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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), με την υπ’ αρ. 764 3/3/2021 απόφαση ένταξης απόφαση 

ένταξης και την υπ’ αρ. 36.3/29-03 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, ανέλαβε την υλοποίηση της εγκεκριμένης 

πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Περιφέρεια 

Αττικής» με αρ. ΟΠΣ 5074787, στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας 

εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής» (κωδ. πρόσκλησης ATT098/ ΑΔΑ: 

ΡΟΥΓ7Λ7-1ΣΙ) που υλοποιείται στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα. 

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης, 

κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 750 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, μισθωτών 

του Ν. 4110/2013 καθώς και αυτοαπασχολούμενων που δεν απασχολούν προσωπικό, στην Περιφέρεια 

Αττικής. Στόχος της πράξης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση 

των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων και έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη διατήρηση 

των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και 

τεχνολογικού περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης αφορά σε 

κλάδους και τομείς της RIS3 για την Περιφέρεια Αττικής και πιο συγκεκριμένα στους τομείς τεχνολογίας και 

ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίοι αποτελούν του δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας Αττικής. 

Αναλυτικότερα, η πράξη περιλαμβάνει:  

Α) Τη Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων. Η συγκεκριμένη συμβουλευτική παρέμβαση θα γίνει με τη 

βοήθεια ατομικής συμβουλευτικής συνεδρίας και θα περιλαμβάνει την εφαρμογή εξειδικευμένων 

παρεμβάσεων προς τους ωφελούμενους, βασισμένων στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους, 

σε συνδυασμό με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας. Θα υλοποιηθούν 3 

συμβουλευτικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο.  

Β) Ενέργειες απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων. Πρόκειται για την υλοποίηση 

συμβουλευτικής υποστήριξης - προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων και θα εκτελεστούν από αναδόχους που θα προκύψουν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας 

(ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων 

συμβάσεων. Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν ενδεικτικά 25-30 προγράμματα κατάρτισης με γεωγραφική 

διασπορά στο σύνολο Περιφέρειας Αττικής, συνολικής διάρκειας 90 ωρών για κάθε ωφελούμενο, στα 

ακόλουθα θεματικά αντικείμενα: 

1. Βασικές δεξιότητες H/Y 
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2. Τεχνικός Η/Υ ΚΑΙ Δικτύων 

3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 

4. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών 

5. Σχεδιασμός, Υλοποίηση ΚΑΙ Διαχείριση Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

6. Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών ΚΑΙ Social media 

7. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 

8. Πωλήσεις λιανικής – επικοινωνία με πελάτες 

9. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδα 

Γ) Ενέργειες Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων. Πρόκειται για την υλοποίηση ενεργειών 

πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στις θεματικές ειδικότητες της κατάρτισης. Η πιστοποίηση θα 

πραγματοποιηθεί από Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, οι οποίοι έχουν λάβει διαπίστευση από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως φορείς πιστοποίησης προσώπων κατά το διεθνές πρότυπο ISO/ICE 17024: 

2012. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των καταρτισθέντων θα μετάσχει σε εξετάσεις αξιολόγησης για την 

απόκτηση πιστοποιητικού των αποκτηθέντων προσόντων.  

Δ) Ενέργειες οργάνωσης, συντονισμού, δημοσιότητας. Ειδικότερα, πρόκειται να υλοποιηθεί μια σειρά 

δράσεων που στόχο έχουν, α) την προετοιμασία και συντονισμό της υλοποίησης των ενεργειών κατάρτισης 

και των διαδικασιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από την κατάρτιση, β) τη 

δημοσιότητα του έργου και την διάχυση της πληροφορίας με σκοπό την ενημέρωση της ομάδας-στόχος. 

Σημειώνεται ότι στους ωφελούμενους που θα συμμετέχουν στην εν λόγω δράση, πρόκειται να καταβληθεί 

επίδομα κατάρτισης. 

