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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 07/09/2021 

Αριθ. Γεν. Πρωτ.: 3048 

Αρ. πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 2824        

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

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 252 παρ. 3 περ. β’ τελευταίο εδάφιο, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31.07.17) και ορίζει 
ότι «Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δεν ανήκουν στους φορείς του 
δημοσίου τομέα {…}», 

3. 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,  

4. 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)», 

5. το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

6. 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, 

7. 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 ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων’’» (Β’ 5968), 

8. 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. 

9. 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». 

10. τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας, τον Κανονισμό Προσωπικού, τον Κανονισμό 
Προμηθειών και Έργων και τον Κανονισμό Υπηρεσιών της εταιρείας, όπως ισχύουν, 

11. την με αριθμ. πρωτ. 2697/ΕΦΔ 373/07-09-2020 Πρόσκληση με τίτλο «Δίκτυο 
Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» του Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης E.A.T.Α. Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας (9) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» με 
κωδικό ΕΑΤΑ 22, Α/Α ΟΠΣ 4515 (ΑΔΑ: ΩΙΠΟΟΡΙΝ-Χ4Μ), 

12. την Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 
Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου 
Αθηναίων κατά την 174η Συνεδρίασή του (Α.Π. 3350 /10-11-2020), όπου εγκρίθηκε η 
υποβολή πρότασης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Δίκτυο 
Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net», στο πλαίσιο της με Α.Π.: 
2697/ΕΦΔ 373/07-09-2020 Πρόσκλησης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Α.Τ.Α. 
Α.Ε. με κωδικό ΕΑΤΑ22, Α/Α ΟΠΣ 4515, ΑΔΑ: ΩΙΠΟΟΡΙΝ-Χ4Μ, έκδοση 1/0 και αποδοχή 
των όρων της Πρόσκλησης, 

13. την υπ' αριθ. πρωτ. ΕΦΔ 613/31-12-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δίκτυο 
Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888 
του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» (ΑΔΑ: 6864ΟΡΙΝ-ΙΦΒ), 

14. την υπ’ αριθ. πρωτ. 1276/ΕΥΥΑΠ 1167/19-04-2021 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Απόφαση υλοποίησης 
με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social 
Net» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020». (ΑΔΑ: 
ΨΡΝΞΟΡΙΝ-196), 

15. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1297/EYYAΠ 1186/21.04.2021 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έντεκα (11) συμβάσεων μίσθωσης έργου 
στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social 
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Net» της Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020», (ΑΔΑ: ΡΒΠΓΟΡΙΝ-ΝΤΤ) 
(εφεξής «1η Πρόσκληση»), 

16. τις υπ’ αριθ. πρωτ. 1762/ΕΥΥΑΠ 1620/31.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΓΓΟΡΙΝ-ΩΚΜ), 2028/EYYAΠ 

1862/17.06.2021 (ΑΔΑ: 6Ρ1ΖΟΡΙΝ-Λ6Η), 2138/ΕΥΥΑΠ 1961/29.6.2021 Ε.Α.Τ.Α Α.Ε.  

(ΑΔΑ: ΩΝΥ7ΟΡΙΝ-9ΚΟ), 2245/ΕΥΑΑΠ 2059/05.07.2021 (ΑΔΑ: ΩΖ6ΖΟΡΙΝ-ΡΧΚ), 

2276/EYYAΠ 2088/07.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ718ΟΡΙΝ-857) και 2324/ΕΥΥΑΠ 2133/12.07.2021 

(ΑΔΑ: 6Β9ΗΟΡΙΝ-9Ι1) και 2579/ΕΥΥΑΠ 2373/31.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΞΤΟΡΙΝ-Ζ9Δ), 

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

Ι, ΙΙ,ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII και VIII της 1ης Πρόσκλησης με τις οποίες ανατέθηκαν οριστικά οι 

επτά (7) από τις έντεκα (11) προκηρυχθείσες θέσεις, 

17. την από 07.07.2021 σχετική Απόφαση της 187ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
(Δ.Σ. Θέμα 4/187η ΔΣ 07-07-2021), με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της 2ης 
Πρόσκλησης (AΔΑ: ΨΗΓΩΟΡΙΝ-9Η4) και εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος να 
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τους, 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, 

18. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2365/EYYAΠ 2170/14.07.2021 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 
πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social 
Net» της Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020», (ΑΔΑ: ΡΨΚΟΟΡΙΝ-ΓΞ7) 
(εφεξής «Πρόσκληση»), 

19. την υπ’ αριθ. Γεν. Πρωτ. 2375/ΕΥΥΑΠ 2180/14-7-2021 Ε.Α.Τ.Α Α.Ε. απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου με την οποία συστάθηκαν η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης 
Υποψηφιοτήτων και η τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων (ΑΔΑ: 6ΝΙΘΟΡΙΝ-ΥΕΟ). 

