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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩNΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATTA)
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ξενοφώντος 14, Αθήνα, Τκ 10557

HATTA
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ:
ΔΥΟ (2) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία
μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης»,
ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5030537,
ΤΟΥ Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αριθμός Πρόσκλησης : 2/2019
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 9/8/2019 έως και 23/8/2019 (ώρα 13:00)
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ:
Δύο (2) επιστημονικά στελέχη με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ι) ΝΟΜΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν:
1)
Το Καταστατικό του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων
(HATTA) όπως ισχύει.
2)
Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) με την οποία
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε η 81986/ΕΥΘΥ712 / 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/24-8-2015)
Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 20142020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
3)
Την με αρ. πρωτ. 1569/29-03-2018 (Κωδικός: 114. 8iii) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας ΑΞ08 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη
της κινητικότητας των εργαζομένων».
4)
την με αριθμ. πρωτ. 5677/17-10-2018 Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη
δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων
τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», και Κωδικό ΟΠΣ 5030537στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
5)
Την με αριθμ. 9/310/10-7-2019 Απόφαση του φορέα για την έγκριση της πρόσκλησης για
Στελέχωση της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων
επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών
υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5030537.

IΙ)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία
μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», αφορά σε υπηρεσίες που
πρόκειται να παρασχεθούν σε 60 ωφελούμενους και περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ενεργειών, με
στόχο:
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•
την προετοιμασία ανέργων προκειμένου να αποκτήσουν προσόντα που θα τους
διευκολύνουν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.
•
την ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων μέσω της ανάπτυξης των
δεξιοτήτων για την δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού.
Η πράξη απευθύνεται στο σύνολο των ανέργων της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι είναι άνεργοι
ανεξαρτήτως ηλικίας.
Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει: 1. Προγράμματα κατάρτισης 220 ωρών ανά
ωφελούμενο προσανατολισμένα στην κτήση γνώσεων και δεξιοτήτων ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα που άπτονται του τουρισμού. 2. Την
πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ σε εξειδικευμένα η οριζόντια αντικείμενα ανάλογα με το
περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν. 3. Εξειδικευμένη
συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, 24 ωρών ανά ωφελούμενο. Η συμβουλευτική αυτή παρέχεται
µέσω ατοµικών συνεδριών, στόχο των οποίων αποτελεί η υποστήριξη των ωφελουμένων ώστε να
µπορούν να εκπονούν τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια. 4. Την εκπόνηση ενός εκπαιδευτικού
πακέτου με περιεχόμενο την κατάρτιση business plan, και με εξειδίκευση στην δημιουργία μικρών
και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αξιοποιηθεί στα πλαίσια των
προγραμμάτων κατάρτισης και στην συμβουλευτική επιχειρηματικότητας. Η σκοπιμότητα
εκπόνησης του εκπαιδευτικού αυτού βοηθήματος έγκειται στο περιεχόμενο και τον στόχο της
δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης μέσω της δημιουργίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
στον τομέα του τουρισμού. Η υλοποίηση του συνόλου της Πράξης απαρτίζεται από τέσσερα (4)
υποέργα: 1. «Κατάρτιση Οριζοντίων & Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων, Πιστοποίηση Επαγγελματικών
Προσόντων & Δεξιοτήτων, Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας» (Υποέργο 1). 2.
Εκπόνηση 2 εκπαιδευτικών πακέτων (Υποέργο 2 ). 3. «Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων»
(Υποέργο 3). 4. «Συντονισμός, διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα της ΥΓΟΣ» (Υποέργο 4)
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της Πράξης είναι 24 μήνες με λήξη την 13/1/2021, με συνολικό
εγκεκριμένο προϋπολογισμό 237.900,00€ €.
Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, ιδρύθηκε το 1927 και αριθμεί
περίπου 1.500 μέλη, τουριστικά γραφεία από όλη τη χώρα, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους
τομείς του τουρισμού.
Ο κλάδος των τουριστικών γραφείων, τον οποίο εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι
Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων πανελλαδικά, συνιστά τον κομβικό κρίκο της ελληνικής
τουριστικής αλυσίδας, καθώς είναι ο παραγωγός και το δίκτυο διανομής του ελληνικού και διεθνούς
τουριστικού προϊόντος και διακινεί τον παγκόσμιο τουρισμό από και προς τη χώρα μας.
O Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων συμμετέχει, σε πλήθος Εθνικών
και Διεθνών φορέων με αντικείμενο τον τουρισμό.
Το προσωπικό του Συνδέσμου αποτελείται από ανθρώπους υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορους
τομείς του τουρισμού, η συλλογική γνώση των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την επιτυχή
ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
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Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων έχει συμμετάσχει και
συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
Με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, ο Σύνδεσμος των εν
Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) καλείται να στελεχώσει Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού, με δύο Επιστημονικά Στελέχη (βάσει του Ν. 4412/2016).
Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) με την υπ’ αριθμ.
9/310/10-7-2019 απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
συμμετοχή στη διαμόρφωση πινάκα κατάταξης για την ανωτέρω κατηγορία θέσης. Η διαδικασία
επιλογής και σύναψης της συμβάσης θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην παρούσα.