Η πράξη διακρίνεται στα ακόλουθα υποέργα: 

• Υποέργο 1: Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης 

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 566.250 € 

• Υποέργο 2: Παροχή εκπαιδευτικού επιδόματος, προϋπολογισμού 337.500 €  

• Υποέργο 3: Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου, προϋπολογισμού 

96.250 € 

Το υποέργο 1 που αφορά στις δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης θα 

υλοποιηθεί μέσω αναδόχων που θα αναδειχθούν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το 

ενωσιακό και εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Τα υποέργα 2 και 3, που περιλαμβάνουν τις ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και δημοσιότητας του 

έργου και την καταβολή των Εκπαιδευτικών Επιδομάτων, είναι οριζόντιου χαρακτήρα και θα υλοποιηθούν 
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από το Β.Ε.Α. με ίδια μέσα. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο αυτό, το Β.Ε.Α. λαμβάνοντας υπόψη: 

• Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της YA 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - 

Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ) 

• Τη με αρ. πρ. 2161/21.07.2020 (Κωδικός: ATT098/ ΑΔΑ: ΡΟΥΓ7Λ7-1ΣΙ) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 

Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 08 

• Τη με αρ. πρ. 288.2/18-11-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΒΕΑ σύμφωνα με την 

οποία  

o Εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 1 εκ. € στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 

2161/21.07.2020 (Κωδικός: ATT098/ ΑΔΑ: ΡΟΥΓ7Λ7-1ΣΙ) Πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 

Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 

08, με τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 €, και 

διάρκεια 18 μηνών, με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη 750 εργαζομένων και 

αυτοαπασχολουμένων της Περιφέρειας Αττικής, καταρτίζοντάς τους σε στρατηγικούς τομείς 

τεχνολογίας και ψηφιακών δεξιοτήτων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, μέσω 3 

υποέργων ως εξής: 

▪ ΥΠΟΕΡΓΟ 1. «Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης 

και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής»: 

υλοποίηση μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, τηρουμένων των προβλεπομένων στην 

ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και περιλαμβάνονται οι ενέργειες 

κατάρτισης 

▪ ΥΠΟΕΡΓΟ 2. «Παροχή εκπαιδευτικού επιδόματος»: Υλοποίηση από το δικαιούχο 

(ΒΕΑ) με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) και περιλαμβάνεται η παροχή του εκπαιδευτικού 

επιδόματος στους καταρτιζόμενους 

▪ ΥΠΟΕΡΓΟ 3. «Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου»: 

θα υλοποιηθεί από τον δικαιούχο (ΒΕΑ) με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) και 
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περιλαμβάνονται οι ενέργειες για το Συντονισμό, τη Διαχείριση και την δημοσιότητα 

του συνόλου της πράξης 

o Εγκρίθηκαν τα Σχέδια απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των Υποέργων 2 και 3 του εν 

λόγω έργου 

o Ορίστηκαν οι υπεύθυνοι έργου και υποέργων της Πράξης, η Ομάδα Έργου αυτής καθώς και 

η Ομάδα εργασίας που αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της 

Πράξης 

o Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του ΒΕΑ για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης και 

των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων για την υποβολή της πρότασης 

• Το υπ’ αρ. 118820 Τεχνικό Δελτίο Πράξης το οποίο υπέβαλε ο Δικαιούχος ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ στο Ο.Π.Σ.  

• Τη με Α.Π. 764/03-03-2021 απόφαση ένταξης της Πράξης για χρηματοδότηση (ΑΔΑ 9Ω567Λ7-5Β6)  

• Την υπ’ αρ. 36.3/05-04-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Β.Ε.Α.  

• Την υπ’ αρ. 37.2/26-04-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Β.Ε.Α., για την έγκριση και ανάρτηση της 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή του Έκτακτου Προσωπικού της Ομάδας 

Έργου της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5035205 καθώς και έγκρισης της απόφασης Υλοποίησης της 

Πράξης με Ίδια Μέσα 

• Τη με Α.Π. 930 (ΑΔΑ: 61Ξ0469ΗΡΙ-4ΡΚ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 

«Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα του έργου» της Πράξης «Ενίσχυση και 

πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής» με 

κωδικό ΟΠΣ 5074787, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η στελέχωση της Ομάδας Έργου, με 6 

έκτακτα στελέχη κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο, για την κάλυψη των θέσεων του έκτακτου προσωπικού της Ομάδας Έργου και 

