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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο co-Athens: 
Χρηματοδοτούμενες συνεργατικές δράσεις στον δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος Curing the Limbo. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος 

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

 

● Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 

προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

● Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του 

Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

● Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016) «Προσαρμογή Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και άλλες διατάξεις Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού (Τροποποίηση Ν.4314/14 ΦΕΚ Α265)» και ειδικότερα την προσθήκη της περίπτωσης κζ΄. 

● To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

● Την 2η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Αστικές καινοτόμες δράσεις» στη 

θεματική ενότητα «ένταξη μεταναστών και προσφύγων». 

● Την υπ’ αριθ. UIA02-081/09.01.2018 πρόταση υποβολής για το πρόγραμμα «Αστικές Καινοτόμες 

Δράσεις» στη θεματική ενότητα «Ένταξη μεταναστών και προσφύγων». 

● Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΑ 344885/23.11.2017 & 369722/13.12.2017 Επιστολές της αρμόδιας Επιτροπής 

Αξιολόγησης, με την οποία ο Δήμος Αθηναίων, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και οι λοιποί εταίροι έλαβαν έγκριση 

χρηματοδότησης για την υλοποίηση του πρότασης έργου με τίτλο «Curing the Limbo» στo πλαίσιo της 

πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις» (Urban Innovative Actions) 
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● Την υπ’ αριθ. ΑΔΣ 154/08.02.2018 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΦΓΡΩ6Μ-ΗΚ7), με 

την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της διάκρισης της πρότασης με τίτλο: «Curing the Limbo» του Δήμου 

Αθηναίων, της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και των λοιπών εταίρων, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις» (Urban Innovative Actions) αναφορικά με την ένταξη 

προσφύγων. 

● Την υπ’ αριθ. 1/125ο Δ.Σ./30.03.2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με την οποία 

εγκρίθηκε η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου “Curing the Limbo” – σε 

ελληνική απόδοση «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις – Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση 

των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά 

προσιτής στέγασης» του Προγράμματος Urban Innovative Actions (ΑΔΑ: ΨΩΞΧΟΡΙΝ-Τ2Β) 

● Την υπ’ αριθ. 3/158ο Δ.Σ./18.12.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με την 

οποία αποφασίστηκε η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων, στο 

πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «Curing the Limbo» του Προγράμματος Urban 

Innovative Actions και εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 

νόμιμες ενέργειες για την υλοποίησή τους. (ΑΔΑ: 6ΦΤΧΟΡΙΝ-Α3Λ) 

 

εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με βάση την οποία καλούνται τα ενδιαφερόμενα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων να υποβάλουν 

υποψηφιότητα για συμμετοχή στο co-Athens που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 

Προβολής του δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος Curing the Limbo. Το 

co-Athens αφορά στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων δράσεων σε επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης στον 

δήμο Αθηναίων, που θα είναι το αποτέλεσμα σύμπραξης και συνεργασίας των προσφύγων που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα Curing the Limbo με ενεργούς πολίτες της Αθήνας. Οι νέες αυτές συμπράξεις θα 

καλλιεργηθούν μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δικτύωσης και ενδυνάμωσης που θα διοργανώσει 

ο δήμος Αθηναίων και η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.  

 

1. Εισαγωγή: Το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος Curing the Limbo 

To Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα Curing the Limbo, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός καινοτόμου και 

συμπεριληπτικού μοντέλου ένταξης για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες από το 2015 και μετά που διαμένουν 

στην Αθήνα, ώστε να υπερβούν την κατάσταση της αδράνειας και το αίσθημα του κοινωνικού αποκλεισμού, 

μέσα από την ενεργοποίησή τους και τη συμμετοχή τους στη ζωή της πόλης. Οι πρόσφυγες που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα Curing the Limbo παρακολουθούν μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών, οπτικοακουστικά 

εργαστήρια, σεμινάρια εργασιακής ετοιμότητας και εργαστήρια εύρεσης κατοικίας, ενώ παράλληλα λαμβάνουν 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής.  
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Παράλληλα με τη δυνατότητα απόκτησης και καλλιέργειας ατομικών δεξιοτήτων, οι πρόσφυγες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα Curing the Limbo συνδέονται με φορείς της κοινωνίας των πολιτών μέσα από 

συμμετοχικές δράσεις που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, έρχονται σε επαφή με τις 

αθηναϊκές γειτονιές, αλληλεπιδρούν με τις κοινότητες και τους πολίτες, καλλιεργούν και εμπλουτίζουν τις 

δεξιότητές τους, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν σε ήδη υφιστάμενες ή ad hoc δράσεις που συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Μέσα από τη δραστηριοκεντρική και συμμετοχική μεθοδολογία του 

προγράμματος η οποία διέπει τη λειτουργία όλων των πυλώνων του (εκπαίδευση, προσιτή στέγαση, εργασιακή 

συμβουλευτική, συμμετοχή στη ζωή της πόλης μέσα από δράσεις), δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά οφέλη 

για ένα ευρύτερο σύνολο επωφελούμενων αλλά και για την ίδια την πόλη.  

 

2. Το πρόγραμμα co-Athens 

Διαπνεόμενο από την αντίληψη ότι η ενεργός συμμετοχή των προσφύγων σε δράσεις που παράγουν οφέλη για 

το κοινωνικό σύνολο μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την ομαλότερη ένταξή τους στις τοπικές κοινωνίες 

υποδοχής τους αλλά και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ίδια την πόλη, το πρόγραμμα Curing the 

Limbo του δήμου Αθηναίων ενθαρρύνει συστηματικά τη διασύνδεση των προσφύγων με πρωτοβουλίες και 

εγχειρήματα που αναπτύσσουν οι κάτοικοι της πόλης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές 

τους κοινότητες. 

Για την ενίσχυση της συμπεριληπτικής στρατηγικής ένταξης που υλοποιεί ο δήμος Αθηναίων μέσω του Curing 

the Limbo, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., στρατηγικός εταίρος του προγράμματος, οργανώνει το co-Athens, το οποίο θα 

προσφέρει υποστήριξη και χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων, 

από ομάδες ενεργών πολιτών της Αθήνας σε συνεργασία με πρόσφυγες που έχουν λάβει άσυλο στην Ελλάδα και 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα Curing the Limbo. Οι δράσεις αυτές θα ωριμάσουν και θα προκύψουν μέσα από 

μια σταδιακή διαδικασία ενδυνάμωσης, η οποία θα περιλαμβάνει ευκαιρίες για δικτύωση, δημόσιο διάλογο και 

εκπαιδευτικά εργαστήρια, και επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν πολύπλευρη υποστήριξη, με τη μορφή 

θεματικών σεμιναρίων, εξατομικευμένων συνεδριών συμβουλευτικής, και επικοινωνιακής προβολής από τους 

πυλώνες του προγράμματος Curing the Limbo, καθώς και από το δίκτυο εξωτερικών εξειδικευμένων συνεργατών 

του προγράμματος.  