20. τις υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής με αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. της 
Πρόσκλησης:  
α) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2295/ΕΥΥΑΠ 2152/22.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
β) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2393/ΕΥΥΑΠ 2247/29.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας, 
γ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2384/ΕΥΥΑΠ 2238/29.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
δ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2318/ΕΥΥΑΠ 2175/23.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
ε) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2389/ΕΥΥΑΠ 2243/29.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
στ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2388/ΕΥΥΑΠ 2242/29.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
ζ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2391/ΕΥΥΑΠ 2245/29.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
η) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2386/ΕΥΥΑΠ 2240/29.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
θ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2317/ΕΥΥΑΠ 2172/23.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας, 
ι) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2311/ΕΥΥΑΠ 2166/23.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας, 
ια) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2264/ΕΥΥΑΠ 2121/20.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
ιβ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2368/ΕΥΥΑΠ 2222/28.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
ιγ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2315/ΕΥΥΑΠ 2170/23.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
ιδ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2314/ΕΥΥΑΠ 2169/23.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
ιε) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2390/ΕΥΥΑΠ 2244/29.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
ιστ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2385/ΕΥΥΑΠ 2239/29.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
ιζ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2416/ΕΥΥΑΠ 2265/30.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
ιη) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2392/ΕΥΥΑΠ 2246/29.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
ιθ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2371/ΕΥΥΑΠ 2225/28.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
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κ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2367/ΕΥΥΑΠ 2221/28.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
κα) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2338/ΕΥΥΑΠ 2192/26.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
κβ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2370/ΕΥΥΑΠ 2224/28.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
κγ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2316/ΕΥΥΑΠ 2171/23.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
κδ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2381/ΕΥΥΑΠ 2235/29.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
κε) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2309/ΕΥΥΑΠ 2164/23.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  
κστ) του υπ’ αριθ. πρωτ. 2369/ΕΥΥΑΠ 2223/28.07.2021 φακέλου υποψηφιότητας,  

21. τα υπ’ αριθ. Ι/04.08.2021 και II/30.08.2021  πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής 
Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων για τις θέσεις : α) Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - 
Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 
105) και β) Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη 
Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 2 – (κωδικός έργου 106) που αφορούν στην αξιολογηση των 
προαπαιτούμενων και επιπρόσθετων βαθμολογούμενων προσόντων των 
υποψηφιοτήτων για τις ως άνω θέσεις και στην τελική τους κατάταξη βάσει της 
συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα βαθμολογούμενα κριτήρια 
αξιολόγησης, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθ. Ι/04.08.2021 και II/30.08.2021  πρακτικών 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. 2365/EYYAΠ 

2170/14.07.2021 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Πρόσκλησης για τις κάτωθι ειδικότερες θέσεις και 

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

Θέση: Στέλεχος Άμεσης Παρέμβασης – Κοινωνικός Επιστήμονας 

(Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 105) 

 

Α/Α 

Αριθμός 

πρωτοκόλλου 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

1 
2318/ΕΥΥΑΠ 

2175/23.07.2021 
 

Μανιώτη Αικατερίνη Αχιλλεύς 
 

66,5 

Θέση: Στέλεχος Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικός Επιστήμονας (Υποστήριξη  

    Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 2 – (κωδικός έργου 106) 

Α/Α Αριθμός 

πρωτοκόλλου 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
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1 
2309/ ΕΥΥΑΠ 

2164/23.07.2021 
 

 

Παυλάκη Ειρήνη 

 

Γουλιέλμος 

 

95 

2 

2367/ ΕΥΥΑΠ 
2221/28.07.2021 

 

