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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου) 

 
 

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –  Αναπτυξιακή Ανώνυμη  Εταιρεία ΟΤΑ 
(ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης ως εταίρος του έργου “Smart Rural Entrpreneurship” 
(SMART  RURAL)  του  Άξονα  Προτεραιότητας  1  –  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία‐    του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  «Interreg  V‐B  “Balkan  ‐ 
Mediterranean  2014‐2020”»  που  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
 
έχοντας υπόψη:  

1.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4314/2014  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α  297)  και  άλλες 

διατάξεις»  (ΦΕΚ  265/τ.Α΄/23‐12‐2014)  και  με  τις  οποίες  εισήχθη  εξαίρεση  από  το  πεδίο 

εφαρμογής  του  Ν.2527/1997  και  της  ΠΥΣ  33/2006,  για  τις  συμβάσεις  μίσθωσης  έργου  στο 

πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

2.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4403/2016  (ΦΕΚ  125/Α’/07.07.2016),  «Προσαρμογή  Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και άλλες διατάξεις  Υπ.  Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τροποποίηση Ν.4314/14 ΦΕΚ Α265)» και ειδικότερα την  προσθήκη 

της περίπτωσης κζ΄ παρ. 5 του άρθρου 14 



3..  Τις  διατάξεις  της  υπ’  Αριθμ.  300488/ΥΔ1244  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  Υπουργών 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των 

προγραμμάτων  συνεργασίας  του  στόχου  «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΔΑΦΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»»  (ΦΕΚ 

1099/τ.Β΄/19‐4‐2016)  

4. Τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ (ΥΑ137675/EΥΘΥ1016/2018, ΦΕΚ/Β/5968/31.12.18), 

5. τα έγγραφα του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V‐Β “Balkan‐Mediterranean 

2014‐2020”  και  ειδικότερα  (i)  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του  Προγράμματος  Διακρατικής 

Συνεργασίας  Interreg  V‐Β  “Balkan‐Mediterranean  2014‐2020”,  (ii)  το  εγχειρίδιο  υλοποίησης 

έργων, (iii) ο ολοκληρωμένος οδηγός επικοινωνίας έργων καθώς και η Εξειδίκευση Οδηγιών για 

τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων 

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων του 

Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

6.  Το  εγκεκριμένο  Έργο  “Smart  Rural  Entepreneurship”  –  SMART  RURAL  (MIS  5017543)  στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας  «Interreg V‐B “Balkan 

‐ Mediterranean 2014‐2020”» και το Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο – Προσθήκη 1 

7. τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και του Συμφώνου Συνεργασίας 

του εταιρικού σχήματος (Partnership Agreement) του Έργου SmartRural, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν με την προσθήκη 1 (addendum 1) αυτών, 

8. Την από 7/6/2019 υπ’ αριθμ. Απόφαση 6 της 7ης Συνεδρίασης έτους 2019 του Δ.Σ. της ΜΑΘ 

ΑΑΕ/ΟΤΑ για την αποδοχή του έργου “SMART RURAL” 

9. Την από 22/11/2019 υπ’αριθμ. Απόφαση 9 της 3ης Συνεδρίασης έτους 2019 περιόδου 2019‐

2023 του Δ.Σ. της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την έγκριση Πρόσκλησης για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης 

Έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Smart Rural Entrepreneurship» (Πακέτο Εργασίας 

5 : εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρων παροχής υποστηρικτικών 

υπηρεσιών του επιχειρηματικού μοντέλου SmartRural και υποστήριξης πιλοτικής λειτουργίας). 

10. Τη  ΣΑΕΠ 608/6 και ενάριθμό 2017ΕΠ60860014  

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου 
σε  ένα  (1)  άτομο  Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης  των  Οικονομικών  ή  Πολιτικών  Επιστημών, 
ύψους  11.400,00  €  πλέον  ΦΠΑ  24%,  χρονικής  διάρκειας  από  την  υπογραφή  της  σχετικής 
σύμβασης έως την 31/07/2020, ημερομηνία λήξης του έργου, για την κάλυψη των αναγκών του 
έργου. 
 
1.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “SMART RURAL”  

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ ΟΤΑ υλοποιεί το έργο SMART RURAL ως Εταίρος μαζί με άλλους επτά (7) εταίρους 

από πέντε (5) χώρες της Βαλκανικής και της Μεσογείου (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία 

και Βόρεια Μακεδονία).  

