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ΜΕΡΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Α1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AQUARES 
 
Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) / Διεύθυνση 
Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος (ΔΣΔΥΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Water reuse policies 
advancement for resource efficient European regions» - με ακρωνύμιο ΑQUARES, 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg Europe. Το έργο χρηματοδοτείται από 
το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Europe 2014‐2020 (ΣΤΟΧΟΣ 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»). 
 
Σκοπός του έργου AQUARES είναι η βελτίωση των πολιτικών που αφορούν στην 
επαναχρησιμοποίηση νερού, ενσωματώνοντάς την στα εθνικά, περιφερειακά και 
τοπικά αναπτυξιακά σχέδια, προωθώντας την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της υιοθέτησης της οικολογικής καινοτομίας 
σε χρήσεις/τομείς όπως η αστική, η γεωργία, η βιομηχανία, η αναψυχή. Το έργο θα 
παρέχει υποστήριξη στις δημόσιες αρχές ώστε να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν την 
αξιοποίηση μη συμβατικών υδατικών πόρων, να προωθήσουν την υιοθέτηση 
τεχνολογικών και διοικητικών καινοτομιών, να εντοπίσουν τις βέλτιστες πρακτικές για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας των υδάτων σε 
διάφορους τομείς και να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

Οι ειδικοί στόχοι του Έργου συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Υποστήριξη των δημόσιων φορέων ώστε να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 
πολιτικές που προωθούν καινοτόμες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα για την 
επαναχρησιμοποίηση του νερού, για την ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης 
των υδάτων και της πράσινης ανάπτυξης.  

2. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης και της 
αποδοτικής διαχείρισης νερού στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στις 
περιοχές με αυξημένες πιέσεις και ανάγκες σε νερό.  

3. Διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών να ενσωματώνουν τεχνικές 
και διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης νερού κατά την παραγωγή ή την κατανάλωση 
αγαθών ή/και την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. 

4. Ενεργοποίηση επενδύσεων και παροχή κινήτρων για την προώθηση έργων 
επαναχρησιμοποίησης νερού. 

5. Βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων 
για την προώθηση και την υποστήριξη της εναρμόνισης των πολιτικών τους και των 
ποιοτικών προτύπων σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση του νερού 

 

Για την υλοποίηση του έργου, η ΓΓΦΠΥ συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: 

1. Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μούρθια, Υπουργείο Υδάτων, Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Γενική Διεύθυνση Υδάτων, Ισπανία  

2. Περιφέρεια Lodzkie, Πολωνία 
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3. Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Pardubice, Τσεχία  

4. Υπηρεσία Ενέργειας και Υδάτων, Μάλτα 

5. Ίδρυμα για το Περιβάλλον, Λομβαρδία, Ιταλία 

6. Συμβούλιο Υδάτων του Oldenburg και Ανατολικής Φρισίας, Γερμανία 

7. Ευρωμεσογειακό Ίδρυμα Ινστιτούτου Νερού (FIEA), Ισπανία  

8. Ένωση "Ακτές της Βαλτικής", Λετονία  

9. Δήμος Trebnje, Σλοβενία 

 

Ο συνολικός Π/Υ του Έργου ανέρχεται στα 1.835.546 ευρώ, ενώ ο Π/Υ του Έργου με 
Δικαιούχο την ΓΓΦΠΥ ανέρχεται στα 133.488,00 € ευρώ. Η συνολική διάρκεια του 
έργου είναι 60 μήνες. 

 

Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης αφορά την Διαχειριστική, 
Διοικητική, Επικοινωνιακή και Τεχνική υποστήριξη της ΓΓΦΠΥ/ΔΣΔΥΥ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του έργου με 
τίτλο «Water reuse policies advancement for resource efficient European regions» - 
και ακρωνύμιο ΑQUARES. 