 

3. Σκοπός του co-Athens 

 

Το co-Athens επιδιώκει να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποστήριξη βιώσιμων 

συνεργατικών εγχειρημάτων στα οποία πρόσφυγες και κάτοικοι της πόλης εργάζονται από κοινού για την 

υλοποίησή τους. Βασικός σκοπός του co-Athens είναι η συλλογή προτάσεων και η επακόλουθη καλλιέργεια, 

ωρίμανση και δημιουργία συνεργειών μεταξύ προσφύγων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Curing the Limbo 
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και ενεργών πολιτών της Αθήνας, οι οποίοι θα δουλέψουν από κοινού για να δημιουργήσουν δράσεις και 

παρεμβάσεις προς όφελος της πόλης.  

 

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί στόχοι του co-Athens είναι οι εξής: 

 

 Η καλλιέργεια του πνεύματος της συνεργασίας μεταξύ τοπικών κοινοτήτων και προσφύγων που έχουν 

λάβει άσυλο και διαμένουν στη Αθήνα 

 Η ενεργοποίηση ανθρώπων που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό το αίσθημα της 

αβεβαιότητας, προς όφελος της πόλης τους 

 Η συμβολή στην ένταξη των προσφύγων, μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε συνεργατικά 

εγχειρήματα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο 

 Η προώθηση της διαπολιτισμικότητας και η διευκόλυνση της συνεργασίας ανάμεσα σε κατοίκους της 

πόλης, διαφορετικών εθνοτήτων 

 Η ενίσχυση των ικανοτήτων των κατοίκων της πόλης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ιδέες και 

επιχειρηματικά μοντέλα για θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους 

 Η καλλιέργεια και εξέλιξη των δεξιοτήτων των προσφύγων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Curing the 

Limbo 

 Η δικτύωση των προσφύγων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Curing the Limbo με τον πληθυσμό της 

πόλης και η απόκτηση περισσότερων ευκαιριών στην αγορά εργασίας 

 Η υποστήριξη πρωτοβουλιών της Αθήνας που δρουν για το κοινό όφελος της πόλης και των κατοίκων της 

με τρόπο συμμετοχικό  

 Η δημιουργία νέων βιώσιμων λύσεων για τις αναδυόμενες προκλήσεις της πόλης 

 Η ανάδειξη της συνεργασίας και της αμοιβαιότητας ως μέσων ένταξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 

 

4. Ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες δράσεων και περιοχές παρέμβασης του co-Athens 

 

Μέσα από συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, συμμετοχικές δράσεις και δημόσιες εκδηλώσεις, το πρόγραμμα 

Curing the Limbo ερεύνησε και κατέγραψε ανάγκες των γειτονιών αλλά και της προσφυγικής κοινότητας, οι 

οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία συνεργατικών δράσεων μεταξύ προσφύγων που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα Curing the Limbo και ομάδων ενεργών πολιτών της Αθήνας. Με βάση τα ευρήματα 

της ερευνητικής διαδικασίας για την αναγνώριση των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων της Αθήνας, η Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε., μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύναται να χρηματοδοτήσει και να υποστηρίξει προτάσεις που 

εντάσσονται στις κάτωθι προτεινόμενες θεματικές κατηγορίες δράσεων και υλοποιούνται σε συγκεκριμένες 

περιοχές παρέμβασης εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου Αθηναίων.   
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4.1 Ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες δράσεων 

 

 Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο (δράσεις που κάνουν περισσότερο προσβάσιμο κάποιον δημόσιο 

χώρο της πόλης, αστικός εξοπλισμός, φωτισμός, αστικές καλλιέργειες, πάρκα γειτονιάς) 

**Η παρέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε χώρο ιδιωτικής χρήσης, αρκεί αυτός να προσφέρει 

δωρεάν πρόσβαση σε κατοίκους και επισκέπτες.  

 Προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος (δράσεις για την ανάδειξη της διαπολιτισμικής 

ταυτότητας της πόλης, εναλλακτικές θεματικές ξεναγήσεις, νέες υπηρεσίες για τους επισκέπτες της 

πόλης)   

 Πολιτιστικές δράσεις γειτονιάς (χορωδίες, θεατρικές ομάδες, λέσχες βιβλίου, λέσχες φωτογραφίας, 

ομάδες δημιουργίας εικαστικών έργων, παραγωγή και προβολή ταινιών, δημιουργική απασχόληση 

παιδιών) 

 Δράσεις αθλητισμού και ευεξίας (δημιουργία ερασιτεχνικών αθλητικών ομάδων, διοργάνωση 

αθλητικού γεγονότος στη γειτονιά, εκγύμναση στον δημόσιο χώρο) 

 Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (προστασία της τοπικής πανίδας και χλωρίδας, μείωση 

σπατάλης τροφίμων, αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, δημιουργική ανακύκλωση) 

 Καθαρισμός και ανάδειξη επιφανειών-προσόψεων κτιρίων (καταπολέμηση του φαινομένου της 

οπτικής ρύπανσης, δράσεις γύρω από τη θεματική streetart). 

 

Επιπλέον προτάσεις για δράσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις παραπάνω ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες θα 

συνεκτιμηθούν ως υποψήφιες στον βαθμό που: 

 

- Παράγουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο προς την πόλη και τις γειτονιές στις οποίες θα υλοποιηθούν 

- Έχουν τις προϋποθέσεις να εξελιχθούν σε βιώσιμα εγχειρήματα με διαρκή οφέλη για όσους 

συμμετέχουν σε αυτήν και για τις τοπικές κοινότητες της πόλης  

- Μπορούν να αυξήσουν τις προοπτικές κοινωνικής ή/και επαγγελματικής ένταξης των προσφύγων που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα Curing the Limbo. 

 

4.2 Προτεινόμενες περιοχές παρέμβασης  

 

Τα σχήματα που αιτούνται χρηματοδότηση και υποστήριξη στο πλαίσιο της παρούσας ανοιχτής πρόσκλησης, θα 

πρέπει να επιλέξουν μια από τις παρακάτω ευρύτερες περιοχές παρέμβασης, για να υλοποιήσουν τις προτάσεις 

τους.  

