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(1) 	 Αίτημα	 παροχής	 διευκρινίσεων	 υπ’ 	 αριθ. 	 γεν. 	 Πρωτ. 	 737/ΕΥΥΑΠ	 684/	
08.04.2019	Ε.Α.Τ.Α. 	Α.Ε. 	

	
Ερώτημα	1.1	
	Άρθρο	3.	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ	–	ΤΡΟΠΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ:	όσον	αφορά	στην	αναφορά	για	
υπαγωγή	της	παρ.	9	του	άρθρου	39	του	Ν.4387/2016		προκύπτει	υποχρεωτικότητα	υπαγωγής	
για	 τη	συγκεκριμένη	πράξη;	Ο	εκάστοτε	ασφαλισμένος	στον	ΕΦΚΑ	έχει	δικαίωμα	επιλογή	
υπαγωγής	ή	όχι	εφόσον	βεβαίως	τηρούνται	οι	απαραίτητες	προϋποθέσεις	για	υπαγωγή.	Για	
παράδειγμα:	 είμαι	 ελεύθερος	 επαγγελματίας	 με	 ασφάλιση	 στον	 ΕΦΚΑ	 έχω	 ένα	 (1	 ή	
2)εργοδότη	–ες.	Παρακαλώ	διευκρινίστε	 εάν	προκύπτει	 υποχρεωτικότητα	υπαγωγής	στην	
συγκεκριμένη	πράξη.	
	
Απάντηση	1.1	
Στο	άρθρο	3	της	Πρόσκλησης	ορίζεται	ότι:	
«Ειδικότερα,	 σύμφωνα	 με	 την	 ισχύουσα	 νομοθεσία,	 οι	 απασχολούμενοι	 με	 συμβάσεις	
μίσθωσης	έργου	στο	παρόν	έργο	ΕΣΠΑ	ασφαλίζονται	ως	ελεύθεροι	επαγγελματίες	σύμφωνα	
με	την	παρ.	9,	άρθρο	39	του	Ν.4387/2016	(καθεστώς	ένας	έως	δυο	εργοδότες),	οπότε	για	την	
καταβολή	 της	 αμοιβής	 οφείλουν	 να	 εκδίδουν	 τα	 νόμιμα	 προβλεπόμενα	 παραστατικά	
(τιμολόγιο	παροχής	υπηρεσιών).»	
Συνεπώς	,	για	το	συγκεκριμένο	έργο	ΕΣΠΑ	είναι	υποχρεωτική	η	υπαγωγή	στο	καθεστώς	με	
ένα	ή	δύο	εργοδότες.	
	
Ερώτημα	1.2	
Άρθρο	5.	ΥΠΟΒΟΛΗ	ΑΙΤΗΣΕΩΝ	-	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:	Η	υπεύθυνη	δήλωση	που	θα	προσκομίσω	
θα	πρέπει	να	φέρει	θεώρηση	του	γνησίου	της	υπογραφής	μου;	
	
Απάντηση	1.2	
Δεν	 απαιτείται	 θεώρηση	 του	 γνησίου	 της	 υπογραφής	 στην	 Υπεύθυνη	 Δήλωση	 που	 θα	
προσκομισθεί.	
	
Ερώτημα	1.3		
Παράρτημα	 ΙΙ:	 κωδικός	 έργου	 104-	 Συμμετοχή	 στις	 δράσεις/παραδοτέα	 ΠΕ1,	 ΠΕ2,	 ΠΕ4:	
παρακαλώ	 συνοπτική	 αναφορά	 των	 τίτλων	 και	 του	 φυσικού	 αντικειμένου	 των	 Πακέτων	
Εργασίας.	
	
