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Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2022 

Αρ. Πρωτ.: 16464 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης 
 «Νταντάδες της Γειτονιάς» 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» και ως Συνδικαιούχος 
στην ανωτέρω Δράση, 

έχοντας υπόψη τις  διατάξεις: 

1. Του Μέρους Ε’ του ν. 4837/2021 «Δράση Νταντάδες της Γειτονιάς-Σήμα Διαφορετικότητας-
Διατάξεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της 
Φτώχειας» και ιδίως των άρθρων 40 έως 46(Α' 178), 

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184), 

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»(Α’ 133), 

4. Του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄104) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»(Α' 104), 
5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), 

6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 
137), 

7. Του ν. 4314/2014  για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265/2014), 

8. Του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/1985, τ. Α.Ε. -  Ε.Π.Ε.,  

9. Της υπό στοιχεία 202931/16.04.2021 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα» (Β' 1580), 
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10. Της υπό στοιχεία 51875/07-05-2021 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη 
Τσακίρη» (Β' 1867/2021), 

11. Της υπό στοιχεία 53684/EΥΘΥ460/18-5-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών 
Ναυτιλίας & Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 
4314/2014» (Β'948/2015), 

12. Της υπ’ αρ. πρωτ. C (2014) /10128 final/ 17.12.2014 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
& Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά,  

13. Των Κανονισμών αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιου, όπως ισχύουν,  

14. Της με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ5968/Β/31-12-2018) αντικατάσταση της υπ’ 
αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) 
Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 

15. Της υπ’ αριθμ. 126829/EΥΘΥ 1217 (1)/08.12.2015 Απόφασης με θέμα «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων 
συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 
4314/2014», όπως ισχύουν,  

16. Της υπ’  αριθμ. 61665/11-6-2019 εγκυκλίου της ΕΥΘΥ «Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών 
προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 
της ΥΠΑΣΥΔ»,  

17. Του εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» της 36η Επιτροπής 
Παρακολούθησης όπως εγκρίθηκε στις 19/06/2020 (αρ. Απόφασης 3019/19.06.2020, ΑΔΑ: 
9Ν5Δ46ΜΤΛΡ-Α38) και ισχύει,  

18. Της υπ’ αριθμ. 127132/23-11-2021/ΑΔΑ:ΩΗΟ846ΜΤΛΡ-ΘΟ5 (ΑΝΑΔ50) Πρόσκλησης «Πιλοτική 
εφαρμογή της δράσης "Νταντάδες της γειτονιάς"» της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.  Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για την υποβολή προτάσεων πράξεων 
προς την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων/ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

19. Της υπ’ αριθμ. 6457/27.01.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας 
(Β΄ 205) «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών 
και της διαδικασίας υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», 

20. Την από 12/05/2022 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.), του Εθνικού Δικτύου 
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 
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Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για την Πράξη «Πιλοτική Εφαρμογή της Δράσης 
Νταντάδες της Γειτονιάς», 

21. Της υπ’ αριθμ. 106312/16-11-2022  κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας 
(Β΄ 5826) που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 6457/27.01.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου και Επικρατείας (Β΄ 205) «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου 
του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης 
«Νταντάδες της Γειτονιάς,. 

22. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2022-73587/20-7-2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Πιλοτική Εφαρμογή 
της Δράσης “Νταντάδες της Γειτονιάς”», με κωδ. ΟΠΣ 5162381 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», 

23. Της υπ’ αριθμ. 652/01-11-2022  Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε), όσον αφορά στην έγκριση της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο 
υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» και εξουσιοδότησης 
του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια α) για τη δημοσίευση της 
πρόσκλησης, β) τη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης και ενστάσεων των υποβληθεισών αιτήσεων 
και γ) για την υπογραφή των συμβάσεων με τους επιλεγέντες, 