 

Α. Κεραμεικός - Μεταξουργείο - Κολωνός - Ακαδημία Πλάτωνος 

Β. Βικτώρια - (Αρχαιολογικό) Μουσείο - Εξάρχεια - Νεάπολη 
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Γ. Πλατεία Αμερικής - Πλατεία Κολιάτσου - Άγιος Ελευθέριος - Κάτω Πατήσια 

 

5. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα 

 

To co-Athens απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και σε ενώσεις φυσικών και νομικών 

προσώπων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι νομικές μορφές σχημάτων και ατομικών επιχειρήσεων εκτός 

από Σωματεία και Συλλόγους. Υποψηφιότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν άτυπες 

ομάδες ενεργών πολιτών οι οποίες αναπτύσσουν δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ζωής στις γειτονιές τους, 

ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συμπράξεις επαγγελματιών που θέλουν να οργανώσουν μια δράση στην πόλη, 

κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, φορείς ή οργανισμοί πολιτισμού, καλλιτεχνικές ομάδες κ.ά. 

 

6. Διαδικασία συμμετοχής 

 

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις. 

 

Α’ ΦΑΣΗ 

 

Στην Α’ φάση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα καταθέσουν προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στοιχεία που αφορούν το 

ιστορικό τους και δράσεις που έχουν διοργανώσει στο παρελθόν οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη φιλοσοφία της 

ομάδας τους απαντώντας στα ερωτήματα της αίτησης που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. Δηλώνουν 

επίσης τη θεματική κατηγορία (παράγραφος 4.1) καθώς και την περιοχή παρέμβασης (παράγραφος 4.2) της 

επιλογής τους, τις οποίες και οφείλουν να διατηρήσουν στη Β’ φάση. Οι αιτήσεις που θα συλλεχθούν θα 

αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης σε σχέση με τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 7.1.1 της 

παρούσας πρόσκλησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει Πρακτικό με τη βαθμολογία όλων των αιτήσεων το 

οποίο εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Στη Β’ 

Φάση της διαδικασίας προκρίνονται έως είκοσι (20) σχήματα με την υψηλότερη βαθμολογία. 

 

Β’ ΦΑΣΗ 

 

Στη Β’ φάση, οι επιλεγμένοι φορείς θα κληθούν να συνάψουν συνεργασίες με τους ενδιαφερόμενους 

πρόσφυγες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Curing the Limbo μέσα από μια σειρά συναντήσεων δικτύωσης, 

ανοιχτών συζητήσεων και βιωματικών εργαστηρίων. Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν νέα σχήματα μέσα 

από τη ζύμωση και τη συνεργασία των επιλεγμένων ομάδων και των προσφύγων,τα οποία στη συνέχεια θα 

έχουν την ευκαιρία να συν-διαμορφώσουν και να επεξεργαστούν από κοινού τις προτάσεις τους προς 

χρηματοδότηση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν υποστήριξη από 

εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες του προγράμματος Curing the Limbo. Οι τελικές προτάσεις που θα 
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κατατεθούν στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ως υποψήφιες για να λάβουν χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες 

και να παραθέτουν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στην οργάνωση και στην υλοποίηση της πρότασης όπως 

αυτά ορίζονται στις παραγράφους 8.2.1 και 8.2.2 της παρούσας πρόσκλησης.   

 

7. Συμμετοχή στην Α’ Φάση του προγράμματος 

 

Η E.A.T.A. A.E προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις φυσικών ή / και νομικών προσώπων 

που, είτε υφίστανται, είτε θα δημιουργηθούν γι’ αυτόν τον σκοπό να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για 

συμμετοχή στο πρόγραμμα υποστήριξης συνεργατικών δράσεων.  

 

Οι ομάδες ή οι φορείς που θα υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στην Α’ Φάση του προγράμματος πρέπει να 

αποτελούνται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη και μπορούν να απαρτίζονται από φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά 

πρόσωπα. Τα μέλη των υποψήφιων σχημάτων δεν μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της Α΄ ή της Β’ Φάσης 

παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.  

 

Μέσα από τις αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να προκύπτει η εμπειρία, το προφίλ και δυνατότητα των 

υποψήφιων φορέων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στα ζητούμενα της Β’ Φάσης. 

 

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν για αξιολόγηση στην Α’ Φάση θα πρέπει να λαμβάνουν, επίσης, υπόψη τους όλα 

τα ζητούμενα της Β’ Φάσης όπως αναγράφονται στο άρθρο 8.2 της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα δύνανται να συμπεριληφθούν δράσεις οι οποίες ήδη υλοποιούνται στην πόλη 

της Αθήνας, στον βαθμό που αυτές μπορούν να τροποποιηθούν με βάση τους σκοπούς και τις προδιαγραφές της 

παρούσας ανοιχτής πρόσκλησης. 

 

7.1 Κριτήρια Επιλογής και Αξιολόγηση κατά την Α’ Φάση 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων και για τις δύο φάσεις της Πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί από 

Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του  Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., η οποία θα 

απαρτίζεται από μέλη του δήμου Αθηναίων και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., καθώς και από ειδικούς συνεργάτες του 

προγράμματος, εμπειρογνώμονες σε θέματα κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνίας των πολιτών, αστικών 

παρεμβάσεων, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με συναφείς με το πρόγραμμα θεματικές.  
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7.1.1 Βαθμολογούμενα κριτήρια Α’ Φάσης 

Κατά τη διάρκεια της Α’ Φάσης, οι αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης  θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια για τους υποψηφίους: 

1. Τεκμηριωμένη σχέση με την τοπική κοινότητα και τις ανάγκες της επιλεγμένης περιοχής παρέμβασης.  

(25 βαθμοί) 

2. Βαθμός δραστηριοποίησης γύρω από αναγνωρισμένες και απτές ανάγκες και προκλήσεις της πόλης. (20 

βαθμοί) 

3. Ευρηματικότητα και πρωτοτυπία στην υλοποίηση λύσεων για την πόλη. (20 βαθμοί) 

4. Συμμετοχικότητα και συμπεριληπτικότητα των δράσεων τις οποίες έχει υλοποιήσει.(15 βαθμοί) 

5. Ευρύτητα και πολυσυλλεκτικότητα του υποψήφιου σχήματος. (10 βαθμοί) 

6. Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων προς όφελος της πόλης. (10 βαθμοί) 

Ως βαθμολογία βάσης για την πρόκριση στη Β’ Φάση του προγράμματος ορίζεται το 40/100.  Στη Β’ 

Φάση θα προκριθούν έως είκοσι (20) προτάσεις που θα σημειώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας, θα προκριθούν οι προτάσεις που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αθροιστική 

βαθμολογία στα κριτήρια 1 και 2. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής στην Α’ Φάση του 

προγράμματος είναι λιγότερες από δεκαέξι (16), θα επιλεχθούν μόνο εκείνες που καλύπτουν τη 

βαθμολογία βάσης.  

7.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων Α’ Φάσης 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 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 

των καλύτερων προτάσεων που εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους στόχους του 

προγράμματος.  