Απάντηση	1.3	
Συνοπτική	περιγραφή	των	ΠΕ1,	ΠΕ2	και	ΠΕ4	δίνεται	στη	συνέχεια.	Αναλυτικότερα	στοιχεία	
δίνονται	 στην	 εγκεκριμένη	 Απόφαση	 Υλοποίησης	 με	 ίδια	 Μέσα	 που	 έχει	 αναρτηθεί	 στη	
«Διαύγεια»,	 η	 οποία	 είναι	 διαθέσιμη	 στην	 ιστοσελίδα	 https://diavgeia.gov.gr/,	
πραγματοποιώντας	 «Σύνθετη	 Αναζήτηση»	 και	 συμπληρώνοντας	 το	 πεδίο	 «ΑΔΑ»	 με	 τον	
κωδικό	67ΤΓΟΡΙΝ-ΚΘ4.	
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ΠΕ1:	Διαχείριση	και	Συντονισμός	Έργου	
Αφορά	στον	Συντονισμό,	Παρακολούθηση,	Διοικητική	και	Οικονομική	Διαχείριση	καθώς	και	
Επιστημονική	υποστήριξη	της	συνολικής	Πράξης	/	Υποέργων.		
Παραδοτέα	
Π1.1:	Σχέδιο	Έργου	(Χρονοδιάγραμμα	Δραστηριοτήτων,	Αναλυτικοί	πίνακες	δαπανών	έργου)	
Π1.2:	Τριμηνιαίες	Εκθέσεις	Προόδου		
Π1.3:	Οδηγός	Διαχείρισης	και	Υλοποίησης	Πράξης	
Π1.4:	Σχέδια	τροποποιημένων	Τεχνικών	Δελτίων	Έργου	/	Υποέργων	
Π1.6:	Φάκελος	Οικονομικού	αντικειμένου	πράξης	/	υποέργων	
Π1.7:	Τελική	Απολογιστική	Έκθεση	του	Έργου	
	
ΠΕ2:	Συμμετοχή	σε	Εκθέσεις/	Σεμινάρια/Roadshows		
Αφορά	στον	σχεδιασμό	και	στην	υλοποίηση	ενός	ολοκληρωμένου	σχεδίου	συμμετοχής	της	
Αθήνας,	στο	πλαίσιο	 των	οριζόμενων	αγορών	στόχων,	σε	 είκοσι	 (20)	διεθνείς	 τουριστικές	
εκθέσεις,	δέκα	(10)	διεθνή	σεμινάρια	και	σε	πέντε	(5)	roadshows,	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	των	
24	μηνών	υλοποίησης	του	έργου.	
Παραδοτέα	
Π.2.1:	Σχέδιο	Δράσης	Διεθνούς	Προβολής	
Π.2.2.	20	Φάκελοι	Προετοιμασίας	και	Συμμετοχής	σε		Διεθνείς	Εκθέσεις	
Π.2.3:	8	Φάκελοι	Προετοιμασίας	και	Συμμετοχής	σε		εκδηλώσεις	/	σεμινάρια	
Π.2.4:	4	Φάκελοι	Διοργάνωσης	και	Συμμετοχής	σε	Roadshows	
	
	
ΠΕ4:	Εργαλεία	Ολοκληρωμένης	Παρακολούθησης	Τουριστικής	Προβολής	
Το	εν	λόγω	πακέτο	εργασίας	περιλαμβάνει	τέσσερις	 (4)	διακριτές	ενέργειες	προβολής	της	
«Αθήνας»	ως	πόλος	έλξης	τουριστικού	προορισμού	με	άμεση	εμπλοκή	και	διάδραση	με	τους	
κατοίκους	και	στοχευμένα	κοινά	στόχου	προκειμένου	να	αποκτήσουν	βιωματική	εμπειρία	με	
το	προϊόν	της	Αθήνας.	Μέσω	επιτόπιων	επισκέψεων,	συναντήσεων	δικτύωσης	και	έκθεσης	
στο	 προϊόν	 της	 Αθήνας	 ως	 βιωματική	 εμπειρία,	 θα	 μετρηθούν	 τα	 αποτελέσματα,	 θα	
καταγραφούν	οι	τάσεις,	και	θα	επικαιροποιούνται	τα	προϊόντα	και	οι	υπηρεσίες	που	παρέχει	
ο	προορισμός	στο	πλαίσιο	της	αυθεντικής	εμπειρίας.		
Ειδικότερα,	αυτές	οι	ενέργειες	περιλαμβάνουν:	

