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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 
Υποέργο 2 με τίτλο: «Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών 
διαδικασιών», κωδικό ΟΠΣ 5007898 του "Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ", για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών. 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 

A. Τις διατάξεις: 
1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».  

2 του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/06-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

3 του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

4 του Π.Δ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

5 του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

6 του ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) «A) 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»  
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7 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

8 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές 

ρυθμίσεις».  

9 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

10 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου  της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ». 

11 του ν.3861/08-07-2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12 της παρ. Ζ του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

13 του ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο» 

14 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας», όπως ισχύει.  

15 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως 

ισχύουν. 

16 του ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α΄/04-03-1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 

Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», όπως ισχύει.  

17 του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23-03-2015) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την 

πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”. 

18 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες», όπως ισχύει. 

19 της παρ. Ζ του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
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20 του ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α΄/28-06-2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».  

21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006. 

22 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

23 του Κανονισμού 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται 

στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 

αριθμ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 

και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

24 τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου  της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ. 

25 του ν.4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α΄/03-12-2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 

άλλες διατάξεις». 

26 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Β. Τις αποφάσεις: 
 
1. τη με αριθ.  83071/ΕΥΘΥ/781 (ΦΕΚ 2643/Β΄/25-08-2016) Κ.Υ.Α. που αφορά στη 

σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. 

2. τη με αριθμ. 137675/EΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968/31-12-2018) Υ.Α. 
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«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 

1822/Β/24-08-2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων, συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει. 

3. τη με αρ. 134453/2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2857/Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 

(Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274 (ΦΕΚ 

2573/Β/26-09-2014)», όπως ισχύει. 

4. τη με αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3400/Β΄/20-12-2012) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.”. 

5. τη με αριθμ. 32732/21-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΙΕΚ465ΧΙ8-ΩΔΗ) «Εγκύκλιο οδηγιών έγκρισης 

και χρηματοδότησης ΠΔΕ 2018 και προγραμματισμού δαπανών ΠΔΕ 2019 -2021». 

6. τη με αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

7. τη με αριθμ. πρωτ. 1419/484/Α2/20-03-2017 (αριθμ. ΟΠΣ: 2037, Κωδ.: 057), 

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 

8. τη με αριθμ. 4213/447/Α3/06-09-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών 

διαδικασιών» στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με MIS 5007898 και την εγγραφή της Πράξης στη Σ.Α. Ε1341 με κωδικό 

(ενάριθμο) 2017ΣΕ13410000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

Αποφασίζουμε 

Την ανακοίνωση της παρούσας Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο του 

υποέργου 2:  «Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών 

διαδικασιών» της Πράξης: «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος 

τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» με κωδικό ΟΠΣ 5007898, η οποία χρηματοδοτείται 

από το Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου θα εκτελεστούν στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: 

«Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών 

διαδικασιών», με κωδικό ΟΠΣ 5007898 του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» από την Ειδική Υπηρεσία/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφεξής Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ). 

Η Πράξη έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, μέσω 

της αξιοποίησης ενός μηχανισμού διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφορών, ο οποίος 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, 

προς τη διαμόρφωση ενός σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού και οικονομικού 

περιβάλλοντος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το υποέργο 2 στοχεύει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και των 

στοιχείων που προκύπτουν από το υποέργο 1: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας, 

προτυποποίηση διαδικασιών, οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία» και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων, την τεκμηρίωση για επικείμενες αλλαγές στην αγορά εργασίας και τη 

διατύπωση προτάσεων από δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, εξειδικευμένους νομικούς  

επιστήμονες.  

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Τα παραδοτέα του έργου καθορίζονται ως ακολούθως: 

• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και στοιχείων που προκύπτουν από τις 

συμφιλιωτικές διαδικασίες και ομαδοποίηση των περιπτώσεων. 

• Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από το υποέργο 1. 

• Αποτύπωση προτάσεων (αναφορές - εμπειρογνωμοσύνες) μετά την αξιοποίηση των 

παραγόμενων πληροφοριών, οι οποίες συμβάλλουν στον εντοπισμό  περιπτώσεων 

έντασης προβλημάτων και παρέχουν τεκμηριωμένη επιστημονική βάση για τον 

σχεδιασμό πολιτικών που αφορούν στην αγορά εργασίας.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΕ.: Έκαστος εξωτερικός συνεργάτης θα υποβάλει  δώδεκα  (12) μηνιαίες αναφορές σε σχέση 

με ζητήματα που ανακύπτουν από τις τριμερείς και κατά περίπτωση εμπειρογνωμοσύνες, 

σύμφωνα με τις ανάγκες της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου.   