 
Ανακοινώνει 

Τη σύναψη δεκατριών (13) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με έκτακτο προσωπικό, διάρκειας έως επτά 
(7) μηνών, με έναρξη την  υπογραφή της σύμβασης και λήξη το αργότερο έως την 31η Ιουλίου 2023,  
για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», με τις κάτωθι 
ειδικότητες: 

1. Οχτώ (8) άτομα, για τη στελέχωση της υπηρεσίας χρηστών (HELP DESK).  
2. Τρία (3) άτομα, για την υποστήριξη και επίβλεψη των συνεργατών της υπηρεσίας χρηστών (HELP 

DESK) καθώς και για την ορθή υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης. 
3. Δύο (2) άτομα, ως επιστημονικοί συνεργάτες με ειδικότητα Πληροφορικής, για την υποστήριξη 

και διασύνδεση των ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων της Δράσης,  και  

Προσκαλεί 
φυσικά πρόσωπα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τους όρους που 
αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικού 
έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω Δράσης.   

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου δύναται να παραταθούν μόνο εφόσον κριθεί αναγκαία η 
παράταση αυτών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της 
Γειτονιάς», κι εφόσον τροποποιηθούν η  σχετική ΚΥΑ και η απόφαση ένταξης  της Πράξης.  

Προϋπολογισμός: έως 179.970€, συμπεριλαμβανομένων φόρων, νόμιμων κρατήσεων και 
εργοδοτικών εισφορών. 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2014-2020». 
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Κωδικός θέσης ΕΕΤΑΑ/1/2022/i 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
Ειδικότητες  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διοικητικό   
Πλήθος ατόμων  8 

Συνοπτική περιγραφή του προς 
ανάθεση έργου 

➢ Υποστήριξη των ενδιαφερομένων 
επιμελητών/τριών και των δυνητικά 
ωφελούμενων γονέων για την ορθή ένταξή τους 
στα αντίστοιχα μητρώα. 

➢ Υποστήριξη και παρακολούθηση των 
απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση 
της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Από την υπογραφή της και έως επτά (7) μήνες, με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατόπιν 
απόφασης των αρμοδίων οργάνων υλοποίησης της 
Δράσης και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη 
πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας 
Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του 
έργου. 
Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι 
η  01.01.2023. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα υλοποιείται στην έδρα της Γενικής 
Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) 
(Δραγατσανίου 8, Αθήνα), σε δύο βάρδιες (πρωινή 
ή/και απογευματινή), όπως θα καθοριστεί από τη 
ΓΓΔΟΠΙΦ. Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, απαιτείται η καθημερινή 
φυσική παρουσία των απασχολουμένων.    

 
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

   

Απαραίτητα 
Προσόντα 

• Κτήση τίτλου σπουδών τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών, σε 

υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (helpdesk) 

συγχρηματοδοτούμενου Έργου ή υπηρεσίας του δημόσιου ή του 

ευρύτερα δημόσιου τομέα.  
Επιθυμητά 
Προσόντα 

➢ Γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1 

➢ Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

ΑΔΑ: 9ΜΡΛ465ΖΩ5-ΟΛΒ
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Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης και του τόπου εργασίας, το ύψος της 
αμοιβής, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση 
που θα συναφθεί μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και του επιλεγέντος προσωπικού.  
 

Γ.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

  

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης  Βαθμολόγηση 

1.  Γνώση Η/Υ αποδεδειγμένη με πτυχίο 30 μόρια 

2.  Γνώση ξένης γλώσσας αποδεδειγμένη με πτυχίο 30 μόρια 

3.  

Συνέντευξη με στόχο τη διαμόρφωση σφαιρικής άποψης για 
την ικανότητα και την καταλληλόλητα του υποψηφίου για 
την άσκηση των καθηκόντων, για τα οποία κρίνεται, και την 

επιβεβαίωση και διευκρίνιση των στοιχείων που δηλώνει με 
την αίτηση του. Λαμβάνονται υπ’ όψιν, οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η 
αποτελεσματικότητα ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η 
ομαδικότητα και η δημιουργικότητα του υποψηφίου και η 
δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες (πρωινή ή/και 
απογευματινή), όπως αυτές θα καθοριστούν από τη 
ΓΓΔΟΠΙΦ.   