ΙII)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.

Θέσεις

Δύο Επιστημονικά στελέχη με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Αφορά δυο (2) θέσεις

2.

Περιγραφή Αρμοδιοτήτων

•

Προετοιμασία, υλοποίηση και έλεγχος της ορθότητας όλων των αναγκαίων ενεργειών που
υλοποιούνται για την επιλογή του Αναδόχου που θα υλοποιήσει το Υποέργο 1
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.

•

Τήρηση της ελάχιστη προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων και προσφορών των
υποψηφίων αναδόχων.

•

Παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου της προκήρυξης, εφόσον ζητηθούν, κατά τη
διάρκεια του συγκεκριμένου διαστήματος της πρόσκλησης.

•

Τήρηση των σταδίων αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων (αποσφράγιση
προσφορών, έλεγχος δικαιώματος συμμετοχής υποψηφίων αναδόχων, αξιολόγηση
τεχνικών και οικονομικών προσφορών, παραλαβή και αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης, σύνταξη της απόφαση κατακύρωσης).

•

Διασφάλιση της νόμιμης αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με
το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, με την υποβοήθηση του Νομικού Συμβούλου.

3.

Περιγραφή Προσόντων

Τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχει είναι:
•

4.

Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας

Κριτήρια Επιλογής – Μοριοδότηση

Οι υποψήφιοι συνεργάτες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
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•

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην
παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.

•

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα», βαθμολογούνται σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Μεταπτυχιακός Τίτλος
Σπουδών

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
συναφής με Οικονομικές ή Νομικές
ή Πολιτικές Επιστήμες
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών,
συναφής με Ανθρωπιστικές ή
Κοινωνικές Επιστήμες

30

Εμπειρία πάνω από 5 έτη

40

2

Επαγγελματική εμπειρία
στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων
έργων

20
12

3

Προσωπική Συνέντευξη

Εμπειρία από 2 έως 5 έτη
Εμπειρία από 1 έτος έως 5 έτη
Βάσει δομημένου
ερωτηματολογίου συνέντευξης

Α/Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

5.

Έως 30 μόρια

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 100 ΜΟΡΙΑ

Χρονοδιάγραμμα – Σχέση Απασχόλησης – Αμοιβή

Η διάρκεια απασχόλησης στο έργο θα είναι 0,5 ανθρωπομήνας (για κάθε στέλεχος) με ημερομηνία
λήξης αυτή της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο για το Υποέργο 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της πράξης η οποία δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του χρόνου
επιλογής αναδόχου, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
Η σχέση απασχόλησης στο έργο θα είναι είτε με Σύμβαση Παροχής Εξαρτημένων Υπηρεσιών
Ορισμένου Χρόνου είτε με Σύμβαση Έργου Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών. Η αμοιβή
προσδιορίζεται στα 400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και οποιωνδήποτε λοιπών κρατήσεων
(ενδεικτικά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη κ.α.).
Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά με την εξέλιξη του
παρεχόμενου έργου και το Πακέτο Εργασιών στο οποίο περιλαμβάνεται.
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IV)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

α) Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν
ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένα ή µε courier) μέχρι τις 23/8/2019, ώρα 13:00 εντός
σφραγισμένου φακέλου στη διεύθυνση:

Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA)
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 14, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57, ΕΛΛΑΔΑ
Για την 2/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Δικαιούχου
μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή
αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Δικαιούχος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων της αίτησης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την
ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 1) επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, μπορεί να ελεγχθεί. Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες
αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η υποβολή
πρότασης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΗΑΤΤΑ να καταρτίσει Σύμβαση με
τον/την ενδιαφερόμενο/η.

