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ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

Αθήνα, 4/12/2014 
Αριθμ. πρωτ.: οικ.156149  
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

 
Προς: 
Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ: Ανοικτή Πρόσκληση για την επιλογή εμπειρογνωμόνων - αξιολογητών για την 

αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων (Integrated 
Marine and Inland Water Management)» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το από 7.11.2011 Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για την 

υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
περιόδου 2009−2014, μεταξύ της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του 
Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

2. Τον από 18.01.2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
ΕΟΧ 2009−2014» (“Regulation on the implementation of the European Economic Area 
(EEA) Financial Mechanism 2009−2014”), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού βάσει του άρθρου 8.8 του Πρωτοκόλλου 38b της 
Συμφωνίας ΕΟΧ, τροποποιήθηκε και έκτοτε ισχύει, 

3. Την από 2.07.2014 Προγραμματική Συμφωνία (Programme Agreement) μεταξύ της 
Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ 2009−2014 και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

4. Την με αρ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/12−03−2014 Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα 
«Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
περιόδου 2009−2014 – Κατανομή των Πόρων» (ΦΕΚ 781/Β΄/28.03.2014) και ειδικότερα 
το άρθρο 24 αυτής, 

5. Την με αρ. 37193:/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 679 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2072/Β/29.07.2014), με θέμα «Συγχρηματοδότηση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Διαχειριστή (Programme 
Operator) του Προγράμματος με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και 
Εσωτερικών Υδάτων» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που υλοποιείται από πόρους του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 
2009 − 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», 

6. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την 
Συλλογική Απόφαση Ε0752 τροπ.1, με ημερομηνία έκδοσης 17/10/2014 (ΑΔΑ: ΩΠΜΖΦ-
ΡΡ3) 
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7. Τη με αρ. 52398/2014 (ΦΕΚ Β΄3042) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Κάθε επιστήμονα / ερευνητή, που κατέχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία 
αναφέρονται πιο συγκεκριμένα παρακάτω, να δηλώσει το ενδιαφέρον του για την επιλογή 
εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προτάσεων, που θα υποβληθούν για να 
χρηματοδοτηθούν, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων 
και Εσωτερικών Υδάτων (Integrated Marine and Inland Water Management)» του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν για ένταξη στο Πρόγραμμα, θα υποβληθούν σε 
συνέχεια των παρακάτω αναφερόμενων ανοικτών Προσκλήσεων: 

 Πρόσκληση 1 Έργα βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων που προορίζονται για οικιακή 
ή αρδευτική χρήση σε νησιά. 

 Πρόσκληση 2 Μελέτες για την αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά 
με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν 
περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια βιοποικιλότητας. 

 Πρόσκληση  3 Μελέτες ή παρεμβάσεις που οδηγούν σε αύξηση της γνώσης σχετικά με 
την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική ή την προστασία και διαχείριση 
παράκτιων περιοχών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για αξιολόγηση 
προτάσεων στο πλαίσιο μιας ή περισσότερων Προσκλήσεων. 

Η συμμετοχή στην αξιολόγηση των προτάσεων είναι αμειβόμενη και η αντίστοιχη δαπάνη 
καλύπτεται από το Έργο 2014ΣΕ07520011 της ΣΑΕ 075/2/2014, όπου προβλέπεται σχετική 
δαπάνη. 

Πληροφορίες για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ), καθώς και ειδικότερα για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και 
Εσωτερικών Υδάτων (Integrated Marine and Inland Water Management)», μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ), www.eysped.gr. 

1. Απαιτούμενα προσόντα εμπειρογνωμόνων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν: 

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο 
Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού, νόμιμα αναγνωρισμένου από το 
κατά νόμο αρμόδιο όργανο. 

2. Διδακτορικό Δίπλωμα Ελληνικού Ιδρύματος ή ισότιμο τίτλο Τμήματος 
Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού, νόμιμα αναγνωρισμένου από το κατά νόμο 
αρμόδιο όργανο. 

http://www.eysped.gr/
ΑΔΑ: 7Α0Υ0-Β2Ο



 

 

3 

 

3. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε αξιολογήσεις ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, είτε 
τεκμηριωμένη εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό ή την κατασκευή 
σχετικών έργων / ή τη σύνταξη σχετικών μελετών στους θεματικούς τομείς των 
Προσκλήσεων. 