Καβαλιεράτος 

Γεώργιος 

Ανδρέας - 

Γεράσιμος 

 

85,5 

3 

2316/ ΕΥΥΑΠ 
2171/23.07.2021 

 

Μουτσούνης Ιωάννης Ευστάθιος  

77,5 

4 

2370/ ΕΥΥΑΠ 
2224/28.07.2021 

 

Παπαπάνου 

Παναγιώτα-Αικατερίνη 

Θεμιστοκλής  

72,5 

5 

2338/ ΕΥΥΑΠ 
2192/26.07.2021 

 

Τσιγκουνάκη 

Αριστομένια - Άννα 

Ανδρέας  

56,5 

6 

2369/ ΕΥΥΑΠ 
2223/28.07.2021 

 

Μαλαμάτου Καλλιόπη Βασίλειος  

51,5 

 

Απορρίφθηκαν από την Επιτροπή λόγω εκπρόθεσμης παραλαβής, οι κάτωθι φάκελοι 

υποψηφιότητας: 

1) Κα Δαβράζου Δήμητρα, με αριθ. πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2523/ΕΥΥΑΠ 2370/06-08-2021 
2) Κα Τριανταφύλλου Νικολέττα, με αριθ. πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2524/ΕΥΥΑΠ 2371/06-

08-2021 
3) Κα Σιντρού Ελευθερία, με αριθ. πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2525/ΕΥΥΑΠ 2372/06-08-2021 
4) Κα Αβράμη Παναγιώτα, με αριθ. πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2526/ΕΥΥΑΠ 2373/06-08-2021 
5) Κα Πατσού Άννα, με αριθ. πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2563/ΕΥΥΑΠ 2408/11-08-2021. 

 

2. Ο υποψήφιος κος Κωτσιάβρας Αναστάσιος αποκλείστηκε από τη διαδικασία 

αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 5 της Πρόσκλησης, καθώς διαπιστώθηκε πως 

κατέθεσε δύο αιτήσεις-φακέλους υποψηφιότητας, ήτοι έναν φάκελο υποψηφιότητας 

για τη θέση «Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη 

Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 105)» και ένα φάκελο υποψηφιότητας για 

τη θέση του «Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη 

Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 2 – (κωδικός έργου 106)» και αυτοδικαίως ακυρώθηκαν όλες 

οι αιτήσεις του.  

3. Οι υποψηφιότητες των κ.κ. Μπαβέτσια Λουκίας και Νικήτα Δανάης για τη θέση του 

Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη  Ευάλωτων 

Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 105) και Μπελισάκου Κωνσταντίνας για τη θέση του 

Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης – Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη Ευάλωτων 

Ομάδων) Θέση 2 - (κωδικός έργου 106) απορρίφθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 
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της Πρόσκλησης, καθώς συγκέντρωσαν σύνολο βαθμολογίας κάτω των 50 μορίων και δεν 

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

συνέντευξης). 

4. Η υποψηφιότητα της  κας Γκίφα Δήμητρας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. πρωτ. 

εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2393/ ΕΥΥΑΠ 2247/29.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη θέση 

του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη  Ευάλωτων 

Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 105) κρίθηκε ότι δεν διαθέτει πλήρη φάκελο καθώς 

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

στις παραγράφους 4.1, 4.2 και 5 της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, έχει προσκομίσει ελλιπώς 

συμπληρωμένη την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση, που αναγράφει ότι το σύνολο των επικαλούμενων στοιχείων στην 

αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή και ακριβή κ.ο.κ. 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 του κου Τζωρτζάκη Αλέξανδρου που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2389/ ΕΥΥΑΠ 2243/29.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη  

Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 105) 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. Ειδικότερα, δεν έχει 

προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά από τα οποία αποδεικνύεται η διετής (2 ετής) 

επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 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 Ελευθερίου Βασιλικής που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2388/ ΕΥΥΑΠ 2242/29.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη  

Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 105) 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. Ειδικότερα, δεν έχει 

προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά από τα οποία αποδεικνύεται η  διετής (2 ετής) 

επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η επαγγελματική εμπειρία των δύο (2) ετών που 

προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν αφορά στο σύνολό της εμπειρία σε 

προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, αλλά συνίσταται κατά ένα μέρος σε παροχή διοικητικών υπηρεσιών. 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 Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνας που υποβλήθηκε με τον με 

υπ’ αριθ. πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2391/ ΕΥΥΑΠ 2245/29.07.2021 φάκελο 

υποψηφιότητας για τη θέση του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού 
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Επιστήμονα (Υποστήριξη  Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 105) 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. 

