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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 07.10.2021 

Αριθ. Γεν. Πρωτ.: 3520 

Αρ. πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 3262 

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Έχοντας υπόψη: 

1. το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

3. 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)», 
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4. την YΠAΣΥΔ (ΦΕΚ 3051/Β/9.07.2021) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

137675/EΥΘΥ/1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίλο «Αντικατάσταση της υπ’ 

αρ. 110427/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης μετίτλο «Τροποποίηση 

και αντικατάσταση της υπόστοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822)υπουργικής 

απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’» (Β’ 5968). 

5. το ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει, 

7. τον Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.03.2020) με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

8.  τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας, τον Κανονισμό Προσωπικού, τον Κανονισμό 

Προμηθειών και Έργων και τον Κανονισμό Υπηρεσιών της εταιρείας, όπως ισχύουν, 

9. Την με Α.Π.: 1259/ΕΦΔ 219/16.04.2021 πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με κωδικό ΕΑΤΑ26, Α/Α ΟΠΣ 4853, έκδοση 1/0. (ΑΔΑ: ΩΘ0ΨΟΡΙΝ-795), 

10.  Την Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 

Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου 

Αθηναίων κατά την 182η Συνεδρίασή του (Δ.Σ. 6/28-04-2021), όπου εγκρίθηκε η 

υποβολή πρότασης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο 

«Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην 

μετά CoVid εποχή», στο πλαίσιο της με Α.Π.: 1259/ΕΦΔ 219/16.04.2021πρόσκλησης του 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με κωδικό ΕΑΤΑ26, Α/Α ΟΠΣ 4853, ΑΔΑ: 

ΩΘ0ΨΟΡΙΝ-795, έκδοση 1/0 και έγινε αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, 
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11.  Τo με ID 193023 - 11-05-2021 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου ΕΑΤΑ Α.Ε. και τα 

συνημμένα σε αυτό έγγραφα προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ, για τη 

χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Π.Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον», 

12. Τη με Α.Π.: 1887/ΕΦΔ 347 /10.06.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην 

μετά CoVid εποχή» και MIS 5104609 στο Ε.Π. Αττική» 2014-2020, 

13. την υπ' αριθ. πρωτ. ΕΦΔ 364/15.06.2021  Διατύπωσης γνώμης επί του Σχεδίου 

Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της 

πράξης: Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της 

Αθήνας στην μετά CoVid εποχή» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5104609 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 

2020», 

14. την υπ’ αριθ. πρωτ. 2140/ΕΥΥΑΠ 1963/29-06-2021 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Απόφαση υλοποίησης 

με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και 

Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid 

εποχή»  της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5104609 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020». (ΑΔΑ: 

Ω015ΟΡΙΝ-ΟΣ3), 

15. την υπ’ υπ’ αριθμ. πρωτ. 2153/EYYAΠ 1972/30-06-2021 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: 919ΓΟΡΙΝ-

ΑΔΠ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη δεκαεπτά (17) συμβάσεων 

μίσθωσης έργου  στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με ίδια μέσα της Πράξης 

«Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην 

μετά CoVid εποχή» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5104609 

(εφεξής «1η Πρόσκληση»), 

16. τις υπ’ αριθ. πρωτ. 2537/ΕΥΥΑΠ 2334/29.07.2021, 2770/EYYAΠ 2553/12.08.2021 (AΔΑ: 

61ΦΓΟΡΙΝ-Η28), 3031/ΕΥΥΑΠ 2809/03.09.2021 και 3336/ΕΥΥΑΠ 3088/30.09.2021  

αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την έγκριση των Πρακτικών Ι, 

ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V της Επιτροπής με τις οποίες ανατέθηκαν οριστικά οι δώδεκα (12) από τις 

δεκαεπτά (17) θέσεις της ως άνω 1ης Πρόσκλησης και την υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων, 

17. την από 09/09/2021 σχετική απόφαση της 190ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

(Θέμα 2/190η, ΔΣ 10.09.2021) με αριθμ. Πρωτ. 3110/ΕΥΥΑΠ 2884/10.09.2021 Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

σύναψη δεκαεπτά (17) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και Προβολή της 
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Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή»  της 

Πράξης «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της 

Αθήνας στην μετά CoVid εποχή» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5104609 και εξουσιοδοτήθηκε ο 

Διευθύνων Σύμβουλος να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τον ορισμό Επιτροπών, την έγκριση των 

πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων, την υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων, καθώς και την άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προβλέπονται σε αυτές 

(τροποποίηση, καταγγελία, κ.λπ.) κατά την ελεύθερη κρίση του (AΔΑ: ΨΠΞΘΟΡΙΝ-Υ6Δ), 

18. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3112/EYYAΠ 2885/10.09.2021 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύναψη δεκαεπτά (17) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και 

Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid 

εποχή»  της Πράξης «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής 

Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5104609 (ΑΔΑ: 

ΩΘΤΜΟΡΙΝ-ΥΝ9) (εφεξής «Πρόσκληση»), 

19. την υπ’ αριθ. Γεν. Πρωτ. την υπ’ αριθ. Γεν. Πρωτ. 3117/ΕΥΥΑΠ 2888/10-09-2021 Ε.Α.Τ.Α 

Α.Ε. απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου (ΑΔΑ: 995ΛΟΡΙΝ-5ΔΥ) με την οποία 

συστάθηκαν η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων και η τριμελής Επιτροπή 

Ενστάσεων. 

20. τις υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής με αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. φακέλων 

συμμετοχής για τις προκηρυχθείσες θέσεις: 2981/ΕΥΥΑΠ 2813/23-09-2021, 

3008/ΕΥΥΑΠ 2838/24-09-2021, 2987/ΕΥΥΑΠ 2819/23-09-2021, 3052/ΕΥΥΑΠ 2882/28-

09-2021, 3004/ΕΥΥΑΠ 2834/24-09-2021, 2936/ΕΥΥΑΠ 2769/20-09-2021, 2933/ΕΥΥΑΠ 

2766/20-09-2021, 3036/ΕΥΥΑΠ 2866/27-09-2021, 3034/ΕΥΥΑΠ 2864/27-09-2021, 

3035/ΕΥΥΑΠ 2865/27-09-2021, 2959/ΕΥΥΑΠ 2792/22-09-2021, 3027/ΕΥΥΑΠ 2857/27-

09-2021, 2984/ΕΥΥΑΠ 2816/23-09-2021, 3057/ΕΥΥΑΠ 2887/28-09-2021, 2986/ΕΥΥΑΠ 

2818/23-09-2021, 3029/ΕΥΥΑΠ 2859/27-09-2021, 3054/ΕΥΥΑΠ 2884/28-09-2021, 

2983/ΕΥΥΑΠ 2815/23-09-2021, 3037/ΕΥΥΑΠ 2867/27-09-2021, 3028/ΕΥΥΑΠ 2858/27-

09-2021, 2976/ΕΥΥΑΠ 2808/23-09-2021, 2910/ΕΥΥΑΠ 2742/16-09-2021, 3010/ΕΥΥΑΠ 

2840/24-09-2021, 3053/ΕΥΥΑΠ 2883/28-09-2021, 3076/ΕΥΥΑΠ 2904 /29-09-2021, 

3051/ΕΥΥΑΠ 2881/28-09.2021, 3005/ΕΥΥΑΠ 2835/24-09-2021, 2935/ΕΥΥΑΠ 2768/20-

09-2021, 3056/ΕΥΥΑΠ 2886/28-09-2021, 3055/ΕΥΥΑΠ 2885/28-09-2021, 2963/ΕΥΥΑΠ 

2796/22-09-2021, 3031/ΕΥΥΑΠ 2861/27-09-2021, 3038/ΕΥΥΑΠ 2868/27-09-2021, 

3050/ΕΥΥΑΠ 2880/28-09-2021, 3009/ΕΥΑΑΠ 2839/24-09-2021, 3033/ΕΥΥΑΠ 2863/27-
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09-2021, 2958/ΕΥΥΑΠ 2791/22-09-2021, 2961/ΕΥΥΑΠ 2794/22-09-2021, 3006/ΕΥΥΑΠ 

2836/24-09-2021, 3007/ΕΥΥΑΠ 2837/24-09-2021, 3002/ΕΥΥΑΠ 2833/24-09-2021, 

3023/ΕΥΥΑΠ 2853/27-09-2021, 2978/ΕΥΥΑΠ 2810/23-09-2021, 2979/ΕΥΥΑΠ 2811/23-

09-2021, 2980/ΕΥΥΑΠ 2812/23-09-2021, 2962/ΕΥΥΑΠ 2795/22-09-2021, 3091/EYYAΠ 

2916/30.09.2021, 

21. τα υπ’ αριθ. Ι/01.10.2021, ΙΙ/04.10.2021, ΙΙΙ/04.10.2021 και ΙV/06.10.2021 πρακτικά της 

αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, που 

αφορούν στον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων, στην αξιολόγηση των προσόντων 

των υποψηφιοτήτων και στην τελική τους κατάταξη βάσει της συνολικής βαθμολογίας 

που συγκέντρωσαν στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

I.Την αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ. Ι/01.10.2021, ΙΙ/04.10.2021, ΙΙΙ/04.10.2021 και 

ΙV/06.10.2021 της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αφορούν στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

προσόντων των υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

3112/EYYAΠ 2885/10.09.2021 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

σύναψη δεκαεπτά (17) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 

1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και 

Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή»  της Πράξης «Ανάπτυξη και 

Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή» 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5104609 (ΑΔΑ: ΩΘΤΜΟΡΙΝ-ΥΝ9) για τις κάτωθι ειδικότερες θέσεις και 

ειδικότητες και στην τελική τους κατάταξη ως εξής (ανά θέση και ειδικότητα): 

Θέση: Στέλεχος Οικονομικής Υποστήριξης – (κωδικός έργου 104) 

Α/Α 

Αριθμός 

πρωτοκόλλου 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 
3052/ΕΥΥΑΠ 

2882/28-09-2021 
Ντρέλλια Όλγα Παναγιώτης 98 

2 
3008/ΕΥΥΑΠ 

2838/24-09-2021 
Καώνη Αντιγόνη Δημήτριος 78 

3 3004/ΕΥΥΑΠ 
2834/24-09-2021 

Καρακασίδης Γεώργιος Νικόλαος 66 

4 2981/ΕΥΥΑΠ 
2813/23-09-2021 

Καμενίτσα Ελευθερία Θεοφάνης 48 

Θέση: Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – (κωδικός έργου 106) 
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Α/Α 

Αριθμός 

πρωτοκόλλου 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 2936/ΕΥΥΑΠ 
2769/20-09-2021 

Μαλεφάκη Διονυσία Αντώνιος 57 

2 2933/ΕΥΥΑΠ 
2766/20-09-2021 

Νίκλα Μαρία – Αμαλία  Δημήτριος 50 

Θέση: Έμπειρο Στέλεχος με ειδίκευση στον τουρισμό– (κωδικός έργου 108) 

Α/Α 
Αριθμός 
πρωτοκόλλου 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 2984/ΕΥΥΑΠ 
2816/23-09-2021 

Κεφαλά Αναστασία Ιωάννης 81 

Θέση: Στέλεχος με ειδίκευση στον Τουρισμό – (κωδικός έργου 109) 

Α/Α Αριθμός 
πρωτοκόλλου 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 3057/ΕΥΥΑΠ 
2887/28-09-2021 

Αναγνωστάκη Ευαγγελία Ιωάννης 85 

2 2986/ΕΥΥΑΠ 
2818/23-09-2021 

Ολυμπίου Ειρήνη Σάββας 81 

3 3029/ΕΥΥΑΠ 
2859/27-09-2021 

Γαλανοπούλου Κρινιώ Νικόλαος 52 

Θέση: Έμπειρο Στέλεχος δικτύωσης – (κωδικός έργου 110) 

Α/Α Αριθμός 
πρωτοκόλλου 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 3054/ΕΥΥΑΠ 
2884/28-09-2021 

Δάλλα Βασιλική Νικόλαος 59,5 

Θέση: Έμπειρο Στέλεχος δικτύωσης - τουρισμού – (κωδικός έργου 111) 

Α/Α Αριθμός 
πρωτοκόλλου 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 3037/ΕΥΥΑΠ 
2867/27-09-2021 

Παπαδοπούλου Μαρία  Χρήστος 80 

2 3028/ΕΥΥΑΠ 
2858/27-09-2021 

Έλντορ Βασίλης Θεόδωρος 54 

Θέση: Έμπειρο Στέλεχος με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ – (κωδικός έργου 112) 
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Α/Α 