Έως 40 μόρια 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 
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Κωδικός θέσης ΕΕΤΑΑ/1/2022/ii 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
Ειδικότητες  ΠΕ/ΤΕ Διοικητικό   
Πλήθος ατόμων 3 

Συνοπτική περιγραφή του 
προς ανάθεση έργου 

➢ Υποστήριξη και συντονισμός της υπηρεσίας 
υποστήριξης χρηστών (helpdesk) της Δράσης.   

➢ Παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης της 
πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Από την υπογραφή της και έως επτά (7) μήνες, με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατόπιν 
απόφασης των αρμοδίων οργάνων υλοποίησης της 
Δράσης και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση 
στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι 
την ημερομηνία λήξης του έργου. 
Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι 
η  01.01.2023. 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  
ΕΡΓΟΥ 

Για τα 2 άτομα η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., (Μυλλέρου 73-77, 
Αθήνα). Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου, απαιτείται η καθημερινή φυσική παρουσία 
των απασχολουμένων.   
Για το 1 άτομο η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
(Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) (Δραγατσανίου 8, Αθήνα). 
Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου, απαιτείται η καθημερινή φυσική παρουσία του 
απασχολούμενου.   
  

 
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

 

Απαραίτητα 
Προσόντα 

• Κτήση τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, στο σχεδιασμό, 

την υλοποίηση και τη διαχείριση εθνικών και 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων. 

Επιθυμητά 
Προσόντα 

➢ Γνώση  αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1 

➢ Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
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Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης και του τόπου εργασίας, καθώς και τα 
παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί 
μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και του επιλεγέντος προσωπικού.  

 

Γ.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

  

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης  Βαθμολόγηση 

1.  Γνώση χρήσης Η/Υ αποδεδειγμένη με πτυχίο 30 μόρια 

2.  Γνώση αγγλικής γλώσσας αποδεδειγμένη με πτυχίο 30 μόρια 

3.  

Συνέντευξη με στόχο τη διαμόρφωση σφαιρικής άποψης για, 
την ικανότητα και την καταλληλόλητα του υποψηφίου για 
την άσκηση των καθηκόντων, για τα οποία κρίνεται. 
Λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επικοινωνιακές δεξιότητες,  η 
ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας, η ικανότητα 
διαχείρισης χρόνου, η αποτελεσματικότητα ιδίως υπό 
συνθήκες πίεσης, και η δημιουργικότητα του υποψηφίου. 

Έως 40 μόρια 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 
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Κωδικός θέσης ΕΕΤΑΑ/1/2022/iii 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 
Ειδικότητες  ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής   
Πλήθος ατόμων 2 

Συνοπτική περιγραφή του προς 
ανάθεση έργου 

Διασύνδεση και υποστήριξη των ηλεκτρονικών 
εφαρμογών της Δράσης.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Από την υπογραφή της και έως επτά (7) μήνες, με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατόπιν 
απόφασης των αρμοδίων οργάνων υλοποίησης της 
Δράσης και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη 
πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας 
Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του 
έργου. 
Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι 
η  01.01.2023. 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στην Αθήνα.  

 
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

  
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης και του τόπου εργασίας, καθώς και τα 
παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί 
μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και του επιλεγέντος προσωπικού.  

 
  

Απαραίτητα 
Προσόντα 

➢ Κτήση τίτλου σπουδών AEI ή ΤΕΙ ειδικότητας Πληροφορικής 
➢ Γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1 

➢ Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους: 

o  Στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση: html, css, 

javascript, dotnet ή/και laravel (php)∙ 

o  Στη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (mssql 

server ή/και mysql)∙ 

o  Στη χρήση ORM (EntityFramework, Dapper ή/και eloquent).  
Επιθυμητά 
Προσόντα 

➢ Θα αξιολογηθεί θετικά η εμπειρία στη χρήση εργαλείων διαχείρισης 

εκδόσεων (git), agile πρακτικών (kanban), καθώς και συστημάτων 

εφαρμογής αυτών (jira). 