Βασικός στόχος του Έργου είναι να συμβάλει στην εξειδίκευση της γνώσης και στην πρόσβαση 

στην  τεχνογνωσία,  σχετικά  με  αποτελεσματικές  μεθοδολογίες  και  εργαλεία  για  τη  βιώσιμη 



αγροτική ανάπτυξη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός διακρατικού Δικτύου,  το 

οποίο  θα  έχει  επιχειρηματικό  προσανατολισμό  καθώς  και  μέσω  της  εφαρμογής  του 

εξειδικευμένου αναπτυξιακού μοντέλου SmartRural (το οποίο βασίζεται στις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης).  

Το  Έργο  επιδιώκει  την  επίτευξη  του  προαναφερόμενου  στόχου  μέσω  της  παροχής  τεχνικής, 

οικονομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρηματίες. Παράλληλα,  θα παρασχεθεί 

τεχνική βοήθεια στις Τοπικές Αρχές της υπαίθρου για διαχειριστικές και διοικητικές διαδικασίες, 

προκειμένου  να  εφαρμόσουν  και  να  υλοποιήσουν  μια  φιλόξενη  επιχειρηματική  πολιτική 

βασισμένη  στις  αρχές  της  έξυπνης  εξειδίκευσης  (Τα  ανωτέρω  περιλαμβάνονται  στο  μοντέλο 

ανάπτυξης SmartRural). 

Η επιτυχής υλοποίηση του Έργου προϋποθέτει την ύπαρξη ικανού αριθμού παρόχων με γνώση 

και  εμπειρία  στην  αγροτική  επιχειρηματικότητα  και  καινοτομία,  αγροδιατροφή,  ενίσχυση 

κλαδικής  επιχειρηματικότητας,  επιχειρηματικής  υποστήριξης  και  ενδυνάμωσης  ιδιαίτερα  για 

τους  κλάδους  του  αγροτικού  τομέα  καθώς  και  στη  γνώση  Ευρωπαϊκών  και 

Συγχρηματοδοτούμενων έργων. Το υφιστάμενο προσωπικό της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ δεν επαρκεί για 

να καλύψει τις ανάγκες του εν λόγω   Έργου  και  για  αυτό  κρίνεται  απαραίτητη  η  σύναψη 

σύμβασης με συγκεκριμένη ειδικότητα, προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  οι  εξειδικευμένες 

ανάγκες του Έργου. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Ι. 

Να  υποστηρίξει  την ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ  προκειμένου  αυτή  να  εκπονήσει  Σχέδιο  Δράσης  για  την 

ανάπτυξη  και  λειτουργία  των  Κέντρων    παροχής  υποστηρικτικών  υπηρεσιών  του 

Επιχειρηματικού μοντέλου SmartRural: Πρόκειται για σταθερές δομές στις οποίες θα παρέχεται 

τεχνική, οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα και 

παράλληλα,  τεχνική υποστήριξη σε  τοπικές αρχές  της υπαίθρου για  την  εφαρμογή πολιτικών 

φιλικών στην επιχειρηματικότητα βασιζόμενων στην έξυπνη εξειδίκευση. 

Το Σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά): 

 Λειτουργία 

 Σκοπό 

 Αναπτυξιακές προοπτικές 

 Ανάγκες στελέχωσης και ανθρώπινου δυναμικού 

 Κόστη λειτουργίας 

 (εγκεκριμένος προϋπολογισμός εργασίας: 9.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

Και 

ΙΙ. 

Να υποστηρίξει την πιλοτική τους λειτουργία με δράσεις διακρατικής δικτύωσης, μεταφοράς 

γνώσης, σεμιναρίων και εργαστηρίων εκπαίδευσης πάνω στα εργαλεία και τις μεθοδολογίες. 

Αφορά και τη συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης του έργου και τεχνικές συναντήσεις. 



(εγκεκριμένος προϋπολογισμός εργασίας:2.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια της εν λόγω Σύμβασης είναι για διάστημα από την υπογραφή της έως και τη λήξη του 

έργου ήτοι 31/07/2020. 

Τόπος εκτέλεσης του Έργου ορίζεται καταρχήν η έδρα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ (Βασ. Γεωργίου Α΄1  

546 40 Θεσσαλονίκη) ή όπου αλλού προκύψει, ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου. 

4. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Για το συγκεκριμένο έργο του παρόχου, ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό 

των έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (11.400,00€) πλέον ΦΠΑ 24%. 