συγκεκριμένα:  

o Ενός στελέχους Υλοποίησης και Συντονισμού  

o Ενός στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης  

o Ενός στελέχους Οικονομικής υποστήριξης (λογιστής) 

o Ενός στελέχους Νομικής Υποστήριξης (νομικός) 

o Ενός στελέχους Δημοσιότητας   

o Ενός στελέχους επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9567%CE%9B7-5%CE%926?inline=true
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απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για τη σύναψη σύμβασης έργου με φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες ως Στέλεχος 

Νομικής Υποστήριξης της Πράξης (Νομικός), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Προετοιμασία, συντονισμός, 

διαχείριση και δημοσιότητα του έργου». 

Το Υποέργο αφορά στο συντονισμό, παρακολούθηση, διοίκηση και υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που στόχο έχουν α) την προετοιμασία και συντονισμό της 

υλοποίησης των ενεργειών συμβουλευτικής, κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής άσκησης) και των 

διαδικασιών πιστοποίησης, β) τη δημοσιότητα του έργου και τη διάχυση της πληροφορίας με σκοπό την 

ενημέρωση της ομάδας-στόχος.   

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω του Πακέτου Εργασίας 1: Προετοιμασία, συντονισμός, 

διαχείριση και δημοσιότητα του έργου (ΠΕ1). 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων οργάνωσης, 

συντονισμού και συνολικής υποστήριξης του έργου, με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση των 

προβλεπόμενων ενεργειών και ο σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων προβολής-δημοσιότητας 

και προσέλκυσης ωφελουμένων καθώς και η υλοποίηση ενεργειών διάδοσης των αποτελεσμάτων της 

Πράξης.   

Στόχος του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας είναι να επιτευχθεί η άρτια υλοποίηση των προβλεπόμενων 

δράσεων σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου μέσω του συστηματικού σχεδιασμού και οργάνωσης όλων των 

ενεργειών της πράξης καθώς επίσης και των απαιτούμενων διαδικασιών συντονισμού και 

παρακολούθησης και η μεθοδική επικοινωνία των δράσεων και των αποτελεσμάτων της πράξης  

Επιμέρους ενέργειες του ΠΕ1 θα αποτελέσουν: 

• Η ενημέρωση - Προσέλκυση ωφελούμενων 

• Η Επιλογή Ωφελουμένων 

• Ο Σχεδιασμός και οργάνωση δράσεων - διενέργεια διαγωνισμών για την υλοποίηση της πράξης 

• Η Συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και του οικονομικού 

αντικειμένου του συνόλου της πράξης. 

• Η Διάδοση των αποτελεσμάτων 
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• Η Οριζόντια υποστήριξη των δράσεων και ενεργειών ενημέρωσης και πληροφόρησης 

• Οι ενέργειες δημοσιότητας, καταχωρήσεις στον Τύπο και σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενημέρωσης 

 

Τα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας συνοψίζονται στο Παραδοτέο 1 (Π1.1), το οποίο περιλαμβάνει: 

• Φακέλους αποφάσεων Δ.Σ, 

• Φακέλους φυσικού αντικειμένου ανά υποέργο, 

• Φάκελο για την ενημέρωση, προσέλκυση και επιλογή ωφελουμένων 

• Φακέλους επιλογής αναδόχων και συνεργατών,  

• Φάκελο οικονομικού αντικειμένου 

• Φάκελο διαγωνιστικών διαδικασιών 

• Αναρτήσεις και καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

• Καταχωρήσεις στον τύπο 

• Αποστολή Δελτίων τύπου σε εθνικά και τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 

• Ημερίδα 

• Φάκελο επιτόπιων ελέγχων και επαληθεύσεων προγραμμάτων κατάρτισης 
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ1 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

 

ΠΕ 1  

 

 

 

Π1.1 

 

01/01/2021 

 

30/06/2022 

 

46,00  ΑΜ  
 

96.250,00 € 

 

96.250,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ   46,00 ΑΜ  
96.250,00 € 

 

96.250,00 € 

 

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Στελέχους Νομικής Υποστήριξης της Πράξης συνοπτικά είναι οι 