➢ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 
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Γ.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

 

Για όλους τους παραπάνω κωδικούς θέσης: 
➢ Οι υποψηφιότητες οι οποίες δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, απορρίπτονται. 
➢ Για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας, θα πρέπει να ανατρέξετε στο «Παράρτημα 

Ξένης Γλώσσας» (το οποίο έχει βασιστεί στο ειδικό παράρτημα απόδειξης 
γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ). 

➢ Για την απόδειξη γνώσης Η/Υ, θα πρέπει να ανατρέξετε στο «Παράρτημα Η/Υ» (το οποίο 
έχει βασιστεί στο ειδικό παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ). 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης  Βαθμολόγηση 

1.  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική 10 μόρια 

2.  

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης  

Έως 40 μόρια  
Δύο (2) έτη: 10 μόρια 

Τρία (3) έτη: 30 μόρια 

Τέσσερα (4) έτη: 40 μόρια 

3.  
Εμπειρία στη χρήση εργαλείων διαχείρισης εκδόσεων (git), 
agile πρακτικών (kanban), καθώς και συστημάτων 
εφαρμογής αυτών (jira) 

10 μόρια 

4.  

Συνέντευξη με στόχο τη διαμόρφωση σφαιρικής άποψης για 
τις ικανότητες του υποψηφίου, ιδίως όσον αφορά α) στην 
εμπειρία του πάνω στη χρήση των τεχνολογιών οι οποίες 
αναφέρονται στα αναγκαία προσόντα της παρούσας 
πρόσκλησης, ιδίως δια της παρουσίασης της συμμετοχής 
του στην υλοποίηση σχετικών έργων πληροφορικής β) στις 
ικανότητές του σε ζητήματα επικοινωνίας, συντονισμού και 
συνεργασίας με άλλα στελέχη τόσο στο πλαίσιο ομάδων 
έργου όσο και γενικότερα στο δομημένο επιχειρησιακό 
περιβάλλον της Εταιρείας και γ) στις ικανότητές του για την 
αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και την γενικότερη 
επίδοσή του κατά την παραγωγή έργου, τόσο σε κανονικές 
συνθήκες εργασίας, όσο και υπό πίεση. 

Έως 40 μόρια 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 
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ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου θα παρέχονται: 
➢ Για τον κωδικό θέσης ΕΕΤΑΑ/1/2022/i στην έδρα της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Αθήνα.  
➢ Για τον κωδικό θέσης ΕΕΤΑΑ/1/2022/ii στην έδρα της Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (1 άτομο), στην Αθήνα και στην 
έδρα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (2 άτομα), στην Αθήνα, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

➢ Για τον κωδικό θέσης ΕΕΤΑΑ/1/2022/iii στην έδρα της της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στην 
Αθήνα. 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.  
2. Να μην έχουν κώλυμα συμμετοχής ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 

ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης 
μίσθωσης έργου λόγω ποινικής καταδίκης ή υποδικίας ή απαγόρευσης ή δικαστικής 
συμπαράστασης ή απόλυσης από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.  

3. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι 
την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης μίσθωσης έργου ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές.   

4. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων.   

  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους, η οποία επέχει 
θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια του Ν. 1599/1986  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), ΜΟΝΟΝ 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ntg@eetaa.gr, με θέμα: «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την Πρόσκληση με κωδικό θέσης «……………………….», (όπως αυτός αναφέρεται στον 
εκάστοτε Πίνακα), συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά σε μορφή pdf. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και ξεκινά από την 

επομένη της δημοσίευσης της παρούσας,  δηλαδή από 09/12/2022 έως και 19/12/2022 

και ώρα 23:59.  
 