β) Αξιολόγηση – Μοριοδότηση Κριτηρίων Επιλογής Υποψηφίων
Θα ακολουθήσει έλεγχος των στοιχείων της αίτησης, αξιολόγηση και μοριοδότηση του
περιεχόμενου των φακέλων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση
απορρίπτεται συνολικά.
Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων
δικαιολογητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των
υποψηφίων.
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, αυτή ανακαλείται.
Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από
την Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το Σύνδεσμο των εν
Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA).
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Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.hatta.gr πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, όπου θα
αναγράφεται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε. Ο πίνακας κατάταξης θα περιλαμβάνει μόνο
τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησής τους και όχι το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων.
Ο πίνακας αυτός θεωρείται προσωρινός. Επί των προσωρινού πίνακα, οι υποψήφιοι έχουν
δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΗΑΤΤΑ και σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ακόλουθη παράγραφο.

γ) Υποβολή Ενστάσεων
Οι ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις κατά του
πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ.
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός σφραγισμένου φακέλου, υπόψη
της Επιτροπής Ενστάσεων, στη διεύθυνση:

Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA)
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 14, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57, ΕΛΛΑΔΑ
Για την 2/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων

Εάν η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα
αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την
αργία.
Ενστάσεις που αποστέλλονται μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και
δεν εξετάζονται.
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δ) Φάκελος Δικαιολογητικών
Ο φάκελος δικαιολογητικών που θα συνοδεύει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα φέρει
απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:
1)

Βιογραφικό Σημείωμα

2)

Τίτλο Σπουδών.
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται και η
προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή του
πιστοποιητικού αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία του τίτλου και τη
βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.

3)

Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας

4)

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2, με την οποία θα βεβαιώνεται
η ακρίβεια των αναγραφόμενων στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στο βιογραφικό
σημείωμα καθώς και η γνησιότητα των υποβαλλομένων στο φάκελο δικαιολογητικών
αντιγράφων.

ε)

Λοιποί όροι

Με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη
αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω
στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων
αυτής.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι
Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους
και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Γραφείων (HATTA) διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση.
Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) διατηρεί το δικαίωμα
επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προ της
ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν
δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι
Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) ή τα στελέχη της για οποιοδήποτε λόγο
σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

στ)

Προστασία Δεδομένων

Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω έγγραφα, βιογραφικά
σημειώματα και δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της
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επιλογής των υποψηφίων, αλλά και της τήρησης του φακέλου του φυσικού αντικειμένου της
Πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4314/2014 και σύμφωνα με τις νομικές, τεχνικές και
οργανωτικές εγγυήσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ679/2016.

ζ)

Λοιπές Πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στο e-mail: project@hatta.gr και στο
τηλέφωνο 210 9223522 (ώρες επικοινωνίας 11:00 – 15:00).
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Γεωργία Αποστολοπούλου
Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA).

Υπογραμμίζεται ότι:
❖

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μπορεί
να ακυρωθεί ή να ματαιωθεί μερικά ή ολικά με απόφαση του ΗΑΤΤΑ και για τον λόγο αυτό
η υποβολή αίτησης από έκαστο ενδιαφερόμενο δεν εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση
απέναντι στο ΗΑΤΤΑ.

❖

Ο ΗΑΤΤΑ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη των
συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλεισμένης οιασδήποτε αξιώσεως των
ενδιαφερομένων.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Σκρέτας

Ευστράτιος Μπερέτης

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1)
2. Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 2)
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τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5030537

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε
άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές
παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5030537

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1. Επώνυμο :
2. Όνομα :
3. Όνομα Πατρός :
4. ΑΔΤ :
4. Ημερ/νία Γέννησης :
5. Τόπος :
6. Διεύθυνση κατοικίας :
7. Τηλέφωνο επικοινωνίας :
8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): _____________________________
Συνημμένα σας υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1………………………………………………….
2…………………………………………………….

Ο/Η υποψήφι…..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ημερομηνία : / / 2019

(Υπογραφή)

Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στην Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται από τον
HATTA με αποκλειστικό σκοπό την στελέχωση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της Πράξης με Κωδ.
ΟΠΣ 5030537. Ο φορέας δεν δημοσιοποιεί τα ονόματα των υποψηφίων καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο των
αιτήσεων τους.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 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)

Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του

•

Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στο βιογραφικό μου
σημείωμα που καταθέτω στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της επιτροπής διενέργειας της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων
επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών
υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» - Κωδ. ΟΠΣ 5030537» είναι ακριβή και αληθή.

•

Τα υποβαλλόμενα στο φάκελο δικαιολογητικών έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ημερομηνία: ….. /….. / 2019
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.
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