Ενδεικτικά οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο/η συμβαλλόμενος/η, οι 
οποίες θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του έργου AQUARES και τις οδηγίες 
του προγράμματος Interreg Europe 2014‐2020 αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας, 
είναι:  

1. Υποστήριξη στην παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου και σύνταξη των εκθέσεων προόδου, αιτημάτων πληρωμής, 
χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και αναφορών του έργου στο σύστημα iolf.eu, για 
λογαριασμό της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της ΓΓΦΠΥ.  

2. Παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου.  

3. Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου όλων των δράσεων.  

4. Υποστήριξη στην σύνταξη του Επικοινωνιακού Πλάνου και της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας του έργου.  

5. Υποστήριξη στη λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου, 
προετοιμασία του υλικού διάχυσης των αποτελεσμάτων για λογαριασμό της ΓΓΦΠΥ. 

6. Υποστήριξη της οργάνωσης και συμμετοχή στις διακρατικές, τοπικές και τεχνικές 
συναντήσεις του έργου.  

7. Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση της ΓΓΦΠΥ στις 
διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου.  

8. Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, 
δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, σύνταξη τεχνικών και επιστημονικών άρθρων.  

9. Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας των διαγωνιστικών διαδικασιών για 
την επιλογή εξωτερικών συνεργατών παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου 
AQUARES.  
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10. Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων 
εξωτερικών συνεργατών, 

και οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του 
Προγράμματος μετά από οδηγίες του Υπευθύνου Έργου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 
& Διαχείρισης υπηρεσιών Ύδατος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Σημειώνεται ότι, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του/της συμβαλλόμενου/ης 
καλύπτονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου (κατηγορία δαπάνης: 
ταξίδια και διαμονή). 

Όποιος/α επιλεγεί για το έργο θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης 
έργου στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα, ο 
ακριβής χρόνος παράδοσής τους και ο τρόπος πληρωμής. 

 

Α3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον/την 
επιλεγέντα/είσαι υποψήφιο/α. Ο/Η επιλεγείς/είσα θα κληθεί να υπογράψει την 
σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του 
έργου, τα παραδοτέα και ο τρόπος πληρωμής.  

Ο/Η Συμβασιούχος που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής του 
αντικαθίσταται με τον αμέσως επόμενο από τον τελικό πίνακα κατάταξης. Το 
αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης 
Υπηρεσιών Ύδατος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. Η 
Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων / Διεύθυνση Σχεδιασμού & 
Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί 
το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφ’ 
όσον ο/η υποψήφιος/α δεν εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο για το 
οποίο απασχολείται απενταχθεί από το πρόγραμμα. 
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Α4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Από την υπογραφή της σύμβασης ως τη λήξη του έργου AQUARES. Η ημερομηνία 
έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης.  

 

Α5. ΑΜΟΙΒΗ 
 

H συνολική αμοιβή ορίζεται σε 23.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία 
αντιστοιχεί από την υπογραφή της «σύμβασης μίσθωσης έργου» έως και τη λήξη του 
Έργου AQUARES. Οποιεσδήποτε επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ήθελε προκύψει και 
κάθε είδους κρατήσεις περιλαμβάνονται στο συνολικό ως άνω εγκεκριμένο ποσό. 

Οι αμοιβές θα καταβάλλονται σε εξαμηνιαία βάση, σύμφωνα με τα εξάμηνα 
υλοποίησης των δράσεων του έργου, και θα γίνεται χρήση ειδικού φύλλου 
ανθρωποχρέωσης (timesheet/έγγραφο του προγράμματος Interreg Europe). O/Η 
Συμβασιούχος υποχρεούται να προσκομίζει σε εξαμηνιαία βάση έκθεση 
πεπραγμένων για την περίοδο αναφοράς. O Συμβασιούχος θα εκδίδει τα υπό του 
νόμου φορολογικά στοιχεία και θα είναι ασφαλισμένος στον οικείο κατά περίπτωση 
κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα με δική του επιμέλεια και δαπάνες. 