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου για τους δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες είναι 

δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 

 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡAΔΟΤΕΩΝ 

Οι υπηρεσίες παρέχονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες στην έδρα τους και κατά 

περίπτωση στην έδρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που βρίσκεται 

στην Αθήνα, Σταδίου 29. Τα παραδοτέα παραδίδονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθ’ 
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όλη τη διάρκεια του έργου και οι επιμέρους εργασίες σε χρόνους που καθορίζονται από την 

αναθέτουσα αρχή. Τα παραδοτέα των εξωτερικών συνεργατών υποβάλλονται σε μηνιαίες 

αναφορές, στις οποίες περιλαμβάνεται όλο το σχετικό υλικό που έχει αναπτυχθεί. Οι 

μηνιαίες αναφορές υποβάλλονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες την τελευταία ημέρα 

του μήνα αναφοράς του εκάστοτε παραδοτέου. 

Κατά την υλοποίηση του έργου και των παραδοτέων των συμβάσεων, οι εξωτερικοί 

συνεργάτες οφείλουν να συνεργάζονται τόσο με τον υπεύθυνο της πράξης και του υποέργου, 

όσο και με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Ορίζεται ρητά ότι: α) το αντικείμενο των συμβάσεων δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες και β) απαγορεύεται η εκχώρηση όλου ή τμήματος του προς υλοποίηση έργου σε 

τρίτους. 

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από Eπιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 

με την  παρ.3 του άρθρου 221 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις συμβάσεις, μπορεί δε να καλούνται να παραστούν και οι εξωτερικοί 

συνεργάτες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής: 

α) είτε παραλαμβάνει τα σχετικά παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις των 

συμβάσεων χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του ν.4412/2016, 

όπως ισχύει. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους των συμβάσεων, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους των συμβάσεων και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των  παραδοτέων και συνεπώς 

αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα 

οριζόμενα στο άρθρο  219 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής των παραδοτέων και οι λεπτομέρειες για την παραλαβή τους 

από την αρμόδια Επιτροπή καθορίζονται επακριβώς στις συμβάσεις που θα υπογράψουν οι 

εξωτερικοί συνεργάτες. 

Αρμόδιος για την παρακολούθηση είναι η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου. 

 

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που 

αποκτώνται, καταρτίζονται, αναπτύσσονται και παράγονται από τους αντισυμβαλλόμενους 

κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν αποκλειστική 

ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα (Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ) και το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, που μπορεί μόνος αυτός να τα διαχειρίζεται και να τα αξιοποιεί. Η 

Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ/  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να τα επεκτείνει, 

τροποποιεί, διαθέτει ή να τα αξιοποιεί, χωρίς προηγούμενη άδεια των αντισυμβαλλομένων, 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3
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καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσής τους. Όλα τα 

πνευματικά δικαιώματα στο έργο ανήκουν στον δικαιούχο φορέα (Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ/ 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων). Με την υπογραφή των συμβάσεων, οι 

αντισυμβαλλόμενοι μεταβιβάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου 

στην Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ/ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία θα είναι ο 

αποκλειστικός δικαιούχος του έργου και φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, 

όπως ισχύει. 

 

 

6. AMOIBH - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή εκάστου εξωτερικού συνεργάτη, ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων 

εξακοσίων ευρώ (18.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αντιστοιχεί σε δώδεκα 

(12) ανθρωπομήνες (ΑΜ) και το κόστος κάθε ΑΜ είναι χίλια πεντακόσια πενήντα ευρώ 

(1.550,00€). Στη συγκεκριμένη αμοιβή, συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και 

τυχόν εισφορές, βάσει του άρθρου 1 του ν.4578/2018, όπως ισχύει. Για όλη τη διάρκεια του 

έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής κάθε εξωτερικού συνεργάτη δεν θα ξεπεράσει τις 

δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (18.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων 

κρατήσεων.  

Οι αμοιβές καταβάλλονται τμηματικά ανά δίμηνο, μετά την παραλαβή και έγκριση κάθε 

περιοδικής (μηνιαίας) αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 4. 

