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Ακινα, 19 Δεκεμβρίου 2017 

Αρικμ. Ρρωτ.: 11493 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ 

 

Θ Ελλθνικι Εταιρεία Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε. (Ε.Ε.Σ.Α.Α. Α.Ε.) ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τθ διάταξθ του άρκρου 6 παράγραφοσ 4 περίπτωςθ (δ) του ν. 2527/1997, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

2. Τθν περίπτωςθ ιη’ τθσ παρ. 1 του άρκρου  4 τθσ ΡΥΣ 33/2016, όπωσ ιςχφει. 

3. Τθν υπ' αρικμ. πρωτ. οικ.13502/15-11-2016 Ρρόςκλθςθ, με κωδικό 16.36.2.Ρ3 και Α/Α ΟΡΣ: 1862, τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Τομεακϊν ΕΡ του ΕΤΡΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ, για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ» 2014-2020, Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 16 «ΤΕΧΝΛΚΘ ΣΥΝΔΟΜΘ 

ΤΑΜΕΛΟΥ ΣΥΝΟΧΘΣ», ο οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχισ με τίτλο «ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ 

ΦΟΕΩΝ ΓΛΑ ΩΛΜΑΝΣΘ ΚΑΛ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΛΚΘ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ ΡΑΞΕΩΝ». 

4. Τθν με αρικμό 46274/ΕΥΚΥ 482/13.05.2016 (ΦΕΚ 1349Β) Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομίασ, 

Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ ςχετικά με «Βαςικζσ κατευκφνςεισ υποςτιριξθσ Δικαιοφχων για τθν 

ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ, επιχειρθςιακισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτά τουσ ςτθν υλοποίθςθ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων δθμόςιου χαρακτιρα». 

5. Τθν υπ' αρικμ. πρωτ.  9878 / 14.9.2017 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «Λειτουργία Δικτφου οριηόντιασ 

υποςτιριξθσ των Διμων και των φορζων τουσ, ωσ δυνθτικϊν δικαιοφχων του Τομζα Ρεριβάλλοντοσ 

του ΕΡ του ΥΜΕΡΕΑΑ 2014-2020», τθσ Ειδικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Τομεακϊν ΕΡ ΕΤΡΑ και ΤΣ 

6. Τθν από 27/11/2017, με αρ. πρακτικοφ 553 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., 

για τθν ζγκριςθ τθσ παροφςασ 

 

Προςκαλεί 

ενδιαφερόμενουσ, προκειμζνου να ςυνάψει, με αυτοφσ που κα επιλεγοφν, ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου 

για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου με τίτλο «Λειτουργία Δικτφου οριηόντιασ υποςτιριξθσ των 

Διμων και των φορζων τουσ, ωσ δυνθτικϊν δικαιοφχων του Τομζα Ρεριβάλλοντοσ του ΕΡ του ΥΜΕΡΕΑΑ 

2014-2020». Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Εκνικοφσ Ρόρουσ ςτα πλαίςια 

του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ» 

2014-2020 - Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 16 «ΤΕΧΝΛΚΘ ΣΥΝΔΟΜΘ ΤΑΜΕΛΟΥ ΣΥΝΟΧΘΣ».  
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Θ Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Τομεακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων ΕΤΡΑ και Ταμείου Συνοχισ, 

με τθν από 14.9.2017 και με αρ. πρωτ. 9878 απόφαςι τθσ, ενζκρινε τθν πρόταςθ τθσ ΕΕΤΑΑ με τίτλο 

««Λειτουργία Δικτφου οριηόντιασ υποςτιριξθσ των Διμων και των φορζων τουσ, ωσ δυνθτικϊν 

δικαιοφχων του Τομζα Ρεριβάλλοντοσ του ΕΡ του ΥΜΕΡΕΑΑ 2014-2020».  

Θ εγκρικείςα πράξθ ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ των φορζων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Διμων, ενϊςεων 

αυτϊν και αντίςτοιχων Επιχειριςεων αυτϊν, ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ, κλπ) με οριηόντια μζτρα, ςφμφωνα με τθν 

46274 / ΕΥΚΥ 482 / 13.5.2016 Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, με ςκοπό τθν 

καλφτερθ προετοιμαςία τουσ για τθν υποβολι προτάςεων για χρθματοδότθςθ ςτον  Τομζα 

Ρεριβάλλοντοσ  του ΕΡ  ΥΜΕΡΕΑΑ 2014 – 2020.  

