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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου « Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem» με το ακρωνύμιο E-COOL)
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
2.

Την υπ΄αριθμ΄4683/1998 (ΦΕΚ Β΄140) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Κανονισμού Προσωπικού των ΠΤΑ, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.

Την υπ΄αριθμ΄2141/1998 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης περί Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών
Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/1998), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ΄40608/19-102001 ίδια απόφαση (ΦΕΚ 1428/Β/2001) και ισχύει.
4.

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 και ιδίως από τις διατάξεις του
άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).
5.

Την υπ΄αριθμ΄ 3449/05.02.2018 επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την

παράγραφο των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
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6.

Τις ειδικότερες δράσεις του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο του έργου

και είναι σύμφωνες με το εγχειρίδιο του προγράμματος.
7.

Το Απόσπασμα του Πρακτικού 9/12-06-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

του ΠΤΑ Αττικής σύμφωνα με το οποίο ελήφθη απόφαση για την αποδοχή της υλοποίησης
δράσεων του έργου « Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through
the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem»
με το ακρωνύμιο E-COOL, με το ΝΠΙΔ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ως εταίρο,
στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe.
8.

Τον

679/27-4-2016 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της

Ευρωπαϊκής Ένωσης
9.

Το γεγονός ότι η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη

συμβάσεων μίσθωσης έργου, εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 καθώς
και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.
Ανακοινώνει
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικά δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου με τίτλο «E-Cool - Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in
Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and
Entrepreneurial Ecosystem» με το ΝΠΙΔ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ως εταίρο,
στο πλαίσιο του Προγράμματος

Interreg Europe, στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης Αττικής συμμετέχει ως εταίρος. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν
στον τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα ανά κωδικό
απασχόλησης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης
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Τόπος
εκτέλεσης

Ειδικότητα

Περιφερειακό
ΠΕ
Ταμείο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ανάπτυξης
Αττικής

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως
10/05/2021
( Φάση 1 του έργου)

2
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ-ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα-συνεκτιμώμενα προσόντα
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικών
Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Δημοσίων Οικονομικών ή Περιφερειακής
και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής
Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και
Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών
Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής
Ανάλυσης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων
Παραγωγής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής
Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση
Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το
ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2/ Καλή γνώση)
3. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων
β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Επαγγελματική εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών τουλάχιστον σε γραμματειακή ή
διοικητική ή διαχειριστική ή λογιστική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων
έργων
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πρόσθετη επαγγελματική εμπειρία σε γραμματειακή ή διοικητική ή διαχειριστική
ή λογιστική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και οι
άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Αντικείμενο σύμβασης - Παραδοτέα

Συνολικό Ποσό Σύμβασης
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Αντικείμενο σύμβασης - Παραδοτέα

Συνολικό Ποσό Σύμβασης

Αντικείμενο:
Αφορά σε υπηρεσίες γραμματειακής, διοικητικής –
διαχειριστικής και λογιστικής υποστήριξη των δράσεων του
εν λόγω έργου, όπως και σε υπηρεσίες επικοινωνίας –
δημοσιότητας του έργου. Οι δράσεις που θα κληθεί να
διεκπεραιώσει ο υποψήφιος, θα είναι σύμφωνες με το
εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, τις οδηγίες του
ΠΤΑ Αττικής, τις οδηγίες του προγράμματος Interreg
Europe καθώς και της εθνικής νομοθεσίας.
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Συμμετοχή στα Παραδοτέα των Ενοτήτων Εργασίας
σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο:
Ενότητα Β (b): Επικοινωνία & διάδοση έργου
Ενότητα Γ (c): Διαχείριση έργου
1ο άτομο: Υπεύθυνο διαχείρισης έργου (εκθέσεις
προόδου, συνεργασία με επικεφαλής εταίρο, επικοινωνία
με Αρχή Πληρωμής, τήρηση φακέλου, εγγράφων και
αρχείων έργου

Για κάθε θέση το ποσό
είναι 24.150 €
(λήξη σύμβασης
10/5/2021)
(συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και όλων των
νομίμων κρατήσεων και
ασφαλιστικών εισφορών,
από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας δαπάνης
«Staff costs»)

2ο άτομο: Υπεύθυνο δαπανών έργου & επικοινωνίας –
δημοσιότητας (οικονομικά στοιχεία προόδου, συνεργασία
με επικεφαλής εταίρο επικοινωνία με Αρχή Πληρωμής,
τήρηση φακέλου, εγγράφων και αρχείων έργου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ101 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
για κωδικό απασχόλησης 101
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Άριστη γνώση
Πολύ καλή γνώση
Καλή γνώση
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (όπως ορίζεται στα προσόντα της θέσης)
Εμπειρία αθροιστικά έως και 84 μήνες
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΡΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

έως 70
70
50
30

έως 7,8%

7 μόρια ανά μήνα
έως 588

έως 65,5%
έως 26,7%
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Περιγραφή των βασικών υποχρεώσεων διαχείρισης
προγραμμάτων
Περιγραφή και αντίληψη, των απαιτήσεων, των στόχων και
των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του αντικειμένου του
έργου
Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του αντικειμένου του
έργου
Ικανότητα επικοινωνίας - Δυνατότητα συνεργασίας στα
πλαίσια ομάδων εργασίας-Προσαρμοστικότητα
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

0-45
0-60
0-90
0-45
έως 898

100%

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η
απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση
επαγγέλματος σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της θέσης, όπως ορίζεται στα προσόντα
κάθε κωδικού απασχόλησης.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
Για τους μισθωτούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα:
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 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να
αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
και
 Χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) του
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του
καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της
βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να
αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης
και
 Υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV), χωριστή από την αίτηση, κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες
εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας
και
 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής
υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος
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της εμπειρίας.
Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα,
εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ–ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β) τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα

απαιτούμενα από την παρούσα

ανακοίνωση και τα Παραρτήματά της δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματά της να γίνει στο χώρο των
ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και στην ιστοσελίδα του, καθώς
και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, υπόψη κ. Γεωργίου Καλπούνια (τηλ. επικοινωνίας: 2132063616), με την σήμανση:.
Για την υπ΄αριθ΄οικ.3184/06-08-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό 101, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο
«Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of
Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem» με το ακρωνύμιο ECOOL, με το ΝΠΙΔ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ως εταίρο, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Interreg Europe.
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Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
στο χώρο των ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και στην
ιστοσελίδα του. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ως τελική ημερομηνία λήψης από το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής , των αιτήσεων σε περίπτωση αποστολής τους μέσω
συστημένης επιστολής ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, λογίζεται η ημερομηνία που
αναγράφεται επί του φακέλου από το φορέα αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που
αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 17η Αυγούστου 2018 και
ώρα 13:00 μμ.
Με την κατάθεση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν επί ποινή
αποκλεισμού φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη την
αίτηση, και επιπροσθέτως, τα στοιχεία-έγγραφα, στα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητα τους,
σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας, και ειδικότερα:
Α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο όψεων
Β. Συμπληρωμένη «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ).
Γ. Συμπληρωμένη «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Για την απόδειξη εμπειρίας» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).
Δ. Συμπληρωμένη «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Για τα Δεδομένα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).
Ε. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
ΣΤ. Φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων ανά θέση, τίτλων σπουδών ή αναγνώρισης από
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΠΙΝΑΚΑΣ Β).
Ζ. Έγγραφα που πιστοποιούν τα λοιπά απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα.
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Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των
αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική
κατάταξη των υποψηφίων.
Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των
Παραρτημάτων της, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Προέδρου του ΔΣ του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο
ή και άλλο περιεχόμενο αζημίως για το Ταμείο. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά
αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς
και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης,
αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη
νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την αποκλειστική
αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την βαθμολόγηση όλων των κριτηρίων.
Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής να καταρτίσει σύμβαση με τον/την
ενδιαφερόμενο/η.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η αίτηση
απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον
υποψήφιο στην αίτηση του, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισύρει τις
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την
αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών
που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον
αποκλεισμό του και σε περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται.
O υποψήφιος με την υποβολή της αίτησής του και για λόγους διοικητικής ολοκλήρωσης
της διαδικασίας, συναινεί με Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) στην επεξεργασία των
δεδομένων του από την αναθέτουσα αρχή έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων-Διαδικασία επιλογής
Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα καλούνται σε συνέντευξη από την
Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων της παρούσης. Η
κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της
σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:
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1.

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάσει των κριτηρίων της

παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που αναλυτικά εκτίθεται στον
Πίνακα Δ101 .
2.

Τα μόρια θα υπολογιστούν με βάση τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην

αίτηση/δήλωση των στοιχείων των υποψήφιων και με βάση τη συνέντευξη που θα
ακολουθήσει. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) και μοριοδότηση των
υποβαλλόμενων στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Προσόντα που
αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων
πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη
των υποψηφίων.
3.

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά

φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης.
4.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός

που έχει α) το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών, ή β) σε περίπτωση ισοβαθμίας τη
μεγαλύτερη εμπειρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε
σαράντα (40) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους
προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο διαδικτυακό τόπο του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Αττικής.
Εάν η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής των ενστάσεων είναι
Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται
αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται
στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν
εξετάζονται.
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Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743, Αθήνα, υπόψη κ.
Γεωργίου Καλπούνια, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής
Ενστάσεων και με την ένδειξη:
Για την υπ΄αριθ΄οικ.3184/06-08-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό 101, στο πλαίσιο του έργου με
τίτλο «Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the
Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem» με
το ακρωνύμιο E-COOL, με το ΝΠΙΔ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ως εταίρο, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe.
Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες.
Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται
του ενιστάμενου, κ.λπ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17/2002 Απόφαση της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Αττικής, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς
υποψηφίους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου
έννομου συμφέροντος).
Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων ή, εφόσον ασκηθούν ενστάσεις, μετά την εξέταση και την έκδοση απαντήσεων επί
αυτών, οι Πίνακες Κατάταξης καθίστανται οριστικοί και αναρτώνται στον σχετικό δικτυακό
τόπο του ΠΤΑ Αττικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής

προβαίνει στη σύναψη

σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των
πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Απασχολούμενοι οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους,
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης
των πινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται και
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αμείβονται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως
της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.
Ρητώς ορίζεται ότι οι υπό ανάθεση συμβάσεις μίσθωσης έργου αποσκοπούν
αποκλειστικά στην κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από το παρόν
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και επ’ ουδενί σχετίζονται με πάγιες και διαρκείς ανάγκες
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Αντικείμενο του έργου
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
και ιδρύθηκε με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής συγχρηματοδοτούμενων
έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι
σκοποί και οι αρμοδιότητές του έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα με κατεύθυνση την οικονομική
ανάπτυξη της Περιφέρειας υποστηρίζοντας τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της και την τεχνική της
υποστήριξη, ιδίως στον τομέα εκπόνησης μελετών, ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων.
Αποτελούν έναν αναπτυξιακό μηχανισμό που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα.
Τίτλος έργου: Βελτίωση της επιχειρηματικής και ενδοεπιχειρηματικής
νοοτροπίας των νέων ανθρώπων μέσω της ενδυνάμωσης των ικανοτήτων,
των μεθόδων διδασκαλίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ακρωνύμιο: E-COOL
Επικεφαλής εταίρος: Official Chamber of Commerce, Industr y and Shippi ng
of Seville
Ειδικός στόχος: 2.1 Βελτίωση των πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα
των ΜμΕ
Διάρκεια έργου:
1 η Φάση: Διάρκεια 36 μήνες - Έναρξη του έργου 01/06/2018
2 η Φάση: Διάρκεια 24 μήνες
Συνολική Διάρκεια: 60 μήνες
Η προώθηση της επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα εργαλείο της έξυπνης, βιώσιμης
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και είναι ένας στόχος που έθεσαν οι περιφέρειες της ΕΕ
από την ενσωμάτωσή του στη Στρατηγική 2020. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας έχει
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, αφού δεν αποτελεί μόνο μία κινητήριο δύναμη για την
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απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, αλλά συνεισφέρει στην προσωπική
ολοκλήρωση και στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων. Για το λόγο αυτό η ΕΕ ενθαρρύνει τις
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και την απελευθέρωση του δυναμικού ανάπτυξης των
επιχειρήσεων και των πολιτών. Ωστόσο μόνο το 37% των Ευρωπαίων (σύμφωνα με το
Ευρωβαρόμετρο 2012) θα επιθυμούσαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
2013 για την αναζωπύρωση του Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού πνεύματος περιλαμβάνει
πρωτοβουλίες για την εκμάθηση της επιχειρηματικότητας στους νέους ανθρώπους. Για να
διασφαλιστεί ότι η οικονομία της ΕΕ παραμένει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νέες
γενιές των Ευρωπαίων πρέπει να εμπνευστούν ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματική νοοτροπία.
Το Σχέδιο Δράσης ΕΕ 2020 επιχειρηματολογεί ότι οι νέοι άνθρωποι που ωφελούνται από μία
εξειδικευμένη επιχειρηματική εκπαίδευση είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση
και να διαχειριστούν με επιτυχία τις προκλήσεις στην επαγγελματική τους καριέρα και ζωή
γενικότερα. Κατά συνέπεια, αυτός είναι ένας καλός λόγος για να εξασφαλιστεί η ποιοτικότερη
επιχειρηματική εκπαίδευση.
Οι περισσότερες προσεγγίσεις των τελευταίων ετών εστίαζαν στη βελτίωση των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων οι οποίες καλλιεργούνται μόνο μέσα στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Πάραυτα, απαιτείται μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, κατά την οποία
το σχολείο, οι φίλοι, η οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον, θα παίξουν σημαντικό ρόλο,
συνεισφέροντας στη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας για την τόνωση της
επιχειρηματικής νοοτροπίας, της ενδοεπιχειρηματικής στάσης και των ικανοτήτων για
καινοτομία.
Το έργο θα προσδιορίσει και θα ανταλλάξει – μέσω της προσέγγισης της τετραπλής
έλικας – καλές πρακτικές για τη δημιουργία φιλικών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων και
δράσεων για την τόνωση της επιχειρηματικότητας στη νοοτροπία των νέων ανθρώπων.
Οι καλές πρακτικές και τα διδάγματα θα μεταφερθούν σε Σχέδια Δράσης που θα
συμπεριληφθούν στις περιφερειακές πολιτικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
α) Οι υποψήφιοι δεν δύνανται να έχουν παράλληλη σύμβαση έργου με το ΠΤΑ ως
μέλος ομάδας έργου στο ίδιο ή σε άλλο έργο του ΠΤΑ.
β) Οι συμμετέχοντες που επιλεγούν θα εκτελούν το έργο τους, σε χώρο που θα τους
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παραχωρήσει το ΠΤΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
γ) Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεργαστεί κατά το παρελθόν με το ΠΤΑ και το παραδοτέο
τους δεν έχει παραληφθεί μερικώς ή ολικώς επειδή κρίθηκε ανεπαρκές, αποκλείονται από την
διαδικασία επιλογής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