1. Οργάνωση	Επισκέψεων	Εξοικείωσης	(Familiarization	Trips)	
2. Οργάνωση	Συναντήσεων	Δικτύωσης	Εκπροσώπων	Τουρισμού	
3. Συνδρομές	σε	διεθνή	δίκτυα	/	Καμπάνιες	καταχώρησης	σε	τουριστικά	περιοδικά	
4. Μηχανισμός	Ολοκληρωμένης	Παρακολούθησης	Τουριστικής	Προβολής	

	
Παραδοτέα	
Π.4.1:	4	Φάκελοι	Διοργάνωσης	και	συμμετοχής	σε	Fam	trips		
Π.4.2.	10	Φάκελοι	Διοργάνωσης	και	συμμετοχής	σε	επιτόπιες	συναντήσεις	για	την	προώθηση	
του	προορισμού	
Π.4.3.	5	Φάκελοι	Διοργάνωσης	και	συμμετοχής	σε	συναντήσεις	δικτύωσης	με	εκπροσώπους	
τουρισμού	
Π.4.4.	Φάκελος	 επικοινωνιακού	υλικού	 (παραγωγή	περιεχομένου)	 και	 προώθησής	 του	 σε	
εξειδικευμένα	μέσα	
Π.4.5.	10	Φάκελοι	Συμμετοχής	και	Συνδρομής	σε	Διεθνή	Δίκτυα	
Π.4.6.	Μελέτη	/καταγραφή	σχετικά	με	την	προσφορά	τουριστικής	εμπειρίας	στην	Αθήνα	
Π.4.7.	Έκθεση	Συγκριτικής	Αξιολόγησης	(Benchmarking)	και	προτάσεις	εφαρμογής		
Π.4.8.	7	Φάκελοι	focus	groups	και	συμμετοχικών	εργαστηρίων	
Π.4.9.	Διαγωνισμός/βραβείο/concept	ανάδειξης	εμπειριών	
Π.4.10	Μηχανισμός	ολοκληρωμένης	Παρακολούθησης	Τουριστικής	Προβολής		
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(2) 	 Αίτημα	 παροχής	 διευκρινίσεων	 υπ’ 	 αριθ. 	 γεν. 	 Πρωτ. 	 753/ΕΥΥΑΠ	 699/	
09.04.2019	Ε.Α.Τ.Α. 	Α.Ε. 	
	
Ερώτημα	2.1	
Κατά	το	άρθρο	8.	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΚΑΙ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΤΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ		αναφέρεται	
Κατάλληλα	έγγραφα	από	τα	οποία	να	προκύπτει	ότι	δεν	υφίσταται	κώλυμα	κατά	το	άρθρο	8	
του	 Κώδικα	 Κατάστασης	 Δημοσίων	 Πολιτικών	 Διοικητικών	 Υπαλλήλων	 και	 Υπαλλήλων	
Ν.Π.Δ.Δ	(ν.	3528/2007,	ΦΕΚ	Α	26/9.02.2007).	
Ερώτηση:	Τι	ορίζεται	ως	"κατάλληλα	έγγραφα"	και	από	ποιόν	οργανισμό	(από	πού)	μπορώ	
να	πάρω	αυτά	τα	έγγραφα	;	
		
Απάντηση	2.1	
Τα	κατάλληλα	έγγραφα	είναι:	

• Αντίγραφο	Ποινικού	Μητρώου	για	 γενική	 χρήση	που	 εκδίδεται	από	 την	 Υπηρεσία	
Ποινικού	Μητρώου	της	Εισαγγελίας	Πρωτοδικών		

• Πιστοποιητικό	 περί	 μη	 έκδοσης	 απόφασης	 δικαστικής	 συμπαράστασης	 που	
εκδίδεται	από	το	Πρωτοδικείο.	

Τα	δύο	αυτά	έγγραφα	μπορούν	να	εκδοθούν	και	από	ΚΕΠ.		
	