Αντικείμενο τθσ πράξθσ είναι θ δθμιουργία α) Δικτφου Εξωτερικών υνεργατών (τριάντα ζξι (36) 

ατόμων), οι οποίοι κα προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε περιφερειακό επίπεδο και β) Κεντρικισ 

Ομάδασ Τποςτιριξθσ ζξι (6) ατόμων), που κα λειτουργιςει ςτθν ΕΕΤΑΑ, με ςκοπό τθν οριηόντια 

υποςτιριξθ του δικτφου των Εξωτερικϊν Συνεργατϊν.  

Με τθν παροφςα θ ΕΕΤΑΑ προςκαλεί υποψθφίουσ για να ςυγκροτιςουν το Δίκτυο Εξωτερικών 

υνεργατών, που κα απαςχολθκοφν με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου εικοςιτετράμθνθσ (24μθνθσ) 

διάρκειασ, με δυνατότθτα παράταςθσ του χρόνου του ζργου μζχρι τθ λιξθ τθσ πράξθσ, χωρίσ 

οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ αμοιβισ των αναδόχων και αφενόσ μεν χωρίσ καμία δζςμευςθ εκ των προτζρων 

για τθν ΕΕΤΑΑ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί προςλιψεων που τθ διζπει, αφετζρου δε 

χωρίσ να υποκρφπτεται οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ από τισ εν λόγω ςυμβάςεισ.  

 

ΟΡΙΜΟΙ 

Δίκτυο Εξωτερικών υνεργατών ι Εξωτερικοί υνεργάτεσ: Συνεργάτεσ τθσ ΕΕΤΑΑ, που κα 

εγκαταςτακοφν ςε επίπεδο Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, ζδρεσ και αποκεντρωμζνα γραφεία των ΡΕΔ ι 

άλλων χϊρων που κα ορίςει θ ΕΕΤΑΑ, με αντικείμενο τθν οριηόντια ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ των 

Διμων και των Φορζων τουσ. 

φμβουλοι Κεντρικισ Ομάδασ Τποςτιριξθσ ι φμβουλοι:  Συνεργάτεσ τθσ ΕΕΤΑΑ, που κα εγκαταςτακοφν 

ςτα γραφεία τθσ, με αντικείμενο το ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ του ζργου του Δικτφου Εξωτερικϊν 

Συνεργατϊν και τθν ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ των Διμων και Φορζων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 

Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου τθσ ΕΕΣΑΑ: Ο υπεφκυνοσ ζργου και δφο ακόμθ ςτελζχθ τθσ ΕΕΤΑΑ που κα ζχουν 

τθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςυνόλου του ζργου. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  
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Αντικείμενο του ζργου των Εξωτερικϊν Συνεργατϊν, οι οποίοι κα εγκαταςτακοφν  ςτισ Ρεριφερειακζσ 

Ενϊςεισ Διμων και κα επικοινωνοφν με αυτοφσ τουσ Διμουσ και τουσ φορείσ τουσ,  κα είναι  θ 

ςυςτθματικι ενθμζρωςθ των  Διμων, των ΔΕΥΑ και των ΦΟΔΣΑ για νζεσ προςκλιςεισ του ΕΡ ΥΜΕΡΕΑΑ, 

θ υποςτιριξι τουσ για τθν ςε βάκοσ κατανόθςθ των προςκλιςεων, με ςτόχο τθν υποβολι προτάςεων και 

θ οριηόντια τεχνικι υποςτιριξθ των ςτελεχϊν των τεχνικϊν υπθρεςιϊν ι των υπθρεςιϊν 

προγραμματιςμοφ που αναλαμβάνουν τθ ςφνταξθ προτάςεων ςε προςκλιςεισ του ΕΣΡΑ. 