Τα ποσά της πληρωμής είναι μεικτά. Ο/Η Συμβασιούχος θα επιβαρύνεται με όλες τις 
νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.  

 

Α6. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Ο/η επιλεγείς/είσα υποψήφιος/α θα εκτελεί το αντικείμενο της σύμβασης στην 
Αθήνα, στις εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει η ΓΓΦΠΥ/ΔΣΔΥΥ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία και συντονίζει το έργοAQUARES, με την 
επιφύλαξη των μετακινήσεων (εντός ή εκτός Ελλάδος), που θα απαιτηθούν στο 
πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. 

Ειδικότερα υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση (προφορική ή γραπτή) της 
Ομάδας Έργου, μέσω του Διαχειριστή του Έργου, να συμμετέχει σε συσκέψεις, να 
παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές, να συμμετέχει σε 
επισκέψεις στις περιοχές μελέτης και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που 
κρίνει χρήσιμη η ΓΓΦΠΥ/ΔΣΔΥΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
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ΜΕΡΟΣ Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

Β1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει:  

1. Να είναι Έλληνες πολίτες και  

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.  

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 
υποβολής της αίτησης, ούτε κατά το χρόνο της σύναψης σύμβασης, ήτοι:  

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.  

β) Να μην είναι υπόδικοι/ες που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ 
άλλον νόμιμο τρόπο (αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.  

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο 
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.  

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις.  

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, 
οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την 
απόλυση.  

Σημείωση: Η ανικανότητα προς σύναψη σύμβασης αίρεται μόνο με την έκδοση του 
κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της 
ποινής.  

4. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές.  

5. Να κατέχουν τους απαιτούμενος τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να 
κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από 
το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης 
επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας 
Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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B2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Για την προκηρυσσόμενη θέση της προκήρυξης αυτής ο/η υποψήφιος/α πρέπει 
να κατέχει τους παρακάτω οριζόμενους τίτλους σπουδών:  

 Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή δίπλωμα ΠΕ 
Μηχανικών της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή 
δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής 
στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος  

 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία  στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) 
συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα του περιβάλλοντος 

• Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό 
λόγο). Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας παρατίθενται στο 
Παράρτημα III της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Η Εμπειρία θα αποδεικνύεται μέσω  

α) του βιογραφικού του και β) των σχετικών συμβάσεων και επιστημονικών 
δημοσιεύσεων και άλλων βεβαιώσεων/αποδεικτικών του υποψηφίου. Ο/Η 
Υποψήφιος/α δηλαδή θα πρέπει να συμπεριλάβει στο φάκελο του τα στοιχεία εκείνα 
που θα αποδεικνύουν την εμπειρία του. Ο/Η Υποψήφιος/α θα πρέπει να αναγράψει 
στην αίτηση τους ανθρωπομήνες της εμπειρίας που διαθέτει βάσει του βιογραφικού 
του και των προσκομιζόμενων αποδεικτικών. Ο αριθμός των ανθρωπομηνών θα 
επιβεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή. Η εμπειρία αφορά σε μη επικαλυπτόμενους 
μήνες. 

 
Β3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά με την 
αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού ο/η υποψήφιος/α:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, (δεν 
απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία:  

α. θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης,  

β. θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της αιτήσεως τους οι 
υποψήφιοι/ες:  

 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 
παιδικής εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  

 Αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  
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 Τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος είναι ακριβή.  

 Για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη 
απαλλαγή από αυτές.  

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.  

3. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου συντεταγμένο βάσει του προτύπου 
Εuropass. 

4. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
προσκομίζονται σε απλές φωτοτυπίες. Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν 
οφείλουν να προσκομίζουν τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα για έλεγχο από 
την υπηρεσία πριν να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση (βλέπε Παράρτημα Β).  

 
Β4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος, 
Παράρτημα ΙΙ) με σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 4ος όροφος, 11523 ΑΘΗΝΑ, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Υδάτων/Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος, γραφείο 
Πρωτοκόλλου. 