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει Πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει τις έγκυρες και εμπρόθεσμες 

υποψηφιότητες, καθώς και την τελική  βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της 

Α΄ Φάσης του προγράμματος. Το Πρακτικό υποβάλλεται προς έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε. και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες 

ενστάσεις στο πρωτόκολλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έως τις 17:00 ώρα της πέμπτης (5) ημέρας από την κοινοποίησή τους 

στους συμμετέχοντες. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Οι εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από την 
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αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.  

 

8. Συμμετοχή στη Β’ Φάση του προγράμματος 

 

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν ως υποψήφιες για χρηματοδότηση και υλοποίηση στη Β’ φάση του 

προγράμματος co-Athens, οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει τη συνεργασία με τουλάχιστον έναν ή μία (1) από 

τους πρόσφυγες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Curing The Limbo ενσωματώνοντάς τους ως ισότιμα μέλη της 

ομάδας, μέσα από τα εργαστήρια δημιουργίας νέων συνεργατικών σχημάτων που διοργανώνει το πρόγραμμα. 

 

Θα σχηματιστούν έτσι νέες ομάδες οι οποίες πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη και 

μπορούν να απαρτίζονται από φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα ή από ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων.  

 

8.1 Υποστήριξη δράσεων κατά τη Β’ Φάση 

Το co-Athens προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους φορείς, ομάδες και συμμετέχοντες 

πρόσφυγες με στόχο την καλλιέργεια, ωρίμανση και δημιουργία συνεργατικών δράσεων με αντίκτυπο στις 

γειτονιές της Αθήνας. Η υποστήριξη που προσφέρει το πρόγραμμα αναλύεται στα παρακάτω στάδια: 

01. Εργαστήρια δημιουργίας νέων συνεργατικών σχημάτων: οι ενδιαφερόμενες ομάδες και οι πρόσφυγες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα Curing the Limbo μοιράζονται τις ιδέες τους για δράσεις, και διασυνδέονται μέσα 

από συναντήσεις γνωριμίας, ανοιχτές συζητήσεις, και βιωματικά εργαστήρια, με στόχο τη δημιουργία νέων 

σχημάτων που θα επεξεργαστούν προτάσεις για συγκεκριμένες συνεργατικές δράσεις. Σημειώνεται ότι τα 

εργαστήρια δημιουργίας νέων συνεργατικών σχημάτων θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα, ενώ η 

παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Η παράλειψη της συμμετοχής στα εργαστήρια δημιουργίας νέων 

συνεργατικών σχημάτων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των ενδιαφερομένων από τη Β΄Φάση.  

 

02. Εργαστήρια ενδυνάμωσης για τον σχεδιασμό των τελικών προτάσεων προς χρηματοδότηση: δωρεάν 

συνεδρίες υποστήριξης σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και εξειδικευμένο προσωπικό του 

προγράμματος Curing the Limbo σε θεματικές όπως: διαχείριση και προϋπολογισμός έργου, παρουσίαση ιδέας, 

συγγραφή πρότασης, επιχειρησιακό σχέδιο, μελέτη βιωσιμότητας, επικοινωνία, κ.ά. 

 

03. Ανοιχτές ημέρες ενημερώσεων αφιερωμένες στη συγγραφή των προτάσεων: συναντήσεις ενημέρωσης 

προς τις υποψήφιες ομάδες σχετικά με τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη συγγραφή της αίτησης για λήψη 

χρηματοδότησης.  
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04. Παρακολούθηση και εξατομικευμένη υποστήριξη των συνεργατικών δράσεων: κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησής τους, οι προτάσεις που θα επιλεχθούν θα λάβουν περαιτέρω συμβουλευτική και επικοινωνιακή 

υποστήριξη για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους.  

 

8.2 Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη Β’ Φάση του προγράμματος 

Κάθε σχήμα που θα αποκτήσει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση στη Β’ Φάση του προγράμματος οφείλει να 

λάβει υπόψιν του τις παρακάτω παραγράφους που αφορούν δικαιολογητικά και έγγραφα που οι ομάδες θα 

πρέπει να διαθέτουν για να αιτηθούν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα και να συνάψουν σύμβαση με την 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  
 

8.2.1. Καθορισμός Υπεύθυνου Υλοποίησης Β’ Φάση 

Κάθε νέο σχήμα που θα υποβάλει πρόταση στη Β’ Φάση του προγράμματος θα πρέπει να ορίσει έναν (1) 

Υπεύθυνο Υλοποίησης. Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης θα είναι υποχρεωμένος να συντονίζει την υλοποίηση της κάθε 

συνεργατικής δράσης και να συνεργάζεται με την ομάδα έργου του Curing the Limbo, η οποία απαρτίζεται από 

μέλη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και άλλους ειδικούς συνεργάτες του προγράμματος Curing the Limbo που διαθέτουν πείρα 

και τεχνογνωσία στο αντικείμενο των δράσεων.  

Ο Yπεύθυνος Υλοποίησης και τα υπόλοιπα μέλη της oμάδας εργασίας έχουν την ευθύνη της πιστής τήρησης των 

προδιαγραφών κάθε προταθείσας δράσης, και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης .   

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης μπορεί να είναι: 

Α) Ελεύθερος επαγγελματίας ή νομικό πρόσωπο (που θα εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του). 

Σε αυτή την περίπτωση, ο Υπεύθυνος Υλοποίησης θα πρέπει να αναπτύσσει επαγγελματική δραστηριότητα 

συναφή με τους ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες δράσεων της παρούσας πρόσκλησης και να διαθέτει ΚΑΔ στην 

εφορία σχετικό με την υλοποίηση της συνεργατικής δράσης. 

O Υπεύθυνος Υλοποίησης θα υπογράψει σύμβαση με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., και τα μέλη της ομάδας θα υπογράψουν 

με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ιδιωτικό συμφωνητικό υποχρεώσεων με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση 

και την παρακολούθηση της συνεργατικής δράσης.  

 Β) Φυσικό πρόσωπο ή ελεύθερος επαγγελματίας/νομικό πρόσωπο με μη συναφή επιχειρηματική 

δραστηριότητα με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.  
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Σε αυτή την περίπτωση, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. θα συμβληθεί με όλα τα μέλη της ομάδας με ιδιωτικό συμφωνητικό 

υποχρεώσεων, θεωρώντας το συγκεκριμένο σχήμα ως «άτυπη ομάδα», δηλαδή ομάδα που έχει συγκροτηθεί 

γύρω από έναν συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς να διαθέτει νομική μορφή.  

Οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού, η ομάδα έχει το δικαίωμα να ορίσει άλλον 

Υπεύθυνο Υλοποίησης ο οποίος θα είναι υπάρχον μέλος της ομάδας, αρκεί να μην αλλάξει η σύνθεση ή ο 

αριθμός των μελών της ομάδας, όπως αυτή παρουσιάστηκε κατά την υποβολή της πρότασης. Αντικατάσταση 

μέλους/μελών της ομάδας ή Υπεύθυνου Υλοποίησης δεν είναι δυνατή.  

Η ίδια σύνθεση ομάδας μπορεί να καταθέσει μία (1) πρόταση ανά ενδεικτική θεματική κατηγορία. 

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης δεν πρέπει να συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τον δήμο Αθηναίων ή με την 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  

8.2.2. Περιεχόμενα φακέλου υποβολής πρότασης στη Β’ Φάση 

Ο φάκελος της πρότασης θα πρέπει να περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

 1. Ενυπόγραφη Αίτηση Συμμετοχής από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υπευθύνου Υλοποίησης με όλα τα 

υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου 

εκπροσώπου του Υπευθύνου Υλοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με την οποία βεβαιώνεται 

ότι το σύνολο των επικαλούμενων στοιχείων είναι αληθή και ακριβή.  

3. Αντίγραφο της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του Υπεύθυνου Υλοποίησης στην εφορία ή εκτύπωση 

από το TAXISNET των στοιχείων μητρώου (printscreen). Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου.  

4. Δικαιολογητικά όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ή έναρξη επαγγέλματος, ή έγγραφο από δημοτολόγιο δήμου 

Αθηναίων, από τα οποία τεκμαίρεται ότι η πλειοψηφία των μελών της ομάδας είναι κάτοικοι ή δημότες του 

δήμου Αθηναίων.  

5. Περιγραφή της πρότασης που πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

i. Στοιχεία ομάδας (αναλυτικά τα ονόματα των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα και βιογραφικό σημείωμα του 

Υπεύθυνου Υλοποίησης) 
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ii. Αναλυτική περιγραφή της πρότασης (κεντρική ιδέα, τρόπος υλοποίησης, αναμενόμενο παραγόμενο 

αποτέλεσμα, τα οφέλη της συνεργασίας με άλλες εθνότητες στην υλοποίηση της πρότασης κλπ) 

 

iii Αναλυτικός προϋπολογισμός της πρότασης και κέντρα κόστους (αγορά εξοπλισμού, κατασκευές, ενοικίαση 

χώρων, κόστος υπηρεσιών, μισθοί κλπ) 

 

iv. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 

v. Συνεργασία με δίκτυα φορέων για την υλοποίηση της πρότασης  

vi. Πλάνο βιωσιμότητας ή επιχειρηματικό σχέδιο της προτεινόμενης συνεργατικής δράσης. 

Β. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

1. Ενυπόγραφη Αίτηση Συμμετοχής από τον Υπεύθυνο Υλοποίησης με όλα τα υποχρεωτικά πεδία 

συμπληρωμένα. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Υπεύθυνου 

Υλοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με την οποία βεβαιώνεται ότι το σύνολο των 

επικαλούμενων στοιχείων είναι αληθή και ακριβή. 

3. Δικαιολογητικά όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ή έναρξη επαγγέλματος, ή έγγραφο από δημοτολόγιο δήμου 

Αθηναίων, από τα οποία τεκμαίρεται ότι η πλειοψηφία των μελών της ομάδας είναι κάτοικοι ή δημότες του 

δήμου Αθηναίων. Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, θεωρημένη 

με το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται η πλήρης διεύθυνση κατοικίας. 

4. Περιγραφή της πρότασης που πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

i. Στοιχεία ομάδας (αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των ατόμων που απαρτίζουν τον φορέα/ομάδα) 

ii. Αναλυτική περιγραφή της πρότασης (κεντρική ιδέα, τρόπος υλοποίησης, αναμενόμενο παραγόμενο 

αποτέλεσμα, τα οφέλη της συνεργασίας με άλλες εθνότητες στην υλοποίηση της πρότασης κλπ) 

 

iii. Αναλυτικός προϋπολογισμός της πρότασης και κέντρα κόστους (αγορά εξοπλισμού, κατασκευές, ενοικίαση 

χώρων, κόστος υπηρεσιών, μισθοί κλπ) 

 

iv. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  
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v. Συνεργασία με δίκτυα φορέων για την υλοποίηση της πρότασης  

vi. Πλάνο βιωσιμότητας ή επιχειρηματικό σχέδιο (businessplan) της προτεινόμενης συνεργατικής δράσης. 

8.3 Κριτήρια Επιλογής και Αξιολόγηση κατά τη Β’ Φάση 

Μια πρόταση για συνεργατική δράση για να κριθεί αποδεκτή θα πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα και να 

περιλαμβάνει την αίτηση συμμετοχής με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα. 

 

8.3.1 Βαθμολογούμενα κριτήρια Β’ Φάσης  

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων για συνεργατικές δράσεις που θα κατατεθούν ως υποψήφιες για χρηματοδότηση 

και περαιτέρω υποστήριξη στη Β’ Φάση του προγράμματος θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια.  

Εμπειρία Ομάδας – Ποιότητα Πρότασης 

1. Βαθμός διευκόλυνσης της ένταξης των συμμετεχόντων προσφύγων μέσα από διαδικασίες ισότιμης 

συνεργασίας και αμοιβαιότητας. (20 βαθμοί) 

2. Εκτιμώμενος θετικός κοινωνικός αντίκτυπος: αριθμός ατόμων που θα ωφεληθούν από τη δράση, 

ευρύτερα οφέλη για τη γειτονιά ή/και το κοινωνικό σύνολο, αριθμός προσφύγων που συμμετέχουν 

στη δράση. (20 βαθμοί) 

3. Ο βαθμός ανταπόκρισης της πρότασης σε υπαρκτές προκλήσεις και απτές, εξακριβωμένες ανάγκες της 

περιοχής παρέμβασης ή/και της πόλης. (10 βαθμοί) 

4. Βιωσιμότητα / ανθεκτικότητα: Δυνατότητα συνέχισης της δράσης και παραγωγής θετικού κοινωνικού 

αντίκτυπου και μετά το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης, μέσα από την προσέλκυση επιπλέον 

πόρων ή την ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας στη ζωή της τοπικής κοινότητας. (10 βαθμοί) 

5. Ευρηματικότητα και πρωτοτυπία της πρότασης ως προς τις ενδεικτικές θεματικές κατευθύνσεις του 

προγράμματος. (10 βαθμοί) 

6. Ρεαλιστικότητα και εφικτότητα της πρότασης. (10 βαθμοί) 

Συνέντευξη 

7. Συνολική εικόνα της πρότασης κατά τη συνέντευξη των φορέων της (πνεύμα συνεργασίας και 

ομαδικότητας, ενδιαφέρον/γνώση για την προσφυγική κοινότητα και τις προκλήσεις της πόλης, 

ενδιαφέρον για πρωτοβουλίες ένταξης και κοινωνικής συνοχής). (20 βαθμοί)  
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8.3.2 Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων Β’ Φάσης 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο (2) στάδια:  

 

i) Έλεγχος του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων και της πληρότητας φακέλων ως προς τα απαραίτητα στοιχεία, 

όπως αυτά αναγράφονται στην παράγραφο 8.2.2. 

ii) Ποιοτική αξιολόγηση των προτάσεων βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων, όπως προσδιορίζονται στην 

παράγραφο 8.3.1. 