Αριθμός 

πρωτοκόλλου 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 3010/ΕΥΥΑΠ 

2840/24-09-2021 
Ρούσσου Κωνσταντίνα  Ιωάννης 99 

2 
2910/ΕΥΥΑΠ 

2742/16-09-2021 

Ιωάννου Διονυσία 
Κωνσταντίνος 79 

Θέση: Έμπειρο Στέλεχος στον πολιτισμό με ειδίκευση στις Διεθνείς παραγωγές – 

(κωδικός έργου 115) 

Α/Α Αριθμός 

πρωτοκόλλου 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 
3076/ΕΥΥΑΠ 2904 

/29-09-2021 

Καλογερόπουλος 

Ευστάθιος 
Νικόλαος 81 

Θέση: Έμπειρο Στέλεχος Επικοινωνίας GR (Ελλάδα) – (κωδικός έργου 116) 

Α/Α 

Αριθμός 

πρωτοκόλλου 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 
3056/ΕΥΥΑΠ 

2886/28-09-2021 

 Τριβόλη Δέσποινα  
Σπυρίδων 88 

2 
3005/ΕΥΥΑΠ 

2835/24-09-2021  

Παπαχρήστου Υβόννη 
Σταύρος 52 

Θέση: Έμπειρο Στέλεχος Διεθνών Σχέσεων – (κωδικός έργου 117) 

Α/Α 

Αριθμός 

πρωτοκόλλου 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 3055/ΕΥΥΑΠ 
2885/28-09-2021 

Boersen Tyler James Gary 63 

2 2963/ΕΥΥΑΠ 
2796/22-09-2021 

Ζαχαρής Γρηγόριος  Aθανάσιος 33 

Θέση: Συντονιστής Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών – (κωδικός έργου 122) 

Α/Α 

Αριθμός 

πρωτοκόλλου 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
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1 3038/ΕΥΥΑΠ 
2868/27-09-2021 

Ράλλη Ζαχάρω Σπυρίδων 98 

Τέσσερις (4) θέσεις για το Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών (ΚΠΕ) (κωδικός έργου 

123) 

Α/Α 

Αριθμός 

πρωτοκόλλου 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 
3050/ΕΥΥΑΠ 

2880/28-09-2021 
Πάλλη Ελένη Αθανάσιος 89 

2 
3009/ΕΥΑΑΠ 

2839/24-09-2021 
Βακιά Μαρία Αθανάσιος 56 

3 
3033/ΕΥΥΑΠ 

2863/27-09-2021 
Μαγγανά Αγγελική Παναγιώτης 55 

4 
2958/ΕΥΥΑΠ 

2791/22-09-2021 

Μπαμπάτσικου 

Σταυρούλα 

Γεώργιος 50 

5 
2978/ΕΥΥΑΠ 

2810/23-09-2021 
Δαμουλιάνος Ανδρέας Σπυρίδων 47 

1. Η υποψήφια κα Μίχα Μαρία αποκλείστηκε από τη διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα 

με την παράγραφο 5 της Πρόσκλησης, καθώς διαπιστώθηκε πως κατέθεσε φάκελο 

υποψηφιότητας για τρεις (3) θέσεις, ήτοι για τη θέση του Συντονιστή προγράμματος 

Εθελοντών – (κωδικός έργου 121),  για τη θέση του  Συντονιστή Κέντρου Πληροφόρησης 

Επισκεπτών – (κωδικός έργου 122) και για τη θέση Στελέχους ΚΠΕ (κωδικός έργου 123)   

και αυτοδικαίως ακυρώθηκαν όλες οι αιτήσεις της. Επιπλέον, ο φάκελός της παρελήφθη 

εκπρόθεσμα. 

2. Οι υποψηφιότητες των κ.κ. Σαΐτη Ασπασίας και Τσικαλάκη Κωνσταντίνου για τη θέση 

του Στελέχους  Διοικητικής Υποστήριξης – (κωδικός έργου 106) και για τη θέση  Στελέχους 

ΚΠΕ - (κωδικός έργου 123) αντίστοιχα απορρίφθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 

της Πρόσκλησης, καθώς συγκέντρωσαν σύνολο βαθμολογίας κάτω των 50 μορίων και δεν 

κλήθηκαν σε συνέντευξη (δεν συγκέντρωσαν τον ελάχιστο αριθμό μορίων προ της 

συνέντευξης). 