Το ποσό που αντιστοιχεί στην ως άνω θέση θα καταβληθεί από την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ., ως φορέα 

διαχείρισης των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και ως φορέα εποπτείας της ορθής υλοποίησης του ως άνω 

Έργου, μέσω των πόρων που θα της αποδοθούν για το σκοπό αυτό από το έργο «Smart Rural 

Entrpreneurship – SmartRural”  του Προγράμματος BALKAN‐MED 2014‐2020. 

Ο τρόπος αμοιβής του υποψηφίου που θα επιλεγεί (όλο το ποσό με την ολοκλήρωση του έργου 

ή τμηματικά βάσει της προόδου υλοποίησής του) θα προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης έργου 

που θα υπογραφεί.  

Σε περίπτωση που η καταβολή της αμοιβής επιλεγεί να γίνεται τμηματικά βάσει της προόδου 

υλοποίησης  του  Έργου,  οι  τμηματικές  καταβολές  θα  λαμβάνουν  χώρα  εφόσον  συντρέχουν 

σωρευτικά  οι  εξής  όροι:  i)  μετά  από  παραλαβή  των  προβλεπόμενων  παραδοτέων  και  τη 

βεβαίωση παραλαβής του έργου στην αντίστοιχη περίοδο, ii) την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον 

εγκριθέντα  προϋπολογισμό  του  έργου  «Smart  Rural  Entrepreneurship”  του  Προγράμματος 

BALKAN‐MED 2014‐2020. 

Ο τρόπος αμοιβής του επιλεγέντα υποψηφίου, καθώς και οι λοιποί όροι εκτέλεσης, εποπτείας 

και  παραλαβής  του  Έργου  θα  προβλέπονται  εκτενώς  στη  σύμβαση  μίσθωσης  Έργου  που  θα 

υπογραφεί επί τη βάσει των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Τα  ελάχιστα  απαιτούμενα  προσόντα  και  δεξιότητες  που  πρέπει  να  πληροί  ο  υποψήφιος 

προκειμένου να  διεκδικήσει την παραπάνω ανάθεση σύμβασης είναι τα παρακάτω:  

 Πτυχίο  ΑΕΙ  Οικονομικών  ή  Πολιτικών  Επιστημών  της  ημεδαπής  ή  ισότιμων 

αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής  

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και βασικών προγραμμάτων  

 Εμπειρία,  τουλάχιστον  5ετή,  στην  υλοποίηση  και  διαχείριση  Ευρωπαϊκών  και 

Συγχρηματοδοτούμενων  έργων,  με  θέματα  συναφή  με  το  αντικείμενο  του  Έργου 

(αγροτική  επιχειρηματικότητα  και  καινοτομία,  αγροδιατροφή,  ενίσχυση  κλαδικής 

επιχειρηματικότητας) 

 



Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

 Εμπειρία,  στην  υλοποίηση  και  διαχείριση  Ευρωπαϊκών  και  Συγχρηματοδοτούμενων 

έργων, με θέματα συναφή με το αντικείμενο του Έργου (αγροτική επιχειρηματικότητα 

και καινοτομία, αγροδιατροφή, ενίσχυση κλαδικής επιχειρηματικότητας) 

 Εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης ιδιαίτερα για τους 

κλάδους του αγροτικού τομέα  

 Εμπειρία στην σύνταξη κλαδικών μελετών ανάλυσης  

 Εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικού funding και σύνταξης business plan / action plans  

 Εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικής υποστήριξης αγροτικής επιχειρηματικότητας   

 

Γ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

  Προσόν ‐ Κριτήριο 
Βαθμός   
(1‐10) 

Συντελεστής 
βαθμολόγησης 

Αποτέλεσμα 

1. 

Εμπειρία στην υλοποίηση και 

διαχείριση Ευρωπαϊκών και 

Συγχρηματοδοτούμενων έργων, με 

θέματα συναφή με το αντικείμενο του 

Έργου (αγροτική επιχειρηματικότητα 

και καινοτομία, αγροδιατροφή, 

ενίσχυση κλαδικής 

επιχειρηματικότητας) 

 

20% 

 

2. 

Εμπειρία  σε  θέματα  επιχειρηματικής 

υποστήριξης  και  ενδυνάμωσης 

ιδιαίτερα  για  τους  κλάδους  του 

αγροτικού τομέα  

 

20% 

 

3. 
Εμπειρία στην σύνταξη κλαδικών 

μελετών ανάλυσης  

 

20% 

 

 

Εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικού 

funding και σύνταξης business plan / 

action plans  

 

20% 

 

4. 

Εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικής 

υποστήριξης αγροτικής 

επιχειρηματικότητας 

 

20% 

 

  Σύνολο    100%  100 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία 

αναφέρονται στα βαθμολογούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα ‐ κριτήρια της πρόσκλησης 

και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 

 Η  αξιολόγηση  των  υποβαλλόμενων  προτάσεων  θα  πραγματοποιηθεί  από  τριμελή  επιτροπή 

αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  Ανάθεσης  Έργων,  Μελετών,  Υπηρεσιών  και 

Προμηθειών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.  

 



6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) 

 Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

 Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών (πτυχίο 

ανώτατης πανεπιστημιακής σχολής, πτυχία ξένων γλωσσών κ.ά.). 

 Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα 

επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα. 

Τίτλοι,  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις  της  αλλοδαπής  που  απαιτούνται  από  την  παρούσα 

πρόσκληση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  καλούνται  να  υποβάλουν  αυτοπροσώπως  ή  μέσω  εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων  τα  ελάχιστα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  εντός  δέκα  (10)  ημερολογιακών 

ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα 

www.mdat.gr, ήτοι έως την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της 

ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 105α.  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2313 

317431, κα. Χρύσα Κοπρά). 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 

1.  Από  τις  προτάσεις  που  υποβάλλονται  εμπρόθεσμα  και  παραδεκτά  κατά  τα  ανωτέρω, 

επιλέγεται  εκείνη  που  κρίνεται  πιο  κατάλληλη  και  συνάπτεται  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  με 

τον/την επιλεχθέντα/είσα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.  

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη 

ημερομηνία και ώρα,  βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ. 

3. Αντικατάσταση της πρότασης (αίτησης) ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

4.  Για  τους  ενδιαφερόμενους,  των  οποίων  οι  τίτλοι  σπουδών  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν 

και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

αναγνώρισης  του  ΔΟΑΤΑΠ.  Επιπρόσθετα,  όταν  στην  πρόσκληση  προβλέπεται  κλίμακα 

βαθμολόγησης/μοριοδότησης  του  βαθμού  του  τίτλου  σπουδών,  είναι  απαιτούμενο  να 

προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε 

περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα 



πιστοποιητικά  αναγνώρισης  του  ΔΟΑΤΑΠ,  η  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου  δεν  απορρίπτεται, 

απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν. 

5.  Επισημαίνεται  ότι  η  διαδικασία  πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων  για  σύναψη  σύμβασης 
μίσθωσης  έργου  της  παρούσης  δεν  υποδηλώνει  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας,  ενώ  η  τυχόν 
επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η 
διαδικασία  της  πρόσκλησης  θα  ολοκληρωθεί  με  σύνταξη  πίνακα  κατάταξης  (δεν  απαιτείται 
σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση 
βαθμολογηθεί),  ενώ  όσοι  επιλεγούν  θα  ειδοποιηθούν  κατ’  ιδίαν.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας 
επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το 
μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό  τίτλο σπουδών γ) με  το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών. 
 
7. Ο/Η Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση 

αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ή από ειδικά 

προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ εντός πέντε 

(5)  εργάσιμων  ημερών  από  την  επομένη  της  ανάρτησης  της  απόφασης  αποδοχής 

αποτελεσμάτων  στην  ιστοσελίδα  της  ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ.  Ο/Η  υποψήφιος/α  έχει  υποχρέωση  να 

ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.  

8.  Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου  και  κατά  τους  όρους  της  σύμβασης μπορεί  να 
πραγματοποιηθεί  αντικατάσταση  του/της  επιλεχθέντος/είσας  με  άλλον  ενδιαφερόμενο  στο 
πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο 
πίνακα κατάταξης. 
 
9. Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι 
επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός 
αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 
 
10. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του 
προγράμματος. 
 
11. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 
146/2007  «Τροποποίηση  διατάξεων  του  ΠΔ  50/2001  Καθορισμός  προσόντων  διορισμού  σε 
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του 
ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). 
 
12. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του 
ΠΔ 50/2001  Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως 
αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005). 
 
13.  Ξενόγλωσσα  δικαιολογητικά  έγγραφα  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  θα  πρέπει  να 
προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
 



14. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 
κ.λπ.  γίνεται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  Παράγραφο  14  του  Άρθρου  12  της  ΥΑΕΚΕΔ 
110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016. 
 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών 

 


