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ΘΕΜΑ: Αναγκαία στοιχεία για τη  διαδικασία σύναψης σύµβασης έργου 

Σε συνέχεια ελεγκτικής διαδικασίας που διενεργήθηκε  από το Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών  ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης σε  δικαιούχο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» και του 
εκδοθέντος πορίσµατος και προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή των γενικών αρχών της χρηστής 
διοίκησης και διαχείρισης και ειδικότερα η εφαρµογή  των  αρχών της διαφάνειας, του ανταγωνισµού  και 
της ίσης µεταχείρισης,  σας εφιστούµε την προσοχή στα παρακάτω: 

Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρoτάσεων  προς σύναψη συµβάσεως/εων 
µίσθωσης έργου,  είναι  αναγκαία  η αναφορά: (α) των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων (β)  της 
αντιστοιχούσης σε αυτά βαθµολογίας, (γ) του δικαιώµατος υποβολής ένστασης  και της  προθεσµίας  
ασκήσεώς του (δ)  του  δικαιώµατος πρόσβασης των υποψηφίων στους ατοµικούς φακέλους και στα 
ατοµικά φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων καθώς και  των προϋποθέσεων 
ασκήσεώς του. Πλέον τούτων, καθίσταται αναγκαία η επανάληψη της αναφοράς του δικαιώµατος 
ένστασης και της σχετικής προθεσµίας,  στην απόφαση ανάρτησης των αποτελεσµάτων. 

Σηµειώνεται,  ότι το δικαίωµα της πρόσβασης στα ατοµικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων,   
ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον  όρο τήρησης των προβλεποµένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-
1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει 
στο πρόσωπό του το έννοµο συµφέρον της υπεράσπισης των δικαιωµάτων του ενώπιον των αρµοδίων 
δικαστηρίων. 

Η ∆ιαχειριστική Αρχή θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την εφαρµογή τους, κατά τη διαδικασία επιτοπίων 
επαληθεύσεων. 

Το παρόν έγγραφο θα κοινοποιηθεί µε την ανάρτησή του στον ιστότοπο της ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ 
(www.edulll.gr) 
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