ακόλουθες: 

Το στέλεχος Νομικής Υποστήριξης της Πράξης θα είναι υπεύθυνο για τη σύννομη, ταχεία και ορθή 

διεξαγωγή του διαγωνισμού για την εκτέλεση του Υποέργου 1. Ειδικότερα: 

 

 
1 Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες  
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Διαδικασίες πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού 

Με την απόφαση της δημοπράτησης του υποέργου, θα συνταχθούν τεύχη δημοπράτησης, θα εγκριθούν από το 

Φορέα Υλοποίησης και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, θα συγκροτηθεί Επιτροπή Διαγωνισμού και θα 

διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Επιπλέον ο Φορέας θα παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί 

των εγγράφων του διαγωνισμού εφόσον ζητηθούν. 

Διαδικασίες κατά την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

Ο φορέας στη φάση αυτή θα διεξάγει την αποσφράγιση των προσφορών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Ο φορέας θα μπορεί να 

πραγματοποιήσει το διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Διαδικασίες μετά τη διενέργεια του Διαγωνισμού 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών ο Φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων του, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών του. 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του 

διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. Εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των προσφορών και 

προβαίνει στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Ο Νομικός Σύμβουλος καλείται να παρέχει νομική υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια των παραπάνω 

αναφερόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση του υποέργου 1 σε αναδόχους καθώς και για τη 

σύνταξη των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης. 

Επιπρόσθετα, καλείται να παρέχει νομική υποστήριξη στο Φορέα Υλοποίησης και την Ομάδα Έργου υλοποίησης 

της πράξης, σε νομικά ζητήματα υλοποίησης της πράξης καθώς, να υποστηρίζει νομικά το φορέα στα στάδια 

προκήρυξης, διενέργειας και κατακύρωσης των διαγωνισμών καθώς και να εκπροσωπεί το φορέα κατά την 

εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. 

Για την ως ανωτέρω εργασία, ο Νομικός Σύμβουλος για την Υλοποίηση της Πράξης καλείται να συντάσσει και να 

καταθέτει μηνιαίες εκθέσεις νομικής υποστήριξης. 

Η αμοιβή του στελέχους θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται περιοδικά και απολογιστικά με την υποβολή των 

παραδοτέων που συνδέονται με τα καθήκοντα / αρμοδιότητες που το στέλεχος αναλαμβάνει.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στοιχεία απασχόλησης – Αμοιβή  

Το Στέλεχος Νομικής Υποστήριξης της Πράξης θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 

μηνών από την υπογραφή. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της Πράξης, η διάρκεια του έργου 

ενδέχεται να παραταθεί για αντίστοιχο διάστημα. Ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης και Διαχείρισης της 

Πράξης, θα εργάζεται στα γραφεία του Β.Ε.Α. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του είναι υποχρεωτική. Οι όροι 

και οι προϋποθέσεις θα εξειδικευτούν στη σύμβαση. 

Η συνολική αμοιβή έχει προϋπολογιστεί στα 6.868,78 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Στο παραπάνω τίμημα συμπεριλαμβάνονται τυχόν φόροι (εισοδήματος κλπ.), τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, 

κρατήσεις υπέρ τρίτων, όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την 

προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφερομένων, των αμοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστεθέντων, 

βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων. 

Δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω πόσο οι δαπάνες ταξιδιών (εσωτερικού ή εξωτερικού), τα οποία 

ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του Έργου, την επικοινωνία με τους 

εμπλεκόμενους φορείς και γενικότερες ανάγκες του έργου και οι οποίες και αποζημιώνονται σύμφωνα με 

τα εφαρμοζόμενα για το προσωπικό του δικαιούχου που συμμετέχει στην πράξη. 