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

2. Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν, κατ’ 
ελάχιστον, τις προϋποθέσεις (προσόντα) της προηγούμενης παραγράφου. 

3. Έργο των Εμπειρογνωμόνων 

Έργο των εμπειρογνώμων είναι η αξιολόγηση / βαθμολόγηση των προτάσεων που θα τους 
ανατεθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια της Προκήρυξης. 

Οι αξιολογήσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της ΕΥΣΠΕΔ, Ιτέας 2 και Ευρυτανίας, στην 
Αθήνα.  

Η διανομή των προτάσεων προς αξιολόγηση θα γίνεται με επιτόπια κλήρωση και αυτόματη 
χρέωση έργου ανά αξιολογητή. Η κλήρωση θα διεξάγεται αφού οι αξιολογητές εισέλθουν 
στην αίθουσα και θα επαναλαμβάνεται σε κάθε χρέωση νέας πρότασης. 

4. Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν, ηλεκτρονικά, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στη διεύθυνση: http://form.jotformeu.com/form/42222488620350, μέχρι 31/12/2014 

Μετά την επιλογή τους, και πριν τη διαδικασία της αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι θα 
κληθούν να υποβάλουν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4, του Ν. 1599/1986 προς 
την Μονάδα Γ’ της ΕΥΣΠΕΔ, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, που θα ζητηθούν, από όπου 
προκύπτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που έχουν δηλωθεί, καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο, από τα οποία να προκύπτει με σαφήνεια η επαγγελματική εμπειρία και αναλυτικά 
οι εργασίες, οι μελέτες, τα έργα ή τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί ή δημοσιευθεί, 
καθώς και οι συνεργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την άσκηση των 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να προληφθεί και να αποκλεισθεί 
κάθε είδους σύγκρουση συμφερόντων των προσώπων που θα συμμετάσχουν στη 
διαδικασία της επιλογής προτάσεων. 

5. Επιλογή αξιολογητών  

Η επιλογή των αξιολογητών θα γίνει από επιτροπή του ΥΠΕΚΑ. Η επιλογή, μεταξύ των 
υποψηφίων αξιολογητών, που καλύπτουν, κατ’ ελάχιστον, τις προϋποθέσεις (προσόντα) της 
παραγράφου 1 της παρούσας Πρόσκλησης, θα γίνει με βάση την εργασιακή εμπειρία, τη 
συνάφεια του θέματος της διδακτορικής διατριβής με τις προς αξιολόγηση προτάσεις, 
καθώς και την εμπειρία σε σχετικές αξιολογήσεις. Οι επιλεγέντες αξιολογητές θα 
ενημερωθούν σχετικά εντός του Ιανουαρίου, ενώ οι αξιολογήσεις των προτάσεων θα 
λάβουν χώρα το Φεβρουάριο του 2015.  
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6. Δήλωση εμπιστευτικότητας 

Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν ως εμπειρογνώμονες, όταν κληθούν για την αξιολόγηση, 
υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί των αρχών ανεξαρτησίας και 
εμπιστευτικότητας που θα πρέπει να τηρήσουν. 

Δεν μπορούν να είναι αξιολογητές άτομα που, με οποιοδήποτε τρόπο, εμπλέκονται σε 
πρόταση ή έργο που υποβάλλεται για αξιολόγηση στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Η πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο δημοσιοποιείται στις ιστοσελίδες 
www.eysped.gr, www.ypeka.gr και www.mindev.gov.gr. 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις γραπτά στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις - email: rpotiri@mou.gr και eysped@mou.gr, κα Ρούσα Ποτήρη. 

 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΚΑ 
 
 
 

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 

 
Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  

 Γρ. Υπουργού, κ. Κων/νου Σκρέκα 

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 

 Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ), κ. Σπύρου 
Ευσταθόπουλου  

Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων Μονάδα Α' "Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Υποστήριξης - 
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος" 

Νίκης 10, 105 63 – Αθήνα 

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

 Γρ. Υπουργού, κ. Ιωάννη Μανιάτη 

 Γενική Γραμματέα ΥΠΕΚΑ, κ. Κων/να Γιαννακοπούλου  

 
Εσωτ. Διανομή 

 Ειδικός Γραμματέας Υδάτων ΥΠΕΚΑ, κ. Κ. Τριάντης 

 Μονάδα Α΄ ΕΥΣΠΕΔ 

 Μονάδα Γ΄ ΕΥΣΠΕΔ 
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