 

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 των καλύτερων προτάσεων που 

εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος. Κατά το δεύτερο 

στάδιο, η Επιτροπή θα καλέσει τους φορείς της πρότασης σε προσωπική συνέντευξη. Τυχόν μη ανταπόκριση των 

ενδιαφερομένων συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία.  

 

Όσες προτάσεις συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία εξήντα (60) βαθμών (βαθμολογία που συνιστά τη βάση 

πρόκρισης) και άνω, κρίνονται επιλαχούσες προς υλοποίηση και κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά 

βαθμολογίας. Από αυτές θα προκύψει ο ακριβής αριθμός προτάσεων που θα υλοποιηθούν (επιτυχούσες), κάτι 

που δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, καθώς συναρτάται με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.   

Σε περίπτωση που κάποια επιτυχούσα ομάδα τελικά αποκλειστεί για οποιονδήποτε λόγο, θα αντικαθίσταται από 

την πρώτη σε σειρά βαθμολογίας επιλαχούσα ομάδα.  

 

Κατά το 1ο στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει Πρακτικό με τον έλεγχο του παραδεκτού κάθε πρότασης 

και της πληρότητας του φακέλου, το οποίο εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.   

 

Κατά το 2ο στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει Πρακτικό με την τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

υποψηφιοτήτων (επιτυχούσες και επιλαχούσες) βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 8.3.1. 

το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.   

 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες 

ενστάσεις στο πρωτόκολλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έως τις 17:00 ώρα της πέμπτης (5) ημέρας από την κοινοποίησή τους 

στους ενδιαφερόμενους. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Οι εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από την 
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αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.  

 

Στη συνέχεια, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έρχεται σε επαφή με την ομάδα, συζητώντας το σχέδιο και τον προϋπολογισμό ώστε 

να υπογραφεί σχετική σύμβαση. Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μπορεί να παρέμβει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με 

την υλοποίηση της πρότασης και στον προϋπολογισμό, όπου κριθεί απαραίτητο, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει 

εκατέρωθεν συμφωνία ως προς αυτά.  

 

Οι λοιποί όροι εκτέλεσης, εποπτείας και παραλαβής των παραδοτέων του Έργου θα προβλέπονται εκτενώς στη 

σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των επιτυχουσών ομάδων και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.   

8.4 Νομιμοποιητικά έγγραφα για υπογραφή σύμβασης με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Σε περίπτωση επιλογής, και επί ποινή έκπτωσης, οι επιτυχόντες δεσμεύονται να προσκομίσουν εντός είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής απόφασης τα κάτωθι νομιμοποιητικά 

έγγραφα: 

Για νομικά πρόσωπα ή ελεύθερους επαγγελματίες με συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα με το αντικείμενο 

της παρούσας Πρόσκλησης: 

1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

3. Λοιπά κατάλληλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η πλήρωση των κάτωθι υποχρεώσεων: 

• η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

• επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή της συστατικής της πράξης και των τυχόν τροποποιητικών 

εγγράφων, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (αν υπάρχουν) 

• επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού εκπροσώπησης 

• έναρξη επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 

εκτύπωση από το TAXISNET των στοιχείων μητρώου (printscreen) 

• η μη λύση, θέση σε εκκαθάριση, σε αναγκαστική διαχείριση και τροποποίηση του καταστατικού της 

• η μη πτώχευση και η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση 

 Αντίγραφα ποινικού μητρώου για κάθε μέλος της Ομάδας. 
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4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι τα πρόσωπα που θα συμβληθούν με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έχουν 

συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 και τον Ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Για φυσικά πρόσωπα ή ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα με το 

αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης: 

 1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας 

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για κάθε μέλος της ομάδας 

9. Αμοιβαίες Υποχρεώσεις 

Στην περίπτωση που μια πρόταση προκριθεί προς υλοποίηση, θα πρέπει να υπογραφεί συμφωνητικό όρων και 

προϋποθέσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τους παρακάτω 

όρους:  

 Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.:  

• καλύπτει πλήρως το συμφωνημένο κόστος υλοποίησης της συνεργατικής δράσης εφόσον προσκομιστούν τα 

απαραίτητα παραστατικά (σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 10), 

• έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό της κάθε συνεργατικής δράσης, 

• εποπτεύει την παρέμβαση μέσω επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, 

• παρέχει συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ωρίμανσης και υλοποίησης της 

πρότασης, με στόχο τα μέλη της ομάδας να εξελίξουν και να προσαρμόσουν τη συνεργατική δράση, σύμφωνα με 

τις υποδείξεις της ομάδας έργου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο.  

Τα μέλη της επιλεγμένης χρηματοδοτούμενης δράσης: 

• αναλαμβάνουν την υποβολή όλων των απαιτούμενων νομίμων δικαιολογητικών όπως απαιτούνται,  

• αναλαμβάνουν να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα που έχουν καταθέσει και το εγκεκριμένο κοστολόγιο, 

σύμφωνα με την πρόταση που έχουν υποβάλει, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση δεν μεταφέρεται σε 

άλλη χρονική περίοδο,  

• αναλαμβάνουν την υλοποίηση της πρότασής τους όπως αυτή έχει κατατεθεί στην επιτροπή, 
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• αναλαμβάνουν την ενημέρωση της ομάδας έργου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. κατά τη διάρκεια της υλοποίησης με οπτικό 

και άλλο υλικό. Παραμένουν στη διάθεση της ομάδας έργου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για διευκρινίσεις αν απαιτηθούν, 

• αναλαμβάνουν την κατάρτιση έκθεσης πεπραγμένων η οποία περιλαμβάνει δεδομένα τα οποία καθορίζονται 

στη σύμβαση που θα υπογράψουν με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., 

• εγγυώνται την ομοφωνία της δηλωμένης ομάδας για τη σωστή διεκπεραίωση της πρότασης, 

• αποδέχονται την ενιαία σήμανση και τη σηματοδότηση της πρωτοβουλίας (όπου εφαρμόζεται),  

• με την ολοκλήρωση της πρότασης θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ένα (1) αντίγραφο όλου του 

έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και τις σχετικές δημοσιεύσεις, εφόσον υπάρχουν, 

• αναφέρουν ρητά τον δήμο Αθηναίωνκαι το co-Athensσε κάθε μορφή επικοινωνίας της πρότασης (ειδικές 

οδηγίες για συνολικά θέματα επικοινωνίας θα δοθούν στους επιλαχόντες), 

• αποδέχονται τη διαδικασία βελτίωσης και ολοκλήρωσης σχεδιασμού της πρότασης από την ομάδα έργου της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., 

• αποδέχονται τη διαδικασία παρακολούθησης και συνεργάζονται πλήρως κατά την εκτέλεσή της.  