 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ‐ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Τα Απαιτούμενα Προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και 

είναι κριτήρια αποκλεισμού (on‐off). Τα Απαιτούμενα Προσόντα, τα Επιθυμητά Προσόντα και ο τρόπος 

μοριοδότησής τους προσδιορίζονται ως εξής: 

3.1  Απαιτούμενα Προσόντα: 

3.1.1 Πτυχίο Νομικής 

3.1.2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε σχετικό πεδίο (Εθνικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 

Δημόσιες Συμβάσεις) 

3.1.3 Προϋπηρεσία τουλάχιστον Τριών (3) ετών ως νομικός σε αντικείμενα εθνικού δικαίου/ 

ευρωπαϊκού δικαίου/ δημοσίων συμβάσεων 

Για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν 

βιογραφικό σημείωμα, και αποδεικτικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ενότητες 4 
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και 5 της παρούσης. 

3.2  Μοριοδοτούμενα επιθυμητά προσόντα: 

Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις, θα προκύψει σύμφωνα με 

τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

3.2.1 

Ικανότητα Παράστασης σε Δικαστήρια 
(βαθμολογείται το ανώτερο 
πιστοποιημένο επίπεδο  
Μέγιστος αριθμός βαθμού: 20) 

Παρ' Αρείω Πάγω 20 

Παρ' Εφέταις 10 

Παρά Πρωτοδίκαις 5 

3.2.2 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 
(Μέγιστη βαθμολογία: 25) 

Στο Νομικό κλάδο 20 

Σε άλλο κλάδο 5 

3.2.3 Πρόσθετη βαθμολογούμενη Εμπειρία 

Για κάθε 1 έτος τεκμηριωμένης 
εμπειρίας πλέον των 3 ετών  της 
ελάχιστης απαιτούμενης 
εμπειρίας: 4 βαθμοί ανά έτος 

Μέχρι 20 

3.2.4 Συνέντευξη  Μέχρι 25 

ΣΥΝΟΛΟ 90 

  

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται: 

• Να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε συνημμένο Υπόδειγμα στο τέλος της 

παρούσας Πρόσκλησης)  

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει σαφώς η εργασιακή εμπειρία (σε 

έτη) 

• Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία θα βεβαιώνεται η 

ακρίβεια των αναγραφόμενων στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει  εισφορές  

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@acsmi.gr, μέχρι τις 16/06/2021 και ώρα 18:30, με συνημμένα τα παραπάνω έντυπα σε 

μορφή PDF, με την ένδειξη: 

mailto:info@acsmi.gr,
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Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα 

τηλέφωνα: 210‐3680722 και 210-3680758 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ www.acsmi.gr. Στην 

αίτηση οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επιπλέον δηλώνουν την 

επαγγελματική τους εμπειρία. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση. 

 

5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά θα προσκομίζονται μόνο από τους ενδιαφερόμενους που θα κληθούν για 

υπογραφή της σύμβασης, υπό τη διαλυτική αίρεση της ανατροπής της συνεργασίας σε περίπτωση μη 

προσκόμισής τους από τον αντισυμβαλλόμενο. 

Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφόμενων στην 

αίτηση είναι τα εξής :  

5.1. Πτυχίο Νομικής / Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε 

περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση 

αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης 

από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.  

5.2. Ικανότητα Παράστασης σε Δικαστήρια  

Αποδεικνύεται με τη σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο.  

5.3. Απόδειξη Ζητούμενης Επαγγελματικής Εμπειρίας  

Για την απόδειξη της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (ελάχιστης και πρόσθετης βαθμολογούμενης)  

απαιτούνται:  

Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή επιστημονικών ή επιχειρηματικών φορέων ή/ και σχετικών 

συμβάσεων (συνοδευόμενες από τα σχετικά τιμολόγια), από τις οποίες να προκύπτουν το είδος και η 

χρονική διάρκεια της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του/της υποψηφίου.  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Επιλογής Στελέχους Νομικής Υποστήριξης της Πράξης 

«Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια 

Αττικής» με αρ. ΟΠΣ 5074787 

http://www.acsmi.gr/
ΑΔΑ: 9ΑΗ2469ΗΡΙ-ΦΧ5
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

6.1 Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματά της στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ 

www.acsmi.gr (από το μενού ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ -> ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -> Προσκλήσεις Ομάδας Έργου) 

6.2: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ενότητες 4 και 5 

της παρούσας. 

6.3: Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 

από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο www.acsmi.gr , ήτοι στις 

16/06/2021 και ώρα 18:30 . 

