INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.11.26 14:30:25
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ46ΜΤΛΚ-ΑΗΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 26/11/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ: 657

Ειδική Υπηρεσία
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Μονάδα Β’

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Πληροφορίες: Πανωραία Ζαχαρή
Τηλέφωνο: 210 3231272-3
Fax: 210 3231279
Email: pzachari@mou.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Ενστάσεων και έγκριση του οριστικού πίνακα κατάταξης των
υποψηφίων για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 476/01-10-2019
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το Υποέργο 2 με τίτλο:
«Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ
5007898, που συγχρηματοδείται από το "Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ".
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 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».
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. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/06-11-2017) που αφορά στον οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

σελ. [1]

ΑΔΑ: Ψ6ΩΛ46ΜΤΛΚ-ΑΗΦ
Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ

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»,
ιδίως το άρθρο 30, όπως ισχύει.
7. του ν.4488/2017 (ΦΕΚ A’137/13-9-2017) - άρθρα 39 & 40, τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α’147),
περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
8. του ν.4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α΄/03-12-2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».
9. 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».
10. 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.
11. του ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29-08-2019) «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 των 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 για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ».
12. 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.
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. την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
20. του ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α΄/28-06-2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
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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 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».
23. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων που θα ανατεθούν, 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. «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.
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9. τη με αρ. πρωτ. 476/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΖΕ465Θ1Ω-00Σ) Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου για το Υποέργο 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007898 του "Ε.Π.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ", για δύο θέσεις (2) εξωτερικών
συνεργατών.
10. τη με αρ. πρωτ. 508/11.10.2019 (ΑΔΑ: ΨΧ6Τ465Θ1Ω-ΜΕΟ) Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης και Επιτροπής Ενστάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) εξωτερικούς
συνεργάτες στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο: «Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των
τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών», με κωδικό ΟΠΣ 5007898.
11. τη με αρ. πρωτ. 615/12-11-2019 (ΑΔΑ:Ω3Π746ΜΤΛΚ-ΧΤΗ) Απόφαση «Έγκριση προσωρινού
αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, στο
πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 476/01-10-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής
των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007898, που
συγχρηματοδείται από το "Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ"».
12. τη με αρ. πρωτ. 640/19-11-2019 ένσταση του τέταρτου στη σειρά κατάταξης του προσωρινού πίνακα
υποψηφίου κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για
το υποέργο 2 «Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών»
της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007898.
13. τη με αρ. πρωτ. 642/20-11-2019 ένσταση του τρίτου στη σειρά κατάταξης του προσωρινού πίνακα
υποψηφίου επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου για το υποέργο 2 «Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των τριμερών
συμφιλιωτικών διαδικασιών» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007898.
14. Tο από 22/11/2019 έγγραφο της Επιτροπής Ενστάσεων (αρ. πρωτ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ 653/25-11-2019), με το
οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμ. 01 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων, με συνημμένο τον οριστικό
πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, για τη σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) εξωτερικούς
συνεργάτες, στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο: «Αξιοποίηση της διαδικασίας διεξαγωγής των
τριμερών συμφιλιωτικών διαδικασιών» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007898.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε το ως άνω αναφερόμενο με αρ. 01 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων, το οποίο κάνει
εν μέρει αποδεκτές τις ως άνω (12) και (13) σχετικές ενστάσεις, οπότε ο οριστικός πίνακα κατάταξης
υποψηφίων συγκροτείται, ως ακολούθως.

Α/Α

Αριθμός
πρωτοκόλλου/
Ημερομηνία

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

1
2
3

522/14-10-2019
517/14-10-2019
497/09-10-2019

88
75
72,5

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

σελ. [4]

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
(κατά φθίνουσα σειρά
συνολικής
βαθμολογίας)
ΠΡΩΤΟΣ ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ
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4
5

537/15-10-2019
534/15-10-2019

63
55

6

523/15-10-2019

54

7

524/15-10-2019

51

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΟΣ
ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ
ΕΒΔΟΜΟΣ
ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ

Ο ανωτέρω πίνακας να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ και
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονική αποστολή)
1)
2)
3)
4)

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικής Γραμματέα Εργασίας
Γραφείο Προϊσταμένης Ε.Υ./Ε.Δ. ΕΣΠΑ
Κ.Φ./Μον. Β’
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