Ερώτημα	2.2	
Κατά	το	Παράρτημα	ΙΙ	στις	ΒΑΣΙΚΕΣ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΑΝΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΡΓΟΥ	
αναφέρεται	στις	θέσεις	108	και	109	η	φράση	"	ΠΕ2	και	ΠΕ4	"	
Ερώτηση:	Τι	ακριβώς	εννοείτε	ως	ΠΕ2	και	ΠΕ4	;	
		
Απάντηση	2.2	
Συνοπτική	περιγραφή	των	Πακέτων	Εργασίας	(ΠΕ)	ΠΕ2	και	ΠΕ4	δίνεται	στην	απάντηση	του	
Ερωτήματος	1.3.	Αναλυτικότερα	στοιχεία	δίνονται	στην	εγκεκριμένη	Απόφαση	Υλοποίησης	
με	ίδια	Μέσα	που	έχει	αναρτηθεί	στη	«Διαύγεια»,	η	οποία	είναι	διαθέσιμη	στην	ιστοσελίδα	
https://diavgeia.gov.gr/,	πραγματοποιώντας	«Σύνθετη	Αναζήτηση»	και	συμπληρώνοντας	το	
πεδίο	«ΑΔΑ»	με	τον	κωδικό	67ΤΓΟΡΙΝ-ΚΘ4.		
	
Ερώτημα	2.3	
Στις	θέσεις	108	και	109	αναφέρεται	ότι	ο	υπολογισμός	εμπειρίας	θα	είναι:	
-Εκ	 της	 γενικής	 επαγγελματικής	 εμπειρίας	 απαιτείται	 εμπειρία	 έως	 60	 μήνες	 σε	 δράσεις	
σχεδιασμού	και	οργάνωσης	εκδηλώσεων	σε	στοχευμένο	κοινό	0,5	μόρια	για	κάθε	μήνα	(ΜΑΧ	
60	μήνες)	
-Εκ	 της	 γενικής	 επαγγελματικής	 εμπειρίας	 απαιτείται	 εμπειρία	 έως	 50	 μήνες	 σε	 δράσεις	
προώθησης	και	επικοινωνίας	σε	τουριστικές	επιχειρήσεις	0,5	μόρια	για	κάθε	μήνα	(ΜΑΧ	50	
μήνες)	
-Εκ	της	γενικής	επαγγελματικής	εμπειρίας	απαιτείται	εμπειρία	έως	20	μήνες	στη	διαχείριση	
προγραμμάτων			
	
Ερώτηση:	Τα	αντικείμενα	που	αναφέρονται	παραπάνω:	"δράσεις	σχεδιασμού	και	οργάνωσης	
εκδηλώσεων	σε	στοχευμένο	κοινό",	"δράσεις	προώθησης	και	επικοινωνίας	σε	τουριστικές	
επιχειρήσεις",	"διαχείριση	προγραμμάτων	"	
ήταν	ενέργειες	που	πραγματοποιήθηκαν	στην	ίδια	θέση	που	είχα	στην	ίδια	εταιρεία,	δηλαδή	
ενέργειες	που	έτρεχαν	παράλληλα.	Πώς	θα	υπολογιστεί	η	εμπειρία	σε	αυτή	τη	περίπτωση;		
	