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο των Εξωτερικϊν Συνεργατϊν κα περιλαμβάνει: 

 

1. Καταγραφι των προβλθμάτων και των αναγκϊν των Διμων, ςε ςχζςθ με τα ζργα περιβάλλοντοσ, που 

πρζπει να αντιμετωπιςκοφν με οριηόντια μζτρα υποςτιριξθσ, προκειμζνου να αποκτιςουν τθν 

ικανότθτα ανταπόκριςθσ ςε προςκλιςεισ. Κατάταξθ των προβλθμάτων ςε κατθγορίεσ (π.χ. κεςμικά, 

τεχνικά, οργανωτικά, χρθματοδοτικά, κλπ) και ςφνταξθ ενθμερωτικϊν εκκζςεων   

2. Βάςει τθσ καταγραφισ των προβλθμάτων και των αναγκϊν των Διμων και των φορζων τουσ, κα 

γίνεται παράλλθλα και ζλεγχοσ του κατά πόςον οι Διμοι ικανοποιοφν κριτιρια των προςκλιςεων 

3. Συςτθματικι ενθμζρωςθ των Διμων και των φορζων τουσ  (των ςυλλογικϊν και αποφαςιςτικϊν 

οργάνων τουσ αλλά και των Υπθρεςιϊν τουσ) ςχετικά με τισ προςκλιςεισ που εκδίδονται από το ΕΡ 

του ΥΜΕΡΕΑΑ, τα ΡΕΡ ι άλλα τομεακά προγράμματα ςτον τομζα του Ρεριβάλλοντοσ και που τουσ 

αφοροφν (7 ζωσ 10 προςκλιςεισ). Συμμετοχι ςε ςυςκζψεισ και τεχνικά εργαςτιρια με ςτελζχθ των 

τεχνικϊν υπθρεςιϊν και των υπθρεςιϊν προγραμματιςμοφ των ενδιαφερόμενων Διμων, (με 

ςυμμετοχι τουλάχιςτον  δφο Διμων), για τθν ενθμζρωςι τουσ ςε ςχζςθ με τθν φιλοςοφία και τθν 

δομι τθσ κάκε πρόςκλθςθσ αλλά και τισ ειδικζσ προχποκζςεισ τθσ (εξειδίκευςθ, αποκωδικοποίθςθ, 

χρθςτικζσ πλθροφορίεσ,  ςθμεία - κλειδιά και οδθγίεσ). 

4. Εξζταςθ των προτεινόμενων δράςεων των Διμων βάςει τθσ ςτόχευςθσ, του αντικειμζνου,  των 

ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε πρόςκλθςθσ και των απαιτοφμενων ςυνοδευτικϊν εντφπων και 

ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ του ςχετικοφ φακζλου ωσ προσ τθν προςκόμιςθ του ςυνόλου των 

απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν προσ αποφυγι κατάκεςθσ φακζλου με ελλιπι δικαιολογθτικά (ο 

ζλεγχοσ δεν κα αφορά το περιεχόμενο των δικαιολογθτικϊν).    

5. Καταγραφι και παρακολοφκθςθ των διαφόρων ϊριμων ζργων των διμων και των Φορζων τουσ  που 

δεν ζχουν ενταχκεί ςε κάποιο πρόγραμμα ςυγχρθματοδοτοφμενο και  ενθμζρωςθ τθσ κεντρικισ 

πλατφόρμασ επικοινωνίασ. 

6. Καταγραφι των παρεμβάςεων και των ζργων που ζχουν υλοποιθκεί από τουσ Διμουσ και τουσ 

φορείσ τουσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ (π.χ. αποκαταςτάςεισ κτιρίων, ενεργειακά ζργα, ζργα 

διαχείριςθσ απορριμμάτων, ζργα λυμάτων, ζργα αςτικισ αναηωογόνθςθσ, ζργα φφςθσ) με 

χρθματοδότθςθ από εκνικοφσ ι ευρωπαϊκοφσ πόρουσ 
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Στο πλαίςιο του ζργου τουσ οι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ κα πραγματοποιιςουν τισ αναγκαίεσ μετακινιςεισ 

προσ τθν Ακινα για τθν παρακολοφκθςθ του Ρρογράμματοσ Αρχικισ Επιμόρφωςθσ και για τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςε ςυναντιςεισ όλων των μελϊν του δικτφου, κακϊσ και τισ αναγκαίεσ μετακινιςεισ προσ τουσ 

Διμουσ και τουσ φορείσ τουσ (ΔΕΥΑ ι ΦΟΔΣΑ), βάςει του προγραμματιςμοφ που κα πραγματοποιθκεί 