10. Ύψος και Τρόπος Χρηματοδότησης 

Το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει κάθε ομάδα που αξιολογηθεί θετικά στη Β’ Φάση της 

ανοιχτής πρόσκλησης μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Θα υλοποιηθούν οι προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία 

μέχρι εξαντλήσεως  του προϋπολογισμού. 

 

Κάθε συνεργατικό σχήμα το οποίο υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οφείλει να 

συμπεριλάβει στην πρόταση και το ύψος της χρηματοδότησης που θεωρεί απαραίτητο να λάβει ώστε να 

υλοποιήσει την πρόταση που έχει καταθέσει με τρόπο άρτιο στο ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης δύναται να εισηγηθεί προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. να αναπροσαρμόσει το ύψος της χρηματοδότησης 

που θα λάβει ένα σχήμα εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. 

 

Το πρόγραμμα λειτουργεί απολογιστικά, δηλαδή οι ομάδες καλύπτουν με ιδίους πόρους τις δράσεις που 

εγκρίθηκαν και στη συνέχεια προσκομίζουν στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. εξοφλημένα παραστατικά. Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. θα 

χρηματοδοτήσει τις συνεργατικές δράσεις τμηματικά ανάλογα με τη πρόοδο των εργασιών,  υπό τη 

προϋπόθεση ότι έχουν προσκομιστεί τα αντίστοιχα εξοφλημένα παραστατικά και έπειτα από τον επιτόπιο 
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έλεγχο της επιτροπής παρακολούθησης και την πιστοποίηση ότι η συνεργατική δράση υλοποιείται σύμφωνα 

με την σύμβαση που θα έχει υπογραφεί. Μετά τον έλεγχο των παραστατικών, καταβάλλονται τα χρήματα 

στον τραπεζικό λογαριασμό του Υπεύθυνου Υλοποίησης (βλ. παράγραφο 8.2.1). Διευκρινίζεται ότι δεν 

υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής χρημάτων. 

 

Εξοφλημένα παραστατικά αποτελούν τα κάτωθι: Τιμολόγιο πώλησης, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη 

πωλήσεων/λιανικών συναλλαγών και απόδειξη παροχής υπηρεσιών συνοδευόμενα με το αντίστοιχο τραπεζικό 

καταθετήριο/έμβασμα ή/και απόδειξη είσπραξης/εξόφλησης, παραστατικά καταβολής δεδουλευμένων που 

απορρέουν από συμβάσεις Εργασίας, αποδείξεις πληρωμών εργόσημων.   

 

11. Τρόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους για την Α’ Φάση του co-Athens 

ηλεκτρονικά σε μορφή pdf (μέγιστο μέγεθος αρχείου 10 mb) στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας co-

athens@developathens.gr ή σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε., (Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος, Αθήνα) με την ένδειξη «Για την ανοιχτή πρόσκληση του προγράμματος 

υποστήριξης συνεργατικών δράσεων του Curing the Limbo», έως τις 3 Φεβρουαρίου 2020, στις 4 μ.μ. Η αίτηση 

συμμετοχής, για να θεωρηθεί έγκυρη, πρέπει να υποβληθεί πριν την ως άνω ημερομηνία, με όλα τα 

υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης, υποβάλλοντας ερωτήσεις προς την 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00.  

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 30 2103461167 (εσωτ. 214, 215) (Δευτέρα-Παρασκευή, 10.00-17.00) 

e-mail: co-athens@developathens.gr 

 

12. Στάδια υλοποίησης 

 

Το co-Athens θα υλοποιηθεί μέσα από τα ακόλουθα στάδια:  

 

Στάδια υλοποίησης Α΄ Φάσης: 

 

●  Έναρξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προτάσεων από υποψήφιους φορείς 

για τη συμμετοχή τους στο  co-Athens/ 19 Δεκεμβρίου 2019 

● Προθεσμία για την υποβολή ερωτημάτων/ 21 Ιανουαρίου 2020 

mailto:co-athens@developathens.gr
mailto:co-athens@developathens.gr
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● Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην Α’ Φάση του co-Athens/  03 Φεβρουαρίου  

2020 

●  Αξιολόγηση αιτήσεων, ανακοίνωση επιλεγμένων ομάδων και έναρξη Β’ φάσης προγράμματος / 14 

Φεβρουαρίου 2020 

 

Στάδια υλοποίησης Β’ Φάσης: 

 

● Εργαστήρια δημιουργίας νέων συνεργατικών σχημάτων  

● Εργαστήρια ενδυνάμωσης για τον σχεδιασμό των τελικών προτάσεων προς χρηματοδότηση. 

Ανοιχτές μέρες ενημερώσεων  

●  Κατάθεση τελικών προτάσεων  

● Περίοδος αξιολόγησης των τελικών προτάσεων και κύκλος συνεντεύξεων με τις υποψήφιες 

ομάδες για την τελική χρηματοδότηση των προτάσεων 

● Ανακοίνωση προτάσεων που θα υποστηριχθούν από το πρόγραμμα και ύψους χρηματοδότησης  

● Υπογραφή συμβάσεων με τις προς υλοποίηση δράσεις και εκκίνηση συνεργατικών δράσεων 

 

13. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων 

 

Τα αποτελέσματα της ανοιχτής πρόσκλησης (Α’ και Β’ φάση) θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι δυνατόν να ανακοινωθούν δημόσια σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή και με κάθε μέσο και τρόπο που θα επιλέξει η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη 

διαδικασία έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή παραχώρησης βιντεοσκοπημένων, τηλεφωνικών, γραπτών 

ή με άλλους τρόπους συνεντεύξεων που θα δοθούν στους υπεύθυνους επικοινωνίας του δήμου Αθηναίων ή σε 

αυτούς που θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του. 