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται το εξής:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου AQUARES. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι: η 
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. 

Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν 
αξιολογούνται.  

Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένες. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης 
αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων.  

Οι υποψήφιοι/ες δύναται να κληθούν από την αρμόδια επιτροπή να παράσχουν 
εξηγήσεις-διευκρινήσεις επί των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η μη 
ανταπόκριση των υποψηφίων σε αίτημα της επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων 
οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου.  

Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να 
ζητηθούν είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπίας στο 213 1515 424 ή με email στο 
k.papaspyropoulos@prv.ypeka.gr, υπόψη κου Κων/νου Παπασπυρόπουλου. 

mailto:k.papaspyropoulos@prv.ypeka.gr
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
Γ1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα 
ακόλουθα κριτήρια. Ειδικότερα:  

 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης 

Α/Α Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης 

Ανώτατο Όριο 

(Μονάδες 

Βαθμολόγησης) 

 Απαραίτητα Προσόντα  

1 Βαθμός πτυχίου ή μεταπτυχιακού (επιλέγεται ο μεγαλύτερος εκ 

των δύο). Μονάδα μέτρησης: Βαθμός % 
10% 

2 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον 

τριών (3) συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα του 

περιβάλλοντος: προστίθενται δώδεκα (12) βαθμοί για κάθε έργο, 

με μέγιστο όριο κριτηρίου τους εξήντα (60) βαθμούς (%) 

60% 

3 Αποδεδειγμένη Εργασιακή εμπειρία στο τεχνικό αντικείμενο του 

έργου την τελευταία πενταετία (επαναχρησιμοποίηση νερού ή 

επεξεργασία υγρών αποβλήτων με σκοπό την 

επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση). Εμπειρία σε ένα (1) 

έργο ισούται με το μέγιστο όριο των δέκα (10) βαθμών (%). 

10% 

4 Δομημένη συνέντευξη 20% 

 Β(Κ1- Κ4)=Κ1+Κ2+Κ3+Κ4 100% 

 

 

Γ2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
 

Η Υπηρεσία θα αναρτήσει, τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr). Επί των 
αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλλουν ενστάσεις εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους. Μετά την λήξη της ανωτέρω 
προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις τα αποτελέσματα θα υποβληθούν 
για οριστική έγκριση στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας 
απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που 
οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους σχετικούς με 
τη νομιμότητα των διαδικασιών και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης.  

http://www.ypeka.gr/
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Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της αυτοπροσώπως ή με 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω 
ταχυμεταφορέα (courier) απευθείας στη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης 
Υπηρεσιών Ύδατος, Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία πάντως θα πρέπει να παραληφθεί 
με ευθύνη του ενιστάμενου, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων 
ημερών. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η 
προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες 
ενστάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.  

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της ένστασης θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: ΕΝΣΤΑΣΗ του/της (Όνομα, Επίθετο, ΑΦΜ, 
Διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, email, Δ/νση) για την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Water 
reuse policies advancement for resource efficient European regions» - με ακρωνύμιο 
ΑQUARES. 

Η ενστάσεις θα εξεταστούν εντός είκοσι (20) ημερών από την τριμελή Επιτροπή 
Αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999), εντός 5 ημερολογιακών ημερών 
από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης 
των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 
Γ3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Η ΓΓΦΠΥ/ΔΣΔΥΥ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν τους/τις υποψηφίους/ες και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις 
και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον 
σκοπό της επιλογής του/της υποψηφίου/ας για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και για 
την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών. Η επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, 
κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε 
αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για σκοπούς 
άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
ή/και στην κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή 
πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία 
και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την 
ανάθεση της σύμβασης μίσθωσης έργου. Η ΓΓΦΠΥ/ΔΣΔΥΥ διατηρεί τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω 
σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και 
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ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή είναι 
απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 