από τθν Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου και τθν Κεντρικι Ομάδα Υποςτιριξθσ. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ 

Θ επιλογι των ειδικοτιτων και των κφριων /επικυμθτϊν προςόντων επιλογισ πραγματοποιικθκε με 

βάςθ, κατά κφριο λόγο: α) το φυςικό αντικείμενο του ζργου που καλοφνται οι ςυμβαςιοφχοι ζργου να 

αναλάβουν, βάςει των προβλεπομζνων απαιτιςεων και αναγκϊν ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ειδικισ 

Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Τομεακϊν ΕΡ ΕΤΡΑ και ΤΣ προσ τθν ΕΕΤΑΑ και β) τθν υποβλθκείςα και 

εγκρικείςα πρόταςθ τθσ ΕΕΤΑΑ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

ΥΜΕΡΕΑΑ.   

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να διακζτουν πτυχίο ΡΕ ι ΤΕ μιασ εκ των ειδικοτιτων: 

- Μθχανικοφ 

- Ρεριβαλλοντολόγου 

- Οικονομολόγου ι Λογιςτι 

- Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 

- Χθμικοφ 

- Φυςικοφ 

- Μακθματικοφ 

- Βιολόγου 

- Γεωλόγου 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ  

Θ ςυνολικι διάρκεια των ςυμβάςεων ζργου κα είναι για είκοςι τζςςερισ  (24) μινεσ. Ραράταςθ του 

χρόνου παράδοςθσ του ζργου επιτρζπεται χωρίσ οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ αμοιβισ του αναδόχου μζχρι 

τθ λιξθ τθσ πράξθσ.  
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ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ, πριν τθν υποβολι αίτθςθσ, ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ του ζργου που κα αναλάβουν, κα πρζπει να εγκαταςτακοφν ςε μία από τισ ακόλουκεσ 

Περιφερειακζσ Ενότθτεσ ι νιςουσ των Περιφερειών που φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα :  

 

 Περιφζρειεσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ / Νθςιά ΠΛΗΘΟ ΑΣΟΜΩΝ ΑΝΑ 
ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ 

1 Ανατολικι Μακεδονία - 
Κράκθ 

Δράμασ, Ξάνκθσ, Ζβρου, Καβάλασ, 
οδόπθσ 

3 

2 Βόρειο Αιγαίο Χίου, Λζςβου, Σάμου 3 

3 Δυτικι Μακεδονία Γρεβενϊν, Καςτοριάσ, Κοηάνθσ, Φλϊρινασ 2 

4 Δυτικι Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ, Θλείασ 3 

5 Ιπειροσ Λωαννίνων, Κεςπρωτίασ, Ρρζβεηασ, Άρτασ 3 

6 Κεςςαλία Καρδίτςασ, Λάριςασ, Μαγνθςίασ, Τρικάλων 3 

7 Λόνια Νθςιά Κεφαλλθνίασ, Κζρκυρασ, Λευκάδασ, 
Ηακφνκου, Λκάκθσ 

3 

8 Κεντρικι Μακεδονία Θμακίασ, Κεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ, Ρζλλασ, 
Ριερίασ, Σερρϊν, Χαλκιδικισ 

3 

9 Κριτθ Θρακλείου, Λαςικίου, εκφμνθσ, Χανίων 3 

10 Νότιο Αιγαίο Σφροσ, όδοσ, Κωσ, Ράροσ, Νάξοσ, 
Μφκονοσ, Άνδροσ, Τινοσ, Σαντορίνθ, 
Κάλυμνοσ 

4 

11 Ρελοπόννθςοσ Αργολίδασ, Αρκαδίασ, Κορινκίασ, 
Λακωνίασ, Μεςςθνίασ 

3 

12 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίασ, Εφβοιασ, Ευρυτανίασ, 
Φκιϊτιδασ, Φωκίδασ 

3 

 

Κάκε υποψιφιοσ κα πρζπει να δθλϊςει, κατά ςειρά προτίμθςισ του και για μία Ρεριφζρεια, όςεσ 

Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ ι νιςουσ επικυμεί. 

Σε περίπτωςθ που δθλωκεί από περιςςότερουσ υποψιφιουσ θ ίδια Ρεριφερειακι Ενότθτα, θ κζςθ κα 

καταλθφκεί από τον υποψιφιο που κα ςυγκεντρϊςει τθ μεγαλφτερθ βακμολογία. 