Ερώτηση:	Τι	εννοείτε	ως	"διαχείριση	προγραμμάτων"	;	
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Απάντηση	2.3	
Ο	 συνολικός	 χρόνος	 απασχόλησης	 μπορεί	 να	 κατανεμηθεί	 στις	 παραπάνω	 κατηγορίες	
εμπειρίας	εφόσον	η	εμπειρία	πραγματικά	αντιστοιχεί	στα	προσδιορισμένα	στην	Πρόσκληση	
αντικείμενα.	
Το	 έργο	 στο	 οποίο	 καλούνται	 να	 εργαστούν	 οι	 υποψήφιοι	 εντάσσεται	 σε	
συγχρηματοδοτούμενο	πρόγραμμα	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	(συγκεκριμένα	εντάσσεται	στο	
ΠΕΠ	«Αττική»	 του	ΕΣΠΑ	2014-2020).	 Συνεπώς,	με	 τον	όρο	«προγράμματα»	εννοούνται	 τα	
χρηματοδοτικά	 προγράμματα	 με	 χρηματοδότηση/συγχρηματοδότηση	 από	 πόρους	 της	
Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Τέτοια	προγράμματα	είναι	τα	Επιχειρησιακά	Προγράμματα	(ΕΠ)	και	τα	
Περιφερειακά	Επιχειρησιακά	Προγράμματα	(ΠΕΠ)	του	ΕΣΠΑ	καθώς	και	τα	προγράμματα	που	
χρηματοδοτούνται	απευθείας	από	την	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	(π.χ.	URBACT,	HORIZON	κλπ).	Η	
«διαχείριση	προγραμμάτων»	ορίζεται	ως	το	σύνολο	των	διαδικασιών	που	απαιτούνται	να	
εκτελούνται	 κατά	 τη	 διάρκεια	 συγχρηματοδοτούμενου	 προγράμματος	 (ή	 έργου	 που	
εντάσσεται	 σε	 συγχρηματοδοτούμενο	 πρόγραμμα)	 σύμφωνα	 με	 το	 ισχύον	 κανονιστικό	
πλαίσιο	(π.χ.	παρακολούθηση	και	πιστοποίηση	φυσικού	αντικειμένου,	παρακολούθηση	και	
επαλήθευση	 οικονομικού	 αντικειμένου,	 συμπλήρωση	 και	 τροποποίηση	 Τεχνικού	 Δελτίου	
Πράξης,	Απόφαση	Υλοποίησης	με	Ίδια	Μέσα,	κλπ.).	
	
Ερώτημα	2.4	
Κατά	το	άρθρο	6	Διαδικασία	Επιλογής	αναφέρεται		
Κατάρτιση	προσωρινού	πίνακα	κατάταξης	των	υποψηφίων	κατά	φθίνουσα	σειρά	κατάταξης	
και	 ανάρτηση	 του	 στην	 ιστοσελίδα	 της	 ΕΑΤΑ	 Α.Ε.www.developathens.gr..	 Σε	 περίπτωση	
ισοβαθμούντων	 υποψηφίων	 προηγείται	 ο	 υποψήφιος	 που	 έχει	 περισσότερα	 μόρια	 στην	
επαγγελματική	 εμπειρία	 σχετικά	 με	 έργα,	 δράσεις,	 προγράμματα	 σε	 αντίστοιχη	 με	 την	
προκηρυχθείσα	θέση.		
Ερώτηση:	Τι	εννοείτε	ως	"προγράμματα"	;	
		
Απάντηση	2.4	
Η	έννοια	του	προγράμματος	δίνεται	στην	απάντηση	2.3.	
	
		
	Ερώτημα	2.5	
Κατά	το	άρθρο		3.	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ	ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ	–	ΤΡΟΠΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ	αναφέρεται	
Τα	επιλεγέντα	στελέχη	στο	πλαίσιο	της	εκτέλεσης	της	σύμβασης	μίσθωσης	έργου	θα	λάβουν	
την	 προβλεπόμενη	 αμοιβή,	 ως	 αυτή	 αναλυτικώς	 προσδιορίζεται	 στο	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	 Ι	 της	
παρούσας			
Ερώτηση:			Παρακαλώ	αποσαφηνίστε	καθώς	δεν	προκύπτει	ξεκάθαρα.	
Στο	Παράρτημα	Ι	αναφέρεται	στις	θέσεις	"προϋπολογισμός	ανά	θέση".		
Ως	"προϋπολογισμός"	εννοείτε	το	μίσθωμα	του	συμβασιούχου	για	τους	24	μήνες	ή	εννοείτε	
τον	προϋπολογισμό	του	έργου;		Παρακαλώ	αποσαφηνίστε.	
		
Απάντηση	2.5	
Η	στήλη	«Προϋπολογισμός	(ευρώ	€)»	αναφέρεται	στην	κατ’	ανώτατο	αμοιβή	κάθε	θέσης	που	
αντιστοιχεί	στη	μέγιστη	διάρκεια	σύμβασης	που	ορίζεται	στη	στήλη	«Διάρκεια	σύμβασης».	
Σημειώνεται	ότι	οι	συμβάσεις	που	θα	υπογραφούν	δεν	μπορούν	να	έχουν	διάρκεια	που	να	
υπερβαίνει	 τη	 λήξη	 της	 ενταγμένης	 Πράξης	 «Ολοκληρωμένο	 Πρόγραμμα	 Προώθησης	 και	
Προβολής	 της	 Αθήνας	 μέσα	 από	 B2B	 και	 B2C	 κανάλια»	 	 με	 κωδικό	 ΟΠΣ	 (MIS)	 5034507.	
Συνεπώς	η	διάρκεια	της	σύμβασης	που	θα	υπογραφεί	ενδέχεται	να	είναι	μικρότερη	από	τη	
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μέγιστη	 διάρκεια	 που	 ορίζεται	 στη	 στήλη	 «Διάρκεια	 σύμβασης»,	 και	 η	 συνολική	 αμοιβή	
(προϋπολογισμός)	της	κάθε	θέσης	θα	είναι	ανάλογα	μειωμένη.	
	
	
Ερώτημα	2.6	
Η	διαφορά	των	θέσεων	108	και	109	άπτονται	στο	ότι	η	109	θέλει	"	δράσεις	προώθησης	και	
επικοινωνίας	σε	τουριστικές	επιχειρήσεις	"	ενώ	η	108	όχι,	σωστά;	Πώς	αποδεικνύεται	αυτό;	
Πχ	Σε	εταιρεία	ενέργειας	που	εργάζομαι	κάνουμε	προώθηση	επικοινωνίας	σε	 τουριστικές	
επιχειρήσεις	λόγω	της	φύσης	του	προϊόντος.	Πώς	αποδεικνύεται	όμως;	
		
Απάντηση	2.6	
Η	περιγραφή	των	υποχρεωτικών	και	των	βαθμολογούμενων	προσόντων	των	θέσεων	108/109	
αναφέρονται	στην	Πρόσκληση	στις	σελίδες	10	και	15-18	αντίστοιχα.	
Τα	 δικαιολογητικά	 για	 την	 απόδειξη	 της	 επαγγελματικής	 εμπειρίας	 αναλύονται	 στο	
Παράρτημα	IV	(σελίδα	52)	της	Πρόσκλησης.	
	
Ερώτημα	2.7	
Αν	έχω	Proficiency	και	θέλω	να	δηλώσω	την	108	μπορώ	να	το	κάνω;	Είναι	Γ2	αλλά	καλύπτει	
και	το	Β2	ουσιαστικά.	Παρακαλώ	αποσαφηνίστε.	
	
Απάντηση	2.7	
Για	την	θέση	108	το	υποχρεωτικό	προσόν	της	Πρόσκλησης	είναι	«Πιστοποιημένη	Γνώση	μιας	
ξένης	κοινοτικής	γλώσσας	κατά	προτίμηση	της	αγγλικής	ή	γαλλικής»	χωρίς	να	προσδιορίζεται	
το	επίπεδο.	Συνεπώς	οποιοδήποτε	επίπεδο	καλύπτει	την	υποχρεωτική	απαίτηση.	
Το	βαθμολογούμενο	προσόν	για	τη	θέση	108	είναι:	
	

I. Καλή	 (Επίπεδο	 Β2)	 γνώση	 ξένης	 γλώσσας	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 κατά	 προτίμηση	
αγγλικής	ή	γαλλικής	

II. Καλή	γνώση	(Επίπεδο	B2)		γνώση	δεύτερης	ξένης	γλώσσας	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	
Ο	κάτοχος	πιστοποίησης	ανώτερης	από	την	αναφερόμενη	καλύπτει	το	κριτήριο.	