6.4 Διαδικασία Αξιολόγησης, βαθμολόγησης και συνέντευξης 

Με την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η 

διαδικασία δύναται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΒΕΑ να διακοπεί, αναβληθεί ή 

επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο 

τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος 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 Διενέργειας του 

Διαγωνισμού για την εξέταση της κάλυψης  των ελάχιστων απαιτήσεων  συμμετοχής, και των 

βαθμολογούμενων κριτηρίων. 

Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας στη διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για τη ημερομηνία και τον 

τόπο πραγματοποίησης της συνέντευξης (σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας η συνέντευξη 

μπορεί να γίνει και μέσω Skype / IPVideoTalk).  

Το Β.Ε.Α. διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη μόνο εκείνους του ενδιαφερόμενους, που 

http://www.acsmi.gr/
http://www.acsmi.gr/
ΑΔΑ: 9ΑΗ2469ΗΡΙ-ΦΧ5
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κρίνονται πλέον κατάλληλοι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα, απαιτούμενα και επιθυμητά 

προσόντα. 

Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων, ενδέχεται να ζητήσει συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί των 

αιτήσεων των υποψηφίων, προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της. 

Αποτελέσματα αξιολόγησης – κατάταξης: Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης (τα 

οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ www.acsmi.gr, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον GDPR 

– ΓΚΠΔ ΕΕ 2016/679). Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτή ένσταση επί των 

προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους. Μετά την 

αξιολόγηση τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα 

κατάταξης (τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ www.acsmi.gr, λαμβάνοντας υπόψη τα 

οριζόμενα στον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679). 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται το άτομο που συγκέντρωσε μεγαλύτερο βαθμό 

στη συνέντευξη, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει και πάλι ισοβαθμία  θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των 

ισοβαθμούντων 

Τήρηση γενικών αρχών: Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της 

συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της 

διαφάνειας. 

Εμπιστευτικότητα: Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Παύλος Ραβάνης 

http://www.acsmi.gr/
http://www.acsmi.gr/
ΑΔΑ: 9ΑΗ2469ΗΡΙ-ΦΧ5



 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Προς: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας Ημερομηνία , .../.. /2021 

Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 18, Αθήνα 

Ταχ. Κώδικας: 106 70 

Τηλέφωνο: 210‐3680700  

Email: info@acsmi.gr   

 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη Θέση Στελέχους Νομικής Υποστήριξης της Πράξης «Ενίσχυση και 

πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής» με κωδ. ΟΠΣ 

5074787 

ΑΙΤΗΣΗ 

Παρακαλώ δεχθείτε την αίτηση συμμετοχής μου ως συνεργάτη στην υλοποίηση της Πράξης.  

Θέση: Στέλεχος Νομικής Υποστήριξης 

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο 
 

Όνομα 
 

Όνομα πατρός 
 

Α. Δ. Ταυτότητας 
 

Ημερομηνία Γέννησης 
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οδός, αριθμός 
 

Ταχ. Κώδικας 
 

Δήμος 
 

Σταθερό τηλέφωνο 
 

Κινητό τηλέφωνο 
 

E‐mail 
 

Συνημμένα σας υποβάλλω: 

1. 

2. 

3. 

Ο/Η ………………………………………….. (Υπογραφή) 

Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται από το Β.Ε.Α. με αποκλειστικό σκοπό την 

Επιλογή Υπευθύνου Διοικητικής Υποστήριξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280  Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών» με αρ. ΟΠΣ 5035205 

 

 
  

mailto:info@acsmi.gr
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 
 
 

ΠΡΟΣ(1): Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας 

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(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Τα στοιχεία που αναγράφονται καθώς και οτιδήποτε άλλο επικαλούμαι στο βιογραφικό μου σημείωμα που 

καταθέτω στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής μου ως συνεργάτης στη Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και 

πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής» με κωδ. ΟΠΣ 

5074787, είναι αληθή και διαθέτω τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία και θα υποβάλω, εφόσον 

μου ζητηθούν. 
 

 
 

Ημερομηνία: ….. /….. / 2021 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

 

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) 
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