 

 ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Οι υποψιφιοι πρζπει να διακζτουν τα παρακάτω (απαιτοφμενα και επικυμθτά) προςόντα: 

1. ΕΛΑΧΛΣΤΑ ΤΥΡΛΚΑ ΡΟΣΟΝΤΑ 

1.1.   Ρτυχίο ΑΕΛ ι ΤΕΛ (πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΛ ι ΤΕΛ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αναγνωριςμζνο τίτλο 

ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ)  

1.2.   Γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον  κοινοτικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο  καλισ γνϊςθσ 
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2.    ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΘ ΕΓΑΣΛΑΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ (ΡΛΝΑΚΑΣ 1) 

Επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςε τεχνικά ζργα ι ενζργειεσ ι/και ζργα  ςχετικά 

με τουσ κεματικοφσ άξονεσ ςτον Τομζα του Ρεριβάλλοντοσ του ΕΡ του ΥΜΕΡΕΑΑ ι άλλων ςυναφϊν 

Ρρογραμμάτων, ςυγχρθματοδοτοφμενα ι μθ  

 

3.     ΕΡΛΚΥΜΘΤΑ ΡΟΣΟΝΤΑ (ΡΛΝΑΚΑΣ 2) 

3.1 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςχετικόσ  με τον Τομζα του Ρεριβάλλοντοσ  

3.2 Διδακτορικό δίπλωμα ςχετικό με  τον Τομζα του Ρεριβάλλοντοσ  

 

4.    ΡΟΣΩΡΛΚΑ – ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ (ΡΛΝΑΚΑΣ 3) 

Τα προςωπικά και επαγγελματικά χαρακτθριςτικά κα ςυνεκτιμθκοφν μζςω ςυνζντευξθσ των 

υποψθφίων ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που κα ορίςει θ ΕΕΤΑΑ. Τα κριτιρια που κα ςυνεκτιμθκοφν 

παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια ςτον πίνακα βακμολόγθςθσ κριτθρίων για τα προςωπικά – 

επαγγελματικά χαρακτθριςτικά. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να ζχουν: 

 τθν Ελλθνικι ικαγζνεια ι ικαγζνεια κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Εφόςον ο 

υποψιφιοσ ζχει ικαγζνεια κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρζπει απαραίτθτα να 

γνωρίηει τθν ελλθνικι γλϊςςα (Άριςτθ γνϊςθ) για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του  

 εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (αφορά τουσ άνδρεσ) ι να ζχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτζσ, ι, εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ, να ζχουν 

εκπλθρϊςει, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ ςτρατολογικισ νομοκεςίασ, άοπλθ κθτεία ι 

εναλλακτικι πολιτικι κοινωνικι υπθρεςία. 

 

2.  Πςοι ενδιαφερόμενοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ, όπωσ ρθτά αναφζρονται ςτθν παροφςα 

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου, δεν υπόκεινται ςε 

διαδικαςία επιλογισ/αξιολόγθςθσ. 

 

3. Δεν λαμβάνονται υπόψθ προτάςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από ενδιαφερόμενουσ που: 

 ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και 

ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν 

υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ' υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για 
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οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ 

τθσ γενετιςιασ ηωισ. 

 ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ 

προθγοφμενθσ περίπτωςθσ,  ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί. 

 λόγω καταδίκθσ, ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ 

ςτζρθςθ αυτι. 

 τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι 

ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) ι και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ. 

  ζχουν απολυκεί, εξαιτίασ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

Οι υποψιφιοι οι οποίοι καλφπτουν τα απαιτοφμενα προςόντα που ηθτοφνται ανωτζρω, κα αξιολογθκοφν 

εν ςυνεχεία με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

 

ΠΙΝΑΚΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑ 1  Εργαςιακι εμπειρία 

Εμπειρία ςε ζργα 

Ζτθ εμπειρίασ 3 4 5+ 

Βακμόσ 4 5 6 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2  Επικυμθτά προςόντα 

Πρόςκετεσ ςπουδζσ – γνώςεισ Βακμόσ 

Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςχετικόσ με το αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ 2 

Διδακτορικό δίπλωμα ςχετικό με το αντικείμενο 4 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3  Προςωπικά – Επαγγελματικά χαρακτθριςτικά 

