
 

 
 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
 

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 4310/06.07.2017 Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 
δικαίου με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες, για την 
κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Παρεμβάσεις 
επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 5004204 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ1ΤΟΞΛΔ-ΙΘ7).  
 
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 4397/10.07.2017 (του ΙΕΠ) ηλεκτρονικό έγγραφο του κ. Ιωάννη Θάνου. 
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού ηλεκτρονικού εγγράφου, όπου τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα: 
«1. Αν δύναται φυσικό πρόσωπο (χωρίς έναρξη στη ΔΟΥ) να υποβάλλει αίτηση και εφόσον επιλεγεί να 
προχωρήσει στην έναρξη ατομικού επαγγέλματος;  
2. Αν η απαίτηση να μην υπάρχει ενεργή σύμβαση για άλλο συγχρηματοδοτούμενο έργο αφορά και την 
περίοδο υλοποίησης του έργου;», 
 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 

 Φυσικό πρόσωπο χωρίς έναρξη ατομικού επαγγέλματος μπορεί να συμμετέχει στην εν λόγω 
πρόσκληση. Εφόσον επιλεγεί, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υπογραφή της σύμβασης να 
προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά έναρξης επαγγέλματος.  

 Όπως καθορίζεται στη σχετική πρόσκληση (παρ. 3, άρθρο 2), ένας υποψήφιος που έχει ήδη ενεργή 
σύμβαση με το ΙΕΠ δεν μπορεί να συμμετάσχει. Όσον αφορά μελλοντική δυνατότητα συμμετοχής ενός 
αντισυμβαλλόμενου με το ΙΕΠ σε άλλες προσκλήσεις που θα προκηρυχθούν από το ΙΕΠ, αυτό αποτελεί 
πεδίο εφαρμογής των εκάστοτε όρων των σχετικών μελλοντικών προσκλήσεων.    
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