αμοιβής του Εξωτερικού Συνεργάτη θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ 

αυτού και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και θα είναι συνδεδεμένος με το παραδοτέο/ων  αλλά και το χρονοδιάγραμμα 

υποβολής αυτού. Η καταβολή από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του ποσού της αμοιβής του Εξωτερικού Συνεργάτη για 
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το παρασχεθέν έργο του δύναται να γίνεται τμηματικά και σωρευτικά υπό τους εξής όρους: i) μετά από 

παραλαβή του παραδοτέου από το αρμόδιο όργανο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε για την παρακολούθηση και 

παραλαβή του έργου των  παρασχεθεισών υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής, ii) την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., iii) την 

έκδοση της σχετικής εντολής από το αρμόδιο όργανο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. προς το Λογιστήριο και iv) την 

έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον Εξωτερικό Συνεργάτη. 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του 

Εξωτερικού Συνεργάτη. 

 

5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

 

5.1 Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα  

 

 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) Κοινωνικών- Οικονομικών  Επιστημών  ή ισότιμο  

αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Τουλάχιστον πενταέτη επαγγελματική εμπειρία στην επαγγελματική συμβουλευτική σε δομές 

υποστήριξης ανέργων.   

 Πολύ καλή γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1).  

 

5.2 Επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) προσόντα 

 

 Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

 Μεταπτυχιακές   σπουδές  σε ζητήματα Συμβουλευτικής ή/και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.  

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

 

Όταν η 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 από την 

οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της 

παροχής. 

 

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα: 

i. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 

επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια το είδος της 

εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 

κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 

εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

ii. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης. 

Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία: 

i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του. 
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ii. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος 

και το είδος της εμπειρίας του. 

iii. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 

ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας. 

Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά 

πριν την υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών 

υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές. 

 

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.developathens.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θα 

παραμένει αναρτημένη τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης 

δημοσίευσης στην ιστοσελίδα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω 

εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου 

φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας 

στην ιστοσελίδα www.developathens.gr, ήτοι από  2 Φεβρουαρίου 2015 έως 16 Φεβρουαρίου 2015 στο 

γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, Ισόγειο.  

 

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη: 

 

Προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την με αριθμ. Πρωτ. 208/ΕΥΥΑΠ 177/ 2-2-2015 ΕΑΤΑ ΑΕ «Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ένα (1) 

Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την “Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας”, Δράση 24, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη 

μικροεπιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα» 

(Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη Καινοτόμος Απασχόληση»)  με κωδ. ΟΠΣ 464675, την οποία υλοποιεί η 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

2007-2013». 

 

Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα περιέχει υποχρεωτικά: 

 

1. Πρωτότυπη ενυπόγραφη αίτηση (δεν διατίθεται υπόδειγμα) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, πτυχία ξένων γλωσσών, κ.α.) 

4.Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα επιπρόσθετα 

βαθμολογούμενα προσόντα 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με την οποία 

θα βεβαιώνεται ότι το σύνολο των επικαλούμενων στοιχείων είναι αληθή και ακριβή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εν 

λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής νομίμως επικυρωμένων 

αντιγράφων τίτλων σπουδών, η μη υποβολή των οποίων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων. 

 

Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχόμενων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  

 

Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω:  

 

1. ΕΛΤΑ  

2. Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier). 

 

Όσες Αιτήσεις υποβληθούν με τους παραπάνω δύο (2)  τρόπους, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα 

γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται 
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ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν φέρει 

ουδεμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενό του.  

 

Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16:00. Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται 

αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

 

Δεν λαμβάνονται υπόψη υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης 

που έχει συσταθεί με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου  της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Η αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων βασίζεται στη βαθμολόγηση κριτηρίων αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον 

κάτωθι πίνακα :  

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Μέγιστη Βαθμολογία 

 

1 Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.                     50 

2 Μεταπτυχιακές  σπουδές  σε ζητήματα Συμβουλευτικής ή/και 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.  

   30 

   

3 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα 

αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 

και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

   20 

 Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας 100 

 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει : 

i) Έλεγχο του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων κατά τα ανωτέρω. 

ii) Αξιολόγηση των απαραίτητων και επιπρόσθετων βαθμολογούμενων προσόντων των υποψηφίων. Η 

Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της 

Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή της καλύτερης 

υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου σύμφωνα με τις ανάγκες 

υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Επιπρόσθετα η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν δεσμεύεται 

να συνεκτιμήσει στην επιλογή των αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 21 

του Ν. 2190/1994, καθώς προέχουν τα κριτήρια, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με το 

αντικείμενο του προς ανάθεση έργου και εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεσή του. 

 

iii) Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους από 

τους υποψηφίους, για τους οποίους πρόκειται να εισηγηθεί την αποδοχή των υποψηφιοτήτων τους, σε 

προσωπική συνέντευξη, για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την 

επαγγελματική τους εμπειρία, για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.Η Επιτροπή Διενέργειας 

του Διαγωνισμού με Πρακτικό της εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. την ανάθεση του 

έργου στον υποψήφιο με την καλύτερη βαθμολογία βάσει των παραπάνω κριτηρίων.  

 

Ο τρόπος αμοιβής του Εξωτερικού Συνεργάτη, καθώς και των λοιπών όρων εκτέλεσης, εποπτείας και 
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παραλαβής του έργου θα προβλέπεται εκτενώς στη σύμβαση που θα υπογραφεί επί τη βάσει των όρων της 

παρούσας Πρόσκλησης σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Η 

παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πρόταση για την σύναψη 

σύμβασης με τους ενδιαφερόμενους. 

 

 

 

Για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 

 

Αλέξης Γαληνός  

Διευθύνων Σύμβουλος  
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