Κριτιριο Ανώτατοσ 
βακμόσ 

Ρροςωπικότθτα (αυτοαντίλθψθ, αυτογνωςία, ςυμπεριφορά, ζκφραςθ) 3 

Λκανότθτα επικοινωνίασ (αποτελεςματικότθτα επικοινωνίασ και επάρκεια 
τεκμθρίωςθσ απόψεων, πνεφμα ομαδικότθτασ και ςυνεργαςίασ) 

3 

Οργανωτικότθτα και αποτελεςματικότθτα (οργανωτικζσ και διοικθτικζσ 
ικανότθτεσ) 

2 

Κατανόθςθ του ρόλου και των κακθκόντων τθσ κζςθσ 2 

Λκανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και διαχείριςθσ προβλθμάτων 2 
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπϊν ιδιοτιτων τουσ και 

τθσ εμπειρίασ τουσ οφείλουν να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα πρόςκλθςθ 

δικαιολογθτικά. Ειδικότερα: 

 Βιογραφικό ςθμείωμα,  

 Αντίγραφο τίτλων ςπουδϊν, ςτο οποίο να αναγράφεται ο βακμόσ και το ζτοσ κτιςθσ αυτοφ. Σε 

περίπτωςθ που ο τίτλοσ ςπουδϊν ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται και θ προςκόμιςθ 

αντιγράφου τθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ από το ΔΛ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το Λ.Τ.Ε. ι του πιςτοποιθτικοφ 

αναγνϊριςθσ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. για τθν ιςοτιμία του τίτλου και τθ βακμολογικι αντιςτοιχία 

αυτοφ.    

 Ρτυχίο ξζνθσ γλϊςςασ. Θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι 

Β2) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 50/2001 

Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» 

(Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Αϋ), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 π.δ. 

116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Αϋ)» 

 Θ επαγγελματικι εμπειρία αποδεικνφεται  

I. με αντίγραφο ςχετικϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και  

II. με αντίγραφο ςυμβάςεων ι βεβαιϊςεων του εργοδότθ/εντολζα (όπωσ ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ, ΔΕΥΑ, 

δθμόςιου φορζα, άλλων επιςτθμονικϊν φορζων ι ιδιωτικϊν επιχειριςεων) από τισ οποίεσ 

κα προκφπτει θ χρονικι διάρκεια, το είδοσ του ζργου και ο ρόλοσ του υποψθφίου ςε αυτό. 

2. Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΕΡΛΚΥΜΘΤΩΝ ΡΟΣΟΝΤΩΝ οφείλουν να προςκομίςουν: 

 Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν 

 Αντίγραφο διδακτορικοφ διπλϊματοσ  

 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ δθμοςιεφεται ςε κακθμερινι εφθμερίδα πανελλινιασ 

κυκλοφορίασ. Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ πρόςκλθςθσ γίνεται ςτθν ζδρα και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ 

Εταιρείασ Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε. κακϊσ και ςτισ ζδρεσ και ιςτοςελίδεσ των 

Ρεριφερειακϊν Ενϊςεων Διμων (ΡΕΔ). 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ και να τθν υποβάλουν, είτε αυτοπροςϊπωσ, 

είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι 

τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ 
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Ελλθνικισ Εταιρείασ Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε. ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: Μυλλζρου 73 

– 77, 104 36 Ακινα, υπόψιν κασ Ελίνασ Καμπαδάκθ (τθλ. επικοινωνίασ: 213 13 20 717). Στθν περίπτωςθ 

αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία 

που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των 

υποψθφίων. 

Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ και αρχίηει από τθν 

επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Τοπικισ Ανάπτυξθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε. Θ ανωτζρω προκεςμία λιγει με τθν παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ τελευταίασ θμζρασ και  

εάν αυτι είναι, κατά νόμο, εξαιρετζα (δθμόςια αργία) ι μθ εργάςιμθ, τότε θ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

μετατίκεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.  

Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τα ζντυπα των αιτιςεων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ 

Ελλθνικισ Εταιρείασ Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε. (www.eetaa.gr). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που ορίηεται από τθν  Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

Α.Ε., αφοφ επεξεργαςτεί τισ αιτιςεισ των υποψθφίων, τουσ κατατάςςει βάςει των κριτθρίων που 

αναλυτικά αναφζρονται ςτθν παροφςα. Θ διαδικαςία κατάταξθσ των υποψθφίων, βάςει τθσ οποίασ κα 

γίνει θ τελικι επιλογι για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου, πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

1. Γίνεται ζλεγχοσ τθσ φπαρξθσ των απαιτοφμενων προςόντων  

2. Οι υποψιφιοι που καλφπτουν τα απαιτοφμενα προςόντα αξιολογοφνται και βακμολογοφνται α) με 

βάςθ τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά και β) κατόπιν ςυνζντευξθσ, με βάςθ τα προςωπικά – 

επαγγελματικά χαρακτθριςτικά  

3. Συντάςςεται πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων κατά φκίνουςα ςειρά και ανά Ρεριφζρεια  

4. Στθν περίπτωςθ ιςοβακμίασ υποψθφίων ςτθ ςυνολικι βακμολογία διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ. 

 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΕΩΝ 

Μετά τθν ςφνταξθ των πινάκων κατάταξθσ των υποψθφίων θ Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε. κα τουσ αναρτιςει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. 

Κατά των πινάκων αυτϊν επιτρζπεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ζνςταςθσ μζςα ςε αποκλειςτικι 

προκεςμία πζντε (5) θμερϊν (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά), θ οποία αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα 

τθσ ανάρτθςισ τουσ. Θ ζνςταςθ κατατίκεται ι αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι απευκείασ ςτθν 

Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε. (Μυλλζρου 73-77, Ακινα, Τ.Κ. 10436). Στθν 

περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, ο φάκελοσ κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «ΕΝΣΤΑΣΘ – 
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ΡΟΣΚΛΘΣΘ με αρ. πρωτ. 11493». Το εμπρόκεςμο τθσ ζνςταςθσ κρίνεται από τθν θμερομθνία 

ταχυδρομικισ αποςτολισ του φακζλου 

 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ   

Θ Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε. προβαίνει ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ ζργου με τουσ επιλεγζντεσ υποψθφίουσ, αμζςωσ μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων κατάταξθσ. 

Τυχόν αναμόρφωςθ των πινάκων, βάςει αυτεπάγγελτου ι κατ' ζνςταςθ ελζγχου, που ςυνεπάγεται 

ανακατάταξθ των υποψθφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από τθν Ελλθνικι Εταιρεία Τοπικισ Ανάπτυξθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε., ενϊ λφεται θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου με τουσ υποψθφίουσ οι οποίοι δεν 

δικαιοφνται απαςχόλθςθσ βάςει τθσ νζασ κατάταξθσ. Οι υποψιφιοι αυτοί λαμβάνουν τισ αποδοχζσ που 

προβλζπονται για τθν απαςχόλθςι τουσ ζωσ τθν θμζρα τθσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε 

αποηθμίωςθ από τθν αιτία αυτι. 

Απαςχολοφμενοι που αποχωροφν πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ, αντικακίςτανται με άλλουσ από 

τουσ εγγεγραμμζνουσ και διακζςιμουσ ςτον πίνακα τθσ οικείασ ειδικότθτασ, κατά τθ ςειρά εγγραφισ τουσ 

ςε αυτόν. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι υποψιφιοι που επιλζγονται είτε κατόπιν αναμόρφωςθσ των πινάκων, είτε λόγω 

αντικατάςταςθσ αποχωροφντων υποψθφίων, απαςχολοφνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, 

χρονικό διάςτθμα και μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ τθσ εγκεκριμζνθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου. 

  

ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ – ΣΡΟΠΟ ΑΜΟΙΒΗ 

Το ζργο του Δικτφου των Εξωτερικϊν Συνεργατϊν ςυντονίηεται, υποςτθρίηεται και παρακολουκείται από 

τθν Κεντρικι Ομάδα Υποςτιριξθσ που λειτουργεί ςτθν ΕΕΤΑΑ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου απαγορεφεται ςτουσ Εξωτερικοφσ Συνεργάτεσ να 

βρίςκονται ι να διατθροφν ςχζςθ που δφναται να χαρακτθριςτεί ωσ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, δθλαδι 

ςχζςθ από τθν οποία να ζχουν προςωπικό, οικονομικό κυρίωσ, ςυμφζρον εξαρτϊμενο από τουσ Διμουσ 

που υποςτθρίηουν, το οποίο ςυμφζρον δφναται να επθρεάςει τθν αμερόλθπτθ εκτζλεςθ των κακθκόντων 

τουσ με ακζμιτο τρόπο.  