Ο φάκελος υποβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αναφορά στον κωδικό της θέσης, η οποία 
αποτελεί το Παράρτημα Ι της παρούσας.  

2. Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή του 
διαβατηρίου (σελίδες στις οποίες αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του 
υποψηφίου). 
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3. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα. 

4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση απόκτησής του στην αλλοδαπή, να 
συνοδεύεται από 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. 

5. Πιστοποιητικά απόδειξης συναφούς εμπειρίας:  

➢ Επίσημη βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ο φορέας και η 
ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης, το αντικείμενο απασχόλησης, η διάρκεια 
απασχόλησης, το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και η σχέση εργασίας) ή η 
σχετική σύμβαση με τον εργοδότη από την οποία θα προκύπτουν τα 
προαναφερθέντα στοιχεία.  

και 

➢ Βεβαίωση προϋπηρεσίας από e-ΕΦΚΑ «για χρήση σε ΑΣΕΠ ως βεβαίωση χρόνου 
ασφάλισης και για κάθε νόμιμη χρήση»  ή/και κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο για 
την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας. Σε κάθε περίπτωση, από τα 
προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το αντικείμενο και η 
διάρκεια της απασχόλησης, άλλως το χρονικό διάστημα της εμπειρίας δεν 
λαμβάνεται υπόψη. Οι ασφαλισμένοι προ του 2002 που επιθυμούν να αποδείξουν 
την εμπειρία τους θα πρέπει να προσκομίσουν και αναλυτική κατάσταση ενσήμων 
του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 

Σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενων:   

• Εκτύπωση ενεργού ΚΑΔ από www.aade.gr  και 

• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής 
υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της 
εμπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί 
των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του 
οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εμπειρίας. 

6. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας συνοδευόμενο από επίσημη 
μετάφραση. 

7. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση, όπου απαιτείται. 

8. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική (εάν υπάρχει). 

9. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για 
την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα του κάθε 
ενδιαφερόμενου.  
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10. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (μέσω gov.gr) στην οποία θα αναγράφονται τα 
στοιχεία της Πρόσκλησης και θα δηλώνει ότι: 

Α) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε 
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, ψευδορκία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.  

Β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε,  

Γ) δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή, 

Δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ή/ και υπό 
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική). 

Ε) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή άλλου Νομικού Προσώπου του 
Δημόσιου Τομέα, λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής ή οριστικής παύσεως ή λόγω 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά 
του, και σε περίπτωση που συντρέχει το κώλυμα απόλυσης έχει παρέλθει πενταετία.   

11. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (μέσω gov.gr), στην οποία θα αναγράφονται 
τα στοιχεία της Πρόσκλησης και θα δηλώνει ότι: 

Α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, 

Β) τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος και τα υποβληθέντα με την αίτηση 
δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή, 

Γ) αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης. 

 

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης, η  Ε.Ε.Τ.Α.Α., δύναται να ζητήσει έγγραφα Δημόσιας Αρχής 
που να πιστοποιούν τα ανωτέρω.  

 

Μετά την παραλαβή της ηλεκτρονικής αίτησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ο υποψήφιος θα 
λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής, στο δηλωθέν e-mail του.  

 

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω 
και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται να αποστείλουν οι υποψήφιοι εντός 
του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Συμπληρωματικά ή 
διευκρινιστικά στοιχεία που θα αποσταλούν μετά το πέρας της προθεσμίας, δεν θα γίνονται 
αποδεκτά. 

Η συμπληρωματική υποβολή γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ntg@eetaa.gr, με 
θέμα: «Συμπληρωματικά Στοιχεία για την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
Πρόσκληση με κωδικό θέσης «…………………», (όπως αυτός αναφέρεται στον εκάστοτε 
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Πίνακα), συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά σε