
  

                                         

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρωπίνου 

Δυναμικού για τη στελέχωση 30 θέσεων στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων 

ΑΕ». 

 

 Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων, που συστάθηκε με τον Ν.4918/2022, και 

εδρεύει στην Αθήνα, ενδιαφέρεται για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από 

εξειδικευμένο σύμβουλο ανθρωπίνου δυναμικού στην διαδικασία στελέχωσης τριάντα (30) 

θέσεων που προβλέπονται στο Οργανόγραμμα της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το 

Καταστατικό της. 

Η διαδικασία Ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί βάσει του Κανονισμού Προμηθειών της 

Εταιρείας με ανοικτό Διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο Τεύχος Προδιαγραφών και Απαιτήσεων του έργου. 

 

Α. Θεσμικό Πλαίσιο προσλήψεων 

Η Εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος 

Συμβούλου. Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος 

Συμβούλου επίσης, συνάπτονται οι συμβάσεις έμμισθης εντολής, έργου και μίσθωσης 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών που διέπονται από τις διατάξεις του κοινού δικαίου. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας οι 

προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας με συμβάσεις εργασίας αορίστου 

χρόνου διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας μετά από έλεγχο 

του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά την παρ. 4, με την οποία 

καθορίζονται ενδεικτικά: 

 α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, 

 β) τα απαιτούμενα, κατά κατηγορία ή ειδικότητα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, 

 γ) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους, 

 δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η 

υπηρεσία υποδοχής τους, 

 ε) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους, 

 στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 

συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η 



διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, 

 ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο 

εξέτασής της. 

Περαιτέρω σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του προαναφερόμενου άρθρου :  

«4. Οι προβλέψεις της Προκήρυξης και ιδίως των περ. α) έως ζ) της παρ. 3 καθορίζονται 

κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση από την 

Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280), τηρουμένων των αρχών της 

διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εσωτερικές 

διαδικασίες της Εταιρείας. 

 5. Η Προκήρυξη αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν μέσα σε 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης. Αν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του 

Α.Σ.Ε.Π.. 

6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, συγκροτούμενη με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην οποία μετέχει ο Διευθύνων 

Σύμβουλος. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους 

δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση 

μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι ενστάσεις εξετάζονται 

από Επιτροπή Ενστάσεων, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 

Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, 

τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή 

του. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και 

απορριπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στην 

Εταιρεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση 

από το Α.Σ.Ε.Π. του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.» 

Β. Αντικείμενο του έργου 

Η υλοποίηση της πλήρωσης τριάντα (30) θέσεων στο Οργανόγραμμα της Εταιρείας 

σύμφωνα με την Πολιτική Προσλήψεων με τη συνδρομή έμπειρου εξειδικευμένου 

συμβούλου ανθρωπίνου δυναμικού που θα αναλάβει το έργο της υποστήριξης της 

Εταιρείας και των αρμοδίων οργάνων αυτής (Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπή 

Αξιολογήσεων αιτήσεων, Επιτροπή Ενστάσεων, Επιτροπή Συνεντεύξεων) καθόλη τη 

διάρκεια και έως την περαίωση της πρόσληψης του προσωπικού, των εμμίσθων δικηγόρων 

ή/και ανεξάρτητων συμβούλων αυτής.  

 

Για την παροχή των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με τη Διοίκηση του 

Οργανισμού και τα ανώτερα στελέχη αυτού. 

 

Γ. Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός 

Το χρονοδιάγραμμα εκκινεί από την υπογραφή της σύμβασης έως την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας πρόσληψης όλων των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού, 

εμμίσθων δικηγόρων ή/και ανεξάρτητων συμβούλων και εκτιμάται σε δέκα (10) 

εβδομάδες. 



Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (165.000€) 

πλέον ΦΠΑ. 

 

Δ. Υποβολή Προσφοράς:  

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος αποστείλατε πρόσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

Τεύχος Προδιαγραφών και Απαιτήσεων του έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Εταιρείας  https://procurement.oaep.gr/ 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 18/08/2022 

 

Ε. Λοιποί όροι  

 Η παρούσα Προκήρυξη δεν είναι δεσμευτική για την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών 

Πιστώσεων, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα 

υποβάλλουν προσφορά.  

 Από την παρούσα Προκήρυξη δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης 

εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα υποβάλλουν προσφορά.  

 Τα στοιχεία της Προσφοράς θα χρησιμοποιηθούν από την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών 

Πιστώσεων αποκλειστικά για τον σκοπό της Πρόκήρυξης και δεν θα δημοσιοποιηθούν.  

 Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει 

ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του την παράταση ή την αναστολή της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, την επανάληψη ή τη ματαίωση της διαδικασίας αυτής.  

 

 

Συνημμένα : 1. Τεύχος Προδιαγραφών και Απαιτήσεων του έργου 

          2. Πίνακας θέσεων 

          

 