Επιπλζον, δεν επιτρζπεται, κατά τθ διάρκεια άςκθςθσ των κακθκόντων που τουσ ζχουν ανατεκεί να 

αποδζχονται δωρεζσ παντόσ είδουσ. 

Εάν υπάρχει τζτοιο ενδεχόμενο, ο εν λόγω Εξωτερικόσ Συνεργάτθσ απζχει αμζςωσ από τθ ςχετικι 

ενζργεια και αναφζρει το γεγονόσ ςτθν Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου, θ οποία επιβεβαιϊνει εγγράφωσ κατά 

πόςον υπάρχει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. Αν διαπιςτωκεί ςφγκρουςθ ςυμφερόντων, το εμπλεκόμενο 

μζλοσ παφει να αςκεί οποιαδιποτε δραςτθριότθτα ςχετικι με το ςυγκεκριμζνο κζμα. Σε περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςισ του επιβάλλεται πρόωρθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου. Θ Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου 
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και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
 

επιλαμβάνεται οποιαςδιποτε περαιτζρω απαιτοφμενθσ ενζργειασ. Εάν προκφψουν ενδείξεισ ότι 

τελζςτθκαν αξιόποινεσ πράξεισ, θ ΕΕΤΑΑ πρζπει να προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ, ςφμφωνα με τθν 

εκνικι νομοκεςία και να ενθμερϊςει τθν αρμόδια ειςαγγελία . 

Οι ςυνολικζσ αμοιβζσ των Εξωτερικϊν Συνεργατϊν για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου που κα τουσ 

ανατεκεί, ςφμφωνα με τθν παροφςα, διαμορφϊνονται ανά Ρεριφζρεια, ςφμφωνα με τον  ακόλουκο 

Ρίνακα.  Οι αμοιβζσ αυτζσ αφοροφν ςε χρονικι διάρκεια είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν και περιλαμβάνουν 

το Φ.Ρ.Α. κακϊσ και όλεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

ενδεικτικά, ζξοδα μετακινιςεων, ειδικά ι γενικά ζξοδα, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κατά το μζροσ που 

βαρφνουν τον ίδιο και γενικότερα πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΤΜΒΟΤΛΟ  

Δυτικι Ελλάδα, Ιπειροσ, Δ. Μακεδονία 42.176 

Λονίων Νιςων, Κεςςαλία, Ρελοπόννθςοσ, Κριτθ, 
Στερεά Ελλάδα 43.176 

ΑΜΚ, Βόρειο Αιγαίο, Κ. Μακεδονία 44.176 

Νότιο Αιγαίο 46.426 

 
 Τπογραμμίηεται, τζλοσ, ότι:  

 Θ διαδικαςία πρόςκλθςθσ υποβολισ πρόταςθσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου δεν είναι 

διαγωνιςτικι, ενϊ θ τυχόν επιλογι αντιςυμβαλλόμενου ζχει τον χαρακτιρα αποδοχισ πρόταςθσ και 

όχι «πρόςλθψθσ».  

 Θ παροφςα πρόςκλθςθ υποβολισ πρόταςθσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου μπορεί να 

ακυρωκεί ι να ματαιωκεί μερικά ι ολικά με απόφαςθ τθσ ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και για τον λόγο αυτό θ 

Υποβολι Ρρόταςθσ από ζκαςτο ενδιαφερόμενο δεν εγείρει οποιαδιποτε απαίτθςθ απζναντι ςτθν 

ΕΕΤΑΑ Α.Ε.  

 Θ ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δζςμευςθ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου, 

δεδομζνου ότι επαφίεται ςτθν πλιρθ διακριτικι τθσ ευχζρεια θ ςφναψθ ι μθ ςυμβάςεων, κακϊσ και 

ο αρικμόσ αυτϊν, αποκλειόμενθσ οιαςδιποτε αξιϊςεωσ των ενδιαφερομζνων. 

 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

Κ. Γκοτςόπουλοσ 
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