
Ανακοίνωση 

Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη διοικητικής και οικονομικής 

υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης 

«Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» με MIS 5004053 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020 

 

Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) σας ανακοινώνει ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΣ, 

η οποία λήφθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2021, τροποποιήθηκε η με Αρ. Πρωτ. 5093/22.10.2021 “Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών 

επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής 

της ΕΛΣ» με MIS 5004053 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”, που είχε εκδώσει η ΕΛΣ. 

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για την πρόσκληση, με απόλυτο 

σεβασμό στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, αποφασίστηκε η τροποποίηση της 

πρόσκλησης, και συγκεκριμένα του άρθρου 4 αυτής, όπως αναφέρεται κατωτέρω. 

Οι αλλαγές σημειώνονται με έντονη γραμματοσειρά (bold) και υπογράμμιση. 

 

«4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους 

της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή των αιτήσεων που 

έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με τα αιτούμενα με την παρούσα Πρόσκληση προσόντα και 

εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης των 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων βασίζεται στη βαθμολόγηση των Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως 

αυτά αποτυπώνονται στο άρθρο 2.2 της παρούσας. 

Ειδικότερα, κατά το προκριματικό στάδιο, η ορισμένη για το λόγο αυτό τριμελής Επιτροπή θα 

αξιολογήσει τις αιτήσεις ως προς τα απαραίτητα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα των υποψηφίων, όπως 

αυτά αναγράφονται πιο πάνω βάσει των υποβληθέντων στοιχείων. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις 

υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται, θα αποκλείονται από την 

περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Τα συνεκτιμώμενα προσόντα αξιολογούνται μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά 

περιγράφονται. Η αξιολόγηση των αιτήσεων βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως 

αυτά αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ελέγξει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων ως προς τα Απαιτούμενα και 

Επιπρόσθετα Προσόντα, πλην της Συνέντευξης. Ακολούθως θα συντάξει σχετικό πρακτικό, το οποίο θα 

προωθηθεί προς έγκριση στο Δ.Σ. και στο οποίο θα αναφέρονται α) οι υποψήφιοι που πληρούν τα 

κριτήρια επιλογής σε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Α) με φθίνουσα σειρά κατάταξης, β) οι 



υποψήφιοι που προτείνονται προς απόρριψη για οποιονδήποτε λόγο, παραθέτοντας τη σχετική 

αιτιολογία.  

Επί του προσωρινού αυτού πίνακα, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα 

να υποβάλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της 

κοινοποίησης του πίνακα σε αυτούς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ε.Λ.Σ. Οι 

ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης 

απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις αυτές όπως ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του 

συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. 

Οι ενστάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με κούριερ, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Πρωτόκολλο 

της Ε.Λ.Σ (5Α όροφος), Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού αρ. 364, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με 

θέμα: Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 5093/22.10.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποβολή 

Ένστασης, και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και 

αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ε.Λ.Σ της παραλαβής και καταχώρησης και 

όχι από την ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου. 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 Ε.Λ.Σ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας 

αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου είναι πριν 

της καταληκτικής και δεν εξετάζονται.  

Αφού παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων και κατόπιν αξιολόγησης αυτών, θα καταρτιστεί νέος 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Β) με Φθίνουσα Σειρά κατάταξης, κατά του οποίου δεν υποβάλλονται 

πλέον ενστάσεις. Οι υποψήφιοι του ως άνω πίνακα θα καλούνται με ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, για 

Συνέντευξη. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν παρουσιαστεί για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα 

και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, δεν δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία 

Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης. Σε περίπτωση ισχύος 

περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών κατά την προβλεπόμενη ημέρα της συνέντευξης, 

αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης (Skype). Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι θα 

πρέπει να αναφέρουν λογαριασμό για επικοινωνία μέσω Skype.  

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται ο υποψήφιος που έχει τα 

περισσότερα μόρια στο κριτήριο της εργασιακής εμπειρίας, κι αν αυτά συμπίπτουν προηγείται ο 

υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο της συνέντευξης και σε περίπτωση που 

εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη τα περισσότερα μόρια 

που συγκεντρώνουν οι ισοβαθμούντες σε όλα τα υπόλοιπα μοριοδοτούμενα επιθυμητά προσόντα κατά 

τη σειρά που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να 

καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται 

με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.  

Με το πέρας των Συνεντεύξεων, η ως άνω Επιτροπή Αξιολόγησης θα καταρτίσει τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Γ), όπου θα αναγράφονται επιπλέον για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε στη 

συνέντευξη ή λόγοι τυχόν αποκλεισμού.  



Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Πίνακες καταρτίζονται αποκλειστικά βάσει των βαθμολογούμενων 

προσόντων για τη θέση. 

Στη συνέχεια η πράξη κατακύρωσης της ανάθεσης δημοσιεύεται στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό 

τόπο https://diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Οδηγ. 2016/2102, 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες(Οδηγ. 2018/1972) κ.λπ. διατάξεις».  

 

Κατόπιν αυτών, η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθηθεί για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και τη 

διεκπεραίωση της διαδικασίας. 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/