 

14. Πνευματική ιδιοκτησία 

 

Η πνευματική ιδιοκτησία των προτάσεων για συνεργατικές δράσεις που θα διαμορφωθούν στη Β’ φάση 

αξιολόγησης παραμένει ως αποκλειστικό δικαίωμα των υποψηφίων. Ωστόσο, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. διατηρεί 

απεριόριστα το δικαίωμα χρήσης και δημοσιοποίησης των προτάσεων για λόγους δημοσιότητας και 

διασφάλισης της διαφάνειας της διαδικασίας, καθώς και για ενημερωτικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, αναφερόμενη πάντα στο όνομα του δημιουργού της εκάστοτε πρότασης, χωρίς την υποχρέωση 

παροχής αμοιβής ή αποζημίωσης.  

 

Για τις ανάγκες της προβολής και επικοινωνίας των συνεργατικών δράσεων που θα προκριθούν στη φάση της 

χρηματοδότησης, θα οριστούν κανόνες λογοτύπησης, σήμανσης και παρουσίασης, που θα απορρέουν από την 
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οπτική ταυτότητα του co-Athens, τις συμβατικές υποχρεώσεις του προγράμματος Curing the Limbo και από την 

εφαρμογή επικοινωνιακής ταυτότητας του δήμου Αθηναίων.  Οι επιλεγείσες ομάδες αποδέχονται απερίφραστα 

την τήρηση των ως άνω οδηγιών, οι οποίες θα τους παρασχεθούν στη φάση της υλοποίησης.  

 

15. Παρακολούθηση στην υλοποίηση των συνεργατικών δράσεων 

Την υλοποίηση των συνεργατικών δράσεων του co-Athens και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά 

αναγράφονται στις κατατεθειμένες προτάσεις και στις συμβάσεις μεταξύ ομάδων πολιτών και Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., θα 

εποπτεύει επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των συνεργατικών δράσεων αποτελούμενη από ειδικούς 

συνεργάτες του προγράμματος Curing the Limbo, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη τήρηση των συμφωνημένων 

όρων της σύμβασης.  

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των όρων της σύμβασης 

μεταξύ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και του εκάστοτε συμβαλλόμενου σχετικά με την υλοποίηση της κάθε συνεργατικής 

δράσης, καθώς και για την αξιολόγησή της. H διαδικασία αξιολόγησης των συνεργατικών δράσεων ερευνά (1) το 

κατά πόσο η κάθε συνεργατική δράση εξυπηρετεί τους σκοπούς του προγράμματος Curing the Limbo, (2) τον 

βαθμό διευκόλυνσης της ένταξης των προσφύγων, (3) τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου που έχουν οι 

συγκεκριμένες δράσεις στη γειτονιά όπου υλοποιούνται.  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των συνεργατικών δράσεων του co-Athens, οι ειδικοί συνεργάτες 

επικοινωνίας της E.A.T.A. A.E. και του Curing the Limbo, δύνανται να παράξουν έντυπο ή και ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο για την ευρύτερη προβολή του προγράμματος υποστήριξης συνεργατικών δράσεων και για την 

επικοινωνιακή υποστήριξη των ίδιων των συνεργατικών δράσεων. Οι ομάδες που υλοποιούν την εκάστοτε 

συνεργατική δράση οφείλουν να συνεργαστούν με τους ειδικούς συνεργάτες επικοινωνίας και να τους 

διευκολύνουν στην παραγωγή του περιεχομένου.  

16. Αποδοχή όρων ανοιχτής πρόσκλησης 

 

Ρητώς αναφέρεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν αποτελεί διαγωνιστική διαδικασία ούτε και υποκαθιστά 

διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, δεν είναι δεσμευτική για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., καθώς δεν είναι υποχρεωτικό να 

οδηγήσει στην κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης. Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης δεν αποτελούν σε καμία 

περίπτωση πρόταση προς κατάρτιση σύμβασης, αλλά ένα ενδεικτικό και μη δεσμευτικό για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

πλαίσιο για την καλύτερη, διαφανέστερη και ορθολογικότερη διαχείριση των προτάσεων που αναμένεται να 

υποβληθούν. 

 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να 

διαφοροποιήσει τη δομή και/ ή το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας πρόσκλησης, να τροποποιήσει τον 
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προϋπολογισμό κάθε συνεργατικής δράσης, και/ ή να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο 

που χρειάζεται από κάθε υποψήφιο. Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, 

οι οποίοι από μόνη τη συμμετοχή τους σε αυτόν δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση 

αποζημίωσης έναντι του δήμου Αθηναίων και της E.A.T.A. A.E. 

 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πληροφορίες ή και πρόσθετα στοιχεία από τρίτους, προς 

επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν από τους υποψήφιους κατά τη συμμετοχή τους στην παρούσα 

διαδικασία, ώστε να κρίνει την καταλληλότητά τους και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παράσχουν κάθε 

δυνατή συνδρομή. 

 

 Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν παρερμηνείες, αμφισημίες, ατέλειες ή 

ανακρίβειες των εν γένει παρεχομένων πληροφοριών και στοιχείων στην παρούσα διαδικασία, αποποιούμενη 

κάθε ευθύνη έναντι των υποψηφίων ή τρίτων από οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων αυτών.  

 

Υπογραμμίζεται ότι με τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης και των παραρτημάτων της. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αμοιβή ή να 

αποζημιώσει τους υποψήφιους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία που οι τελευταίοι τυχόν υπέστησαν λόγω της 

προετοιμασίας και υποβολής πρότασης και για οποιαδήποτε άλλη θετική ή αποθετική ζημία τους. Τα ανωτέρω 

ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που η παρούσα διαδικασία ανασταλεί, διακοπεί, ματαιωθεί, αναβληθεί ή 

επαναληφθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, σε οποιοδήποτε στάδιο ή χρόνο. Σχετικώς οι υποψήφιοι δια της 

υποβολής της πρότασής τους, ρητώς δηλώνουν ότι παραιτούνται οποιουδήποτε δικαιώματος αποζημίωσης 

έναντι της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 

17. Προσωπικά Δεδομένα 

 

Η συμμετοχή στις διαδικασίες της παρούσας πρόσκλησης συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη 

συναίνεση των συμμετεχόντων για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συγκεκριμένα το 

όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, φυσική και ηλεκτρονική διεύθυνση) σε αρχείο που θα 

τηρείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., αποκλειστικά με σκοπό την υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών 

της ανοιχτής πρόσκλησης.  

 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεσμεύεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει, και, 

συγκεκριμένα, του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
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επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα, δεσμεύεται να 

μην χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από 

αυτούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους. Η E.A.T.A. A.E. δεσμεύεται, επίσης, να εξασφαλίσει 

πως η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από τρίτα πρόσωπα που 

λειτουργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της προς επίτευξη της διαδικασίας της ανοιχτής 

πρόσκλησης, θα είναι με τη σειρά της σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. 

 
 
Για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
 
 
Ευάγγελος Βλάχος 
Διευθύνων Σύμβουλος  
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