3. Η υποψηφιότητα της κας Κάλτσιου Βασιλικής που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2987/ΕΥΥΑΠ 2819/23-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στέλεχους Οικονομικής Υποστήριξης – (κωδικός έργου 104) κρίθηκε ότι δεν 

διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-

δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της ως άνω 

Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει προσκομίσει επαρκή στοιχεία από τα οποία να 

αποδεικνύεται η εξαετής (6 ετής) επαγγελματική εμπειρία και επίσης δεν έχει 

προσκομίσει αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά 
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προτίμηση της αγγλικής. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως μη 

παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων. 

4. Η υποψηφιότητα της  κας Τσουλουχοπούλου Αναστασίας που υποβλήθηκε με τον με 

υπ’ αριθ. πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 3027/ΕΥΥΑΠ 2857/27-09-2021 φάκελο 

υποψηφιότητας για τη θέση του Στέλεχους Διοικητικής Υποστήριξης – (κωδικός έργου 

106) κρίθηκε ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των 

εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της ως 

άνω Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει υποβάλλει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

όπως ακριβώς απαιτείται στην παράγραφο 5 της πρόσκλησης και δεν έχει προσκομίσει 

επαρκή στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση 

πενταετής (5 ετής) επαγγελματική εμπειρία και επίσης δεν έχει προσκομίσει 

επικυρωμένο και μεταφρασμένο πτυχίο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Συνεπώς, η εν 

λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως μη παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο 

δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων. 

5. Η υποψηφιότητα της  κας  Μυρίλλα Στυλιανής που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2959/ΕΥΥΑΠ 2792/22-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στέλεχους Διοικητικής Υποστήριξης – (κωδικός έργου 106) κρίθηκε ότι δεν 

διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-

δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της ως άνω 

Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει προσκομίσει στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται 

η απαιτούμενη από την Πρόσκληση πενταετής (5 ετής) επαγγελματική εμπειρία και 

επίσης δεν έχει προσκομίσει επικυρωμένο και μεταφρασμένο πτυχίο γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως μη 

παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων. 

6. Η υποψηφιότητα της  κας   Μαχειμάρη Μαρίας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 3035/ΕΥΥΑΠ 2865/27-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στέλεχους Διοικητικής Υποστήριξης – (κωδικός έργου 106) κρίθηκε ότι δεν 

διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-

δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της ως άνω 

Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει προσκομίσει στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται 

η απαιτούμενη από την Πρόσκληση πενταετής (5 ετής) επαγγελματική εμπειρία. 

Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως μη παραδεκτή και δεν 

προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων. 

7. Η υποψηφιότητα της  κας  Καταγά Μαργαρίτας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 3034/ΕΥΥΑΠ 2864/27-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στέλεχους Διοικητικής Υποστήριξης – (κωδικός έργου 106) κρίθηκε ότι δεν 

διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-

δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της ως άνω 

Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει προσκομίσει επαρκή στοιχεία από τα οποία να 

αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση πενταετής (5 ετής) επαγγελματική 
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εμπειρία. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως μη παραδεκτή και 

δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων. 

8. Η υποψηφιότητα του κου Γουλιέλμου Ιωάννη που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. πρωτ. 

εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2983/ΕΥΥΑΠ 2815/23-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη θέση 

του του Έμπειρου Στελέχους δικτύωσης - τουρισμού – (κωδικός έργου 111) κρίθηκε ότι 

δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-

δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της Πρόσκλησης. 

Συγκεκριμένα, δεν έχει προσκομίσει το απαιτούμενο βάσει Πρόσκλησης Πτυχίο/Δίπλωμα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης από Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) ή πτυχίο 

ιδρύματος εξωτερικού. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως μη 

παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων. 

9. Η υποψηφιότητα της  κας   Ιωάννας Αλεξάνδρου που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2976/ΕΥΥΑΠ 2808/23-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Έμπειρου Στελέχους με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ– (κωδικός έργου 112) 

κρίθηκε ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των 

εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της 

Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, δεν έχει προσκομίσει  το απαιτούμενο βάσει Πρόσκλησης 

Πτυχίο/Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης από Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. – 

Α.Τ.Ε.Ι.) ή πτυχίο  ιδρύματος εξωτερικού.   Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε 

ομόφωνα ως μη παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των 

επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων. 