Για όλες τις πληρωμές, εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά 

και οι συνεργάτες προσκομίζουν πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας και ό,τι άλλο έγγραφο τους ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με 

το ισχύον νομικό πλαίσιο. Από κάθε τιμολόγιο των συνεργατών γίνονται οι νόμιμες 

κρατήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής, με όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, στη 

διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Κοραή 4, Τ.Κ. 105.64 Αθήνα, στο Πρωτόκολλο της Μονάδας Γ’ – 4ος όροφος 

(γραφείο Δ21), ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς. Η προθεσμία υποβολής των φακέλων 

συμμετοχής ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την Παρασκευή 

04/10/2019 και λήγει την Τρίτη 15/10/2019 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής 

αποστολής, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 

αποστολής. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Ο σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
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Συμμετοχή στο πλαίσιο της με αριθμ. 01/2019 ΟΠΣ 5007898 Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τις δύο (2)  θέσεις εξωτερικών συνεργατών του Υποέργου 2 «Αξιοποίηση 

της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών», της Πράξης 

«Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών 

διαδικασιών», με κωδικό ΟΠΣ 5007898, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 

Ο φάκελος περιλαμβάνει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία αναγράφεται το έργο, για το οποίο 

εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ο υποψήφιος συνεργάτης και διαθέτει τα απαραίτητα 

προσόντα. Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του και υποχρεωτικά η 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, μέσω της οποίας διενεργείται κάθε επικοινωνία, 

καθώς και η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων (Παράρτημα 1). 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό 

σημείωμα europass). 

http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions/templates/doc.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) στην οποία δηλώνονται ότι: 

➢ τα στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

➢ δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή 

συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (Παράρτημα 

2). 

4. Συνημμένα αίτησης: Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακοί και 

διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, όπως και ο βασικός τίτλος σπουδών, εφόσον αποκτήθηκαν στο 

εξωτερικό, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πιστοποιητικών 

προϋπηρεσίας και λοιπών αποδεικτικών εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας τους. Η 

τεκμαιρόμενη εμπειρία πιστοποιείται από βεβαίωση της Υπηρεσίας ή του Φορέα, στον οποίο 

ο υποψήφιος απασχολείτο στο παρελθόν. 

5. Οι τίτλοι σπουδών, η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ και λογισμικών εφαρμογών και η 

πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας θα είναι με βάση τα πιστοποιητικά που 

αποδέχεται το Α.Σ.Ε.Π. [Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2001), ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 

347/2003 (ΦΕΚ 315/Α/31.12.2003) και ισχύει, https://www.asep.gr]. 

6. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο 

οι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc
http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc
https://www.asep.gr/
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Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν: 

➢ να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

➢ για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. 

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ (www.epiteliki-

ergasias.gov.gr) στο πεδίο «προκηρύξεις-προσκλήσεις» και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΥ 

(http://www.ypakp.gr) στο πεδίο «προσκλήσεις», όπως επίσης και τα υποδείγματα της 

αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και της υπεύθυνης δήλωσης (Παραρτήματα 1, 2). Όλη η 

επικοινωνία, κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα, γίνεται 

αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Π. Ζαχαρή  (e-mail:  pzachari@mou.gr, 

ed_espa_ergasias@mou.gr). 

 

8. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ  

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι οι ακόλουθες: 

• Πτυχίο A.E.I. (ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 

αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

[Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2001), ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 

315/Α/31.12.2003) και ισχύει, https://www.asep.gr]. 

• Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα 

πολιτικών αγοράς εργασίας/ κοινωνικών επιστημών/ εργατικού δικαίου/ 

εργασιακών σχέσεων/ οικονομικά της εργασίας/ απασχόλησης και μηχανισμών 

μείωσης της ανεργίας. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση 

σχετικών βεβαιώσεων, όπως π.χ. βεβαίωση δικηγορικού συλλόγου. 

• Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα) σε θέματα 

πολιτικών εργασίας/ κοινωνικών επιστημών/ εργατικού δικαίου/ εργασιακών 

σχέσεων/ οικονομικά της εργασίας. 

 

Οι προτάσεις των υποψηφίων που διαθέτουν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα, θα 

αξιολογηθούν με βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής του επόμενου άρθρου. 

 

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όσοι/-ες υποψήφιοι/-ες διαθέτουν 

τα ανωτέρω προαπαιτούμενα προσόντα, τα οποία είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού 

και απαιτούνται, προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία 

αξιολόγησης. 

http://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
http://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
http://www.ypakp.gr/
mailto:pzachari@mou.gr
mailto:ed_espa_ergasias@mou.gr
https://www.asep.gr/
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Οι φάκελοι συμμετοχής των υποψηφίων που διαθέτουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα, θα 

αξιολογηθούν με βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα μαζί με την ανώτερη βαθμολογία κάθε κριτηρίου. Η μέγιστη βαθμολογία 

που μπορεί να λάβει υποψήφιος είναι 100 μόρια.  