Ειδικότερα, δεν έχει υποβάλλει μεταφρασμένο και νομίμως επικυρωμένο το 

πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας που προσκόμισε. 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 της  κας Καρνάρου Παναγιώτας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2386/ ΕΥΥΑΠ 2240/29.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη  

Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 105)  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. Ειδικότερα, δεν έχει 

προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά από τα οποία αποδεικνύεται η διετής (2 ετής) 

επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα δεν έχει υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση 

προϋπηρεσίας ή βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα από την οποία να αποδεικνύεται  η 

επαγγελματική εμπειρία των έξι (6) ετών και πέντε  (5) μηνών σε προγράμματα/δράσεις 

για τη διαχείριση και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με το 

Παράρτημα V της Πρόσκλησης. 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 Δημητρίου Μαρίας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. πρωτ. 

εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2311/ ΕΥΥΑΠ 2166/23.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη θέση 

του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη  Ευάλωτων 

Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 105)  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. Ειδικότερα, δεν έχει προσκομίσει επαρκή 

αποδεικτικά από τα οποία αποδεικνύεται η  διετής (2 ετής) επαγγελματική εμπειρία σε 

προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων. 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 Νικολάου Παρασκευής που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2264/ ΕΥΥΑΠ 2121/20.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη  

Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 105)  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. Ειδικότερα, έχει 

προσκομίσει ελλιπώς συμπληρωμένη την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, που αναγράφει ότι το σύνολο των 
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επικαλούμενων στοιχείων στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή και ακριβή κ.ο.κ. 

Παράλληλα, το προσκομισθέν βιογραφικό σημείωμα δεν είναι σε μορφή europass όπως 

απαιτείται σύμφωνα με την Πρόσκληση. Επίσης, δεν έχει προσκομίσει επαρκή 

αποδεικτικά από τα οποία αποδεικνύεται η  διετής (2 ετής) επαγγελματική εμπειρία σε 

προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

και συγκεκριμένα δεν έχει υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας ή βεβαίωση του 

ιδιωτικού φορέα από την οποία να αποδεικνύεται  η επαγγελματική εμπειρία των δύο 

(2) ετών και επτά  (7) μηνών σε προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με το Παράρτημα V της Πρόσκλησης. 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 Σφακιανού Νικολάου που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2368/ ΕΥΥΑΠ 2222/28.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη  

Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 1 – (κωδικός έργου 105)  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. Ειδικότερα, δεν έχει 

προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά από τα οποία αποδεικνύεται η  διετής (2 ετής) 

επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Συνεπώς, η εν λόγω υποψηφιότητα κρίθηκε ομόφωνα 

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

επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων. 

12. Η υποψηφιότητα της  κας Κουρού Ιωάννας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. πρωτ. 

εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2314/ΕΥΥΑΠ 2169/23-07-2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη θέση 

του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη Ευάλωτων 

Ομάδων) Θέση 2 – (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 Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει προσκομίσει επαρκή 

αποδεικτικά από τα οποία αποδεικνύεται η  διετής (2 ετής) επαγγελματική εμπειρία σε 

προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, αντιθέτως προκύπτει η απαιτούμενη για τη θέση εμπειρία των δυόμισι (2,5) 

μηνών. 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 του κου Τσιλίκη Χρήστου που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. πρωτ. 

εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2390/ ΕΥΥΑΠ 2244/29.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη θέση 

του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη Ευάλωτων 

Ομάδων) Θέση 2 – (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 Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει υποβάλλει 

μεταφρασμένο και νομίμως επικυρωμένο το πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής 
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γλώσσας που προσκόμισε. Επίσης, το προσκομισθέν βιογραφικό σημείωμα δεν είναι σε 

μορφή europass όπως απαιτείται σύμφωνα με την Πρόσκληση. 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 Κουρουπάκη Δήμητρας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2385/ ΕΥΑΑΠ 2239/29.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη 

Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 2 – (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 Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει 

προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά από τα οποία αποδεικνύεται η  διετής (2 ετής) 

επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 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 Λουδιανού Ραφαέλας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. 

πρωτ. εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2416/ ΕΥΥΑΠ 2265/30.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη 

θέση του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη 

Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 2 – (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 Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει 

προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά από τα οποία αποδεικνύεται η  διετής (2 ετής) 

επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα δεν έχει υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση 

προϋπηρεσίας ή βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα από την οποία να αποδεικνύεται  η 

επαγγελματική εμπειρία των δύο (2) ετών και τεσσάρων (4) μηνών σε 

προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

σύμφωνα με το Παράρτημα V της Πρόσκλησης. 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 Βακονδίου Μαρίας που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. πρωτ. 

εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2392/ ΕΥΥΑΠ 2246/29.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη θέση 

του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη Ευάλωτων 

Ομάδων) Θέση 2 – (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 Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει προσκομίσει επαρκή 

αποδεικτικά από τα οποία αποδεικνύεται η  διετής (2 ετής) επαγγελματική εμπειρία σε 

προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων. Συγκεκριμένα, δεν έχει υποβάλει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα 

από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (ήτοι Βεβαίωση ΕΦΚΑ για ΑΣΕΠ). 

Επίσης, δεν έχει υποβάλλει μεταφρασμένο και νομίμως επικυρωμένο το πιστοποιητικό 
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γνώσης της αγγλικής γλώσσας που προσκόμισε, ούτε φωτοαντίγραφο των δύο όψεων 

της αστυνομικής ταυτότητας ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία 

σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας. 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 τoυ κου Κίσσα Χρήστου που υποβλήθηκε με τον με υπ’ αριθ. πρωτ. 

εισερ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2371/ ΕΥΥΑΠ 2225/28.07.2021 φάκελο υποψηφιότητας για τη θέση 

του Στελέχους Άμεσης Παρέμβασης - Κοινωνικού Επιστήμονα (Υποστήριξη Ευάλωτων 

Ομάδων) Θέση 2 – (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 Πρόσκλησης. Ειδικότερα, δεν έχει υποβάλει την 

προβλεπόμενη ενυπόγραφη αίτηση συμμετοχής, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της 

αστυνομικής ταυτότητας ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία σε 

διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας και δεν έχει προσκομίσει την 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, που 

αναγράφει ότι το σύνολο των επικαλούμενων στοιχείων στην αίτηση και το βιογραφικό 

είναι αληθή και ακριβή κ.ο.κ. Επίσης δεν έχει προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά από τα 

οποία αποδεικνύεται η  διετής (2 ετής) επαγγελματική εμπειρία σε 

προγράμματα/δράσεις για τη διαχείριση και υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων. Συγκεκριμένα, δεν έχει υποβάλει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα 

από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (ήτοι Βεβαίωση ΕΦΚΑ για ΑΣΕΠ). 

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

προκρίθηκε στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των επιπρόσθετων 

(βαθμολογούμενων) προσόντων. 

18. Την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Στελέχους Άμεσης 

Παρέμβασης – Κοινωνικός Επιστήμονας (Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 1 – 

(κωδικός έργου 105) στην υποψήφια για τη θέση κα. Μανιώτη Αικατερίνη του Αχιλλέα, 

κάτοικο Ραφήνας Αττικής, οδός Δαβάκη Πίνδου αρ. 36 (Τ.Κ. 19009), με Α.Δ.Τ. 

ΦΟ74891/25-05-2001  που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην Πρόσκληση. 

19. Την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Στελέχους Άμεσης 

Παρέμβασης – Κοινωνικός Επιστήμονας (Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων) Θέση 2 – 

(κωδικός έργου 106)  στην κα. Παυλάκη Ειρήνη του Γουλιέλμου, κάτοικο Περιστερίου 

Αττικής, οδός Παντοκράτορος αρ. 3 (Τ.Κ. 12131) με Α.Δ.Τ. Χ 901668/22-07-2003 που 

εκδόθηκε από το Τ.Α. Πάρου, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 

Πρόσκληση. 

20. 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 
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αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 8 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) της 

ως άνω Πρόσκλησης. 

Ευάγγελος Βλάχος 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
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