10. Η υποψηφιότητα της  κας   Μαρίας Γιαννακάκη που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 3051/ΕΥΥΑΠ 2881/28-09.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Έμπειρου Στελέχους Επικοινωνίας GR (Ελλάδα) – (κωδικός έργου 116) κρίθηκε 

ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-

δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της ως άνω 

Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει προσκομίσει επικυρωμένο και μεταφρασμένο πτυχίο 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως 

μη παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των 

επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων. 

11. Η υποψηφιότητα του κου Σωκράτη Κωσταρόπουλου που υποβλήθηκε με τον με υπ’ 

αριθ. πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2935/ΕΥΥΑΠ 2768/20-09-2021φάκελο υποψηφιότητας 

για τη θέση του Έμπειρου Στελέχους Επικοινωνίας GR (Ελλάδα) – (κωδικός έργου 116) 

κρίθηκε ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς δεν έχει υποβάλει υποβάλει το σύνολο 

των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της 

ως άνω Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει προσκομίσει επαρκή στοιχεία από τα οποία να 

αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση εξαετής (6 ετής) επαγγελματική 

εμπειρία, αντιθέτως προκύπτει εμπειρία πέντε ετών και δέκα μηνών. Επιπλέον, δεν έχει 

προσκομίσει το απαιτούμενο βάσει Πρόσκλησης Πτυχίο/Δίπλωμα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης από Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) ή πτυχίο  ιδρύματος 

εξωτερικού. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως μη παραδεκτή και 

δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων. 
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12. Η υποψηφιότητα του κου Σπυρίδωνος Κάγκα που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. πρωτ. 

εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2961/ΕΥΥΑΠ 2794/22-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη θέση 

του Συντονιστή προγράμματος Εθελοντών – (κωδικός έργου 121) κρίθηκε ότι δεν 

διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-

δικαιολογητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της Πρόσκλησης. 

Συγκεκριμένα, δεν έχει προσκομίσει  το απαιτούμενο βάσει Πρόσκλησης 

Πτυχίο/Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης από Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. – 

Α.Τ.Ε.Ι.) ή πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού.  Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε 

ομόφωνα ως μη παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των 

επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων. 

13. Η υποψηφιότητα της κας Αδαμοπούλου Νεκταρίας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2961/ΕΥΥΑΠ 2794/22-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στελέχους ΚΠΕ – (κωδικός έργου 123) κρίθηκε ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, 

καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται 

στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, δεν έχει προσκομίσει 

επαρκή στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση 

τριετής (3 ετής) επαγγελματική εμπειρία, αντιθέτως προκύπτει εμπειρία επτάμιση (7,5) 

μηνών. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως μη παραδεκτή και δεν 

προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων. 

14. Η υποψηφιότητα της κας Καστρινού Ελένης που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. πρωτ. 

εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 3006/ΕΥΥΑΠ 2836/24-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη θέση 

του Στελέχους ΚΠΕ – (κωδικός έργου 123) κρίθηκε ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς 

δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται στις 

παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, δεν έχει προσκομίσει 

επαρκή στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση 

τριετής (3 ετής) επαγγελματική εμπειρία, αντιθέτως προκύπτει εμπειρία δύο (2) μηνών. 

Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως μη παραδεκτή και δεν 

προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων. 

15. Η υποψηφιότητα της κας Στεφανοπούλου Λίνας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 3007/ΕΥΥΑΠ 2837/24-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στελέχους ΚΠΕ – (κωδικός έργου 123) κρίθηκε ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, 

καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται 

στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, δεν έχει προσκομίσει 

επαρκή στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση 

τριετής (3 ετής) επαγγελματική εμπειρία, αντιθέτως προκύπτει εμπειρία δύο (2) ετών και 

μισού (0,5) μηνός. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως μη 

παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων. 

16. Η υποψηφιότητα της κας Παπαθεοδώρου Όλγας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 3002/ΕΥΥΑΠ 2833/24-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στελέχους ΚΠΕ – (κωδικός έργου 123) κρίθηκε ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, 

καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται 

στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, δεν έχει προσκομίσει 
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στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση τριετής (3 

ετής) επαγγελματική εμπειρία. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως 

μη παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των 

επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων. 

17. Η υποψηφιότητα της κας Κούκα Παρασκευής που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. πρωτ. 

εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 3023/ΕΥΥΑΠ 2853/27-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη θέση 

του Στελέχους ΚΠΕ – (κωδικός έργου 123) κρίθηκε ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς 

δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται στις 

παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, δεν έχει προσκομίσει 

στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση τριετής (3 

ετής) επαγγελματική εμπειρία. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως 

μη παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των 

επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων. 

18. Η υποψηφιότητα της κας Τσικρικά Βασιλικής που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. πρωτ. 

εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2979/ΕΥΥΑΠ 2811/23-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη θέση 

του Στελέχους ΚΠΕ – (κωδικός έργου 123) κρίθηκε ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, καθώς 

δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται στις 

παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, δεν έχει προσκομίσει 

στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση τριετής (3 

ετής) επαγγελματική εμπειρία. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα ως 

μη παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των 

επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων. 

19. Η υποψηφιότητα της κας Σπαθαριώτου Μαρίας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2980/ΕΥΥΑΠ 2812/23-09-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στελέχους ΚΠΕ – (κωδικός έργου 123) κρίθηκε ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο, 

καθώς δεν έχει υποβάλει το σύνολο των εγγράφων-δικαιολογητικών που προβλέπονται 

στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, δεν έχει προσκομίσει 

επαρκή στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η απαιτούμενη από την Πρόσκληση 

τριετής (3 ετής) επαγγελματική εμπειρία. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε 

ομόφωνα ως μη παραδεκτή και δεν προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των 

επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων. 

20. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

Στελέχους Οικονομικής Υποστήριξης – (κωδικός έργου 104) στην υποψήφια για τη θέση 

κ. Όλγα Ντρέλλια του Παναγιώτη, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Λυκούργου, αρ. 116 

(Τ.Κ 17675), με Α.Δ.Τ ΑΝ 501858/11-12-2017, το οποίο εκδόθηκε από το T.A. Καλλιθέας 

σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση.  

21. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης – (κωδικός έργου 106) στην  υποψήφια  για τη θέση 
κ. Διονυσία Μαλεφάκη του Αντωνίου,  κάτοικο Αθηνών, οδός Κλεομένους, αρ. 03 (Τ.Κ. 
10675),  με Α.Δ.Τ  ΑΖ 096286/22-11-2007  που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

22. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
Έμπειρου Στελέχους με ειδίκευση στον τουρισμό – (κωδικός έργου 108) στην μοναδική 
υποψήφια για τη θέση κ. Κεφαλά Αναστασία του Ιωάννη,  κάτοικο Καισαριανής Αττικής, 
οδός Δαμάρεως, αρ. 2 (Τ.Κ. 16121), με Α.Δ.Τ. Π 553648//24.06.1991 που εκδόθηκε από 
το Τ.Α.Καισαριανής, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση.  
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23. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
Στελέχους με ειδίκευση στον Τουρισμό – (κωδικός έργου 109) στην υποψήφια για τη 
θέση κ. Αναγνωστάκη Ευαγγελία του  Ιωάννη, κάτοικο Πετραλώνων Αθηνών, οδός 
Δημοφώντος, αρ.166 (Τ.Κ 11852), με Α.Δ.Τ ΑΚ 561877/13-08-2012 που εκδόθηκε από το 
Τ.Α. Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

24. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
Έμπειρου Στελέχους δικτύωσης – (κωδικός έργου 110) στην υποψήφια για τη θέση κ. 
Δάλλα Βασιλική του Νικολάου, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Πελοποννήσου, 
αρ. 3 (Τ.Κ 14451), με Α.Δ.Τ ΑΚ 604599/25-02-2013 που εκδόθηκε από το Τ.Α. 
Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

25. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
Έμπειρου Στελέχους δικτύωσης - τουρισμού – (κωδικός έργου 111)  στην υποψήφια για 
τη θέση κ. Μαρία Παπαδοπούλου του Χρήστου, κάτοικο  Περιστερίου Αττικής, οδός 
Κύπρου, αρ. 26 (Τ.Κ 12132), με Α.Δ.Τ ΑΟ 042409/29.05.2019 που εκδόθηκε από το Τ.Α. 
Περιστερίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

26. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
Έμπειρου Στελέχους με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ – (κωδικός έργου 112)  στην 
υποψήφια για τη θέση κ. Κωνσταντίνα Ρούσσου του Ιωάννη, κάτοικο Μύτακα – Σύρου, 
με  Δ.Α.Τ. ΑΟ 449294 /27-07-2019 από το Τ.Α. ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ σύμφωνα με τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

27. Την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Έμπειρου Στελέχους 
στον πολιτισμό με ειδίκευση στις Διεθνείς παραγωγές – (κωδικός έργου 115) στον 
υποψήφιο για τη θέση κ. Ευστάθιο Καλογερόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Ηρακλείου 
Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 52 (Τ.Κ 14121), με Α.Δ.Τ ΑΟ 017708/12-03-2019 που 
εκδόθηκε από το Τ.Α.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 
Πρόσκληση. 

28. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
Έμπειρου Στελέχους Επικοινωνίας GR (Ελλάδα) – (κωδικός έργου 116) στην υποψήφια 
για τη θέση, κ. Δέσποινα Τριβόλη του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αθηνών, οδός Λαοδικείας, 
αρ. 4 Ιλίσια (Τ.Κ. 11528), κατόχο του υπ’ αριθ. Α.Κ. 209006/ 16-11-2011 Α.Δ.Τ. που 
εκδόθηκε από το ΤΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 
Πρόσκληση. 

29. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
Έμπειρου Στελέχους Διεθνών Σχέσεων – (κωδικός έργου 117) στον υποψήφιο για τη 
θέση κ. Boersen Tyler James του Gary, κάτοικο Αθηνών, οδός Eυτυχίδου, αρ. 26-24 (Τ.Κ 
11635), κάτοχο του διαβατηρίου ΗΠΑ με αριθμό 488975650/26-09-2012, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

30. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών του 
Συντονιστή Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών – (κωδικός έργου 122) στην μοναδική 
υποψήφια για τη θέση κ. Ράλλη Ζαχάρω του Σπυρίδωνος, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, 
οδός Δ. Βερνάρδου αρ. 37  (Τ.Κ 15235), με Α.Δ.Τ  ΑΟ 614468/09-09-2021που εκδόθηκε 
από το Τ.Α. Βριλησσίων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

31. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών του 

Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών (ΚΠΕ)  (κωδικός έργου 123) στην υποψήφια για τη 

θέση κ. Πάλλη Ελένη του Αθανασίου, κάτοικο Αθηνών, Κ. Πατησίων, οδός 

Παρασκευοπούλου, αρ.86 (Τ.Κ 10445),με Α.Δ.Τ  ΑΙ 068574/02-11-2009 που εκδόθηκε από 

το Τ.Α.  Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

32. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών του 
Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών (ΚΠΕ) (κωδικός έργου 123) στην υποψήφια για τη 
θέση κ. Βακιά Μαρία του Αθανασίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Xρηστομάνου, αρ. 28-30 

ΑΔΑ: 6ΟΙΩΟΡΙΝ-ΜΦΡ



 

 
   14 

(Τ.Κ 10443), με Α.Δ.Τ ΑI 601641/10-09-2010  που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου 
Παντελεήμονα σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

33. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών του 
Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών (ΚΠΕ) (κωδικός έργου 123) στην υποψήφια για τη 
θέση κ. Μαγγανά Αγγελική του Παναγιώτη, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός 
Γοργοποτάμου, αρ. 31 (Τ.Κ 15341), με Α.Δ.Τ Χ 516647/11-06-2003 που εκδόθηκε από το 
Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

34. Την ανάθεση σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών του 
Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών (ΚΠΕ) (κωδικός έργου 123) στην υποψήφια για τη 
θέση κ. Μπαμπάτσικου Σταυρούλα του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανδώρου, αρ. 
35 (Τ.Κ 11853), με Α.Δ.Τ ΑΑΖ 626249/19-04-2008 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πετραλώνων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

35. Δεν ανατίθεται καμία σύμβαση μίσθωσης έργου για τη θέση του Συντονιστή 
προγράμματος Εθελοντών – (κωδικός έργου 121). 
 

II.Για την οριστική ανάθεση των ως άνω συμβάσεων, οι επιτυχόντες οφείλουν να 
προσκομίσουν, επί ποινή έκπτωσης και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, το σύνολο των 
νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης, όπως αυτά 
περιγράφονται στην παράγραφο 8 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) της ως άνω 
Πρόσκλησης. 
 

Ευάγγελος Βλάχος 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών 

 

ΑΔΑ: 6ΟΙΩΟΡΙΝ-ΜΦΡ


		2021-10-07T16:53:55+0300
	Athens