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ 

 

 

 

1 

Επαγγελματική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

ή προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 

Εμπειρία στη διαχείριση έργων, στο συντονισμό ομάδων έργων 

και σε θέματα, σχεδιασμού, παρακολούθησης, και αξιολόγησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων 

χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Κάθε χρόνος μοριοδοτείται 

με 6 μόρια (ή 0,5/μήνα) με μέγιστο αριθμό βαθμολογίας τα 15 

μόρια.  

 

 

 

15 

 

 

2 

Ξένη Γλώσσα (αγγλική) 

Βαθμολογείται ένα επίπεδο γνώσης από τα κατωτέρω με βάση 

το πιστοποιητικό που υποβάλλεται, (σύμφωνα με το ΠΔ 

146/2007): 

Επίπεδο Β2: 10 μόρια 

Επίπεδο C1: 15 μόρια 

Επίπεδο C2: 20 μόρια 

 

 

20 

 

 

3 

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα πολιτικών αγοράς εργασίας/ 

κοινωνικών επιστημών/ εργατικού δικαίου/ εργασιακών σχέσεων/ 

οικονομικά της εργασίας/απασχόλησης και μηχανισμών μείωσης 

της ανεργίας 

Κάθε χρόνος μοριοδοτείται με 6 μόρια (ή 0,5/μήνα) με μέγιστο 

αριθμό βαθμολογίας τα 28 μόρια. Διευκρινίζεται ότι 

μοριοδοτείται ο χρόνος εμπειρίας επιπλέον των 36 μηνών που 

είναι ο ελάχιστος χρόνος για τη συμμετοχή στη διαδικασία 

βάσει του άρθρου 8 της παρούσας. 

 

 

28 

 

 

4 

Πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης Η/Υ 

Πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης Η/Υ και λογισμικών 

εφαρμογών σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-

2001), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.347/2003 (ΦΕΚ 

315/Α΄/31-12-2003) και ισχύει (αναλυτικά στο  

https://www.asep.gr). 
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https://www.asep.gr/
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5 

Προσωπική συνέντευξη 

Οι ερωτήσεις θα αφορούν την προσωπικότητα του υποψηφίου 

και το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου.  

Τα επιθυμητά προσόντα αφορούν τις ενότητες: 

− Η κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του 

έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του. 

− Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο της 

ομάδας έργου. 

− Οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα λήψης 

πρωτοβουλιών. 
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 Μέγιστη Βαθμολογία 100 

 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και κατά τον τύπο του άρθρου 

7 της παρούσας,  θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται με Απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στο 

αποφαινόμενο όργανο για την έγκριση - επικύρωση των αποτελεσμάτων. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει την παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο των προτάσεων ή την προσκόμιση 

συμπληρωματικών στοιχείων από τους υποψήφιους. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή 

διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους και 

δεν θεωρείται αντιπρόταση.  

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

▪ Έλεγχο των υποβληθέντων φακέλων για τη διαπίστωση του εμπρόθεσμου και την 

τήρηση των οριζομένων του άρθρου 7 της παρούσας. 

▪ Έλεγχος των προτάσεων για την εκπλήρωση ή μη των προϋποθέσεων συμμετοχής 

(άρθρο 8). Οι προτάσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αποκλείονται 

από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. 

▪ Εξαγωγή αποτελεσμάτων βαθμολόγησης, βάσει των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 

9. 

▪ Κλήση υποψηφίων σε προσωπική συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη (φυσική 

παρουσία) οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. 

▪ Βαθμολόγηση υποψηφίων και κατάρτιση προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης 

των υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Ανάρτηση 

αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ. 
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▪ Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους/ις υποψηφίους/ες σε αποκλειστική προθεσμία 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα 

κατάταξης. 

▪ Εξέταση τυχόν ενστάσεων από αρμόδια Επιτροπή. 

▪ Κατάρτιση οριστικού πίνακα κατάταξης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Ε.Δ. 

ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ. Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθημέρου των 

ενστάσεων, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης καθίσταται αυτομάτως οριστικός. 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην 

ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΥ (www.epiteliki-ergasias.gov.gr) στο πεδίο 

«προκηρύξεις-προσκλήσεις» και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΥ (http://www.ypakp.gr) στο 

πεδίο «προσκλήσεις». 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή εταιρεία ταχυμεταφοράς) στο Πρωτόκολλο της Ε.Δ.  ΕΣΠΑ 

ΥΠΕΚΥ στη διεύθυνση:  Ειδική Υπηρεσία/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Κοραή 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, εντός πέντε (5) ημερών από την 

επόμενη της ημέρας ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Δ. 

ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ.  

Οι ενστάσεις κρίνονται από αρμόδια Επιτροπή, η οποία ορίζεται με Απόφαση Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας 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 με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παρέλευση της 

ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δεν 

εξετάζονται. Το εμπρόθεσμο της ένστασης στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, 

κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.  

Σε περίπτωση ένστασης, ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

 

ΕΝΣΤΑΣΗ  

Επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων για την σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Αξιοποίηση 

της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών», της Πράξης 

«Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του συστήματος τριμερών συμφιλιωτικών 

διαδικασιών» με κωδικό ΟΠΣ 5007898. 

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, εντός τριών (3) ημερών από την 

επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ, 

κατόπιν γραπτής αίτησης, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, υπό τους όρους τήρησης των 

προβλεπόμενων στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

http://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
http://www.ypakp.gr/
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σε συνδυασμό με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη 

αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 

του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

β) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται, δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 

εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση 

αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο 

άρθρο 9 παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 

γ) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στη χορήγηση 

εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης και είναι απολύτως 

αναγκαία για την επίτευξη του νόμιμου σκοπού για τον οποίο ζητείται η επεξεργασία των 

δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679. 

δ) Η αποκάλυψη πληροφοριών που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές τελεί υπό την επιφύλαξη 

των ειδικών διατάξεων του ν.4412/2016 και του Π.Δ. 28/2015. 

 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
 
 
Συνημμένα: Παραρτήματα Ι και ΙΙ 
 
Εσωτερική Διανομή  (ηλεκτρονική αποστολή)                                                                               

• Γραφείο Υπουργού 

• Γραφείο Γενικής Γραμματέα Εργασίας 

• Γραφείο Προϊσταμένης Ε.Υ./  Ε.Δ. ΕΣΠΑ 

• Κ.Φ./Μον. Β’ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Για τη με αριθμ. 01/2019 (ΟΠΣ:5007898) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο   

Όνομα   

Όνομα Πατρός  

Όνομα Μητέρας  

Αριθμός  Δελτίου 
Ταυτότητας 

Εκδ. Αρχή: Ημερ.εκδ.: 

Α.Φ.Μ.  Δ.Ο.Υ. 

Ημερομηνία Γέννησης  

 
Δ/νση κατοικίας 

 Αριθμός: 

Δήμος: Ταχ. Κώδικας: 

Τηλ. Οικίας  

Τηλ. Κινητό  

E-mail  

 
Σας υποβάλλω Αίτηση Συμμετοχής για τη θέση εξωτερικού συνεργάτη (εξειδικευμένου επιστήμονα σε  
θέματα σε θέματα πολιτικών αγοράς εργασίας/ κοινωνικών επιστημών/ εργατικού δικαίου/ εργασιακών 
σχέσεων/ οικονομικά της εργασίας). 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
(αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα 

που επισυνάπτετε και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 
22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση που έχω δηλώσει, όπως αυτά αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση.  

Ημερομηνία …../…../2019  
Ο/Η ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΣΑ 

 
 
 

 (Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή) 
 
 
Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλη χρήση, ούτε 
και θα εκχωρηθούν σε τρίτους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)  

 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 
παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

  

 ΠΡΟΣ(1):  
 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ 

Ο – Η Όνομα:  
  

Επώνυμο:  
  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:   

  

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:  

  

Ημερομηνία γέννησης(2):  
  
  

Τόπος Γέννησης:  

  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:  

  
Τηλ:  

  

Τόπος  
Κατοικίας:  
  

 
Οδός:  

  
Αριθ:  

  
ΤΚ:  

  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου  
(Fax):    

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου  

(Ε-mail):    

  
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, 

δηλώνω ότι:  

1) Τα στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι αληθή.  

2) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,  
πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

3) Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλω προς αξιολόγηση της αίτησής μου,  προς αξιολόγηση τυχόν 
ενστάσεων που θα υποβληθούν είτε από εμένα είτε εναντίον μου και σε περίπτωση επιλογής μου, για τις ανάγκες κατάρτισης της 
σύμβασης που θα υπογραφεί.   

 
Ημερομηνία:      .. /…. /2019 

  
                                                                                                                                                                                             Ο – Η Δηλών/ούσα  

 
  

  
                                                                                                                                                                                             (Υπογραφή)  

  
 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  
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(1) (2) Αναγράφεται ολογράφως.   
(2) (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με    

 φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος  
 βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».  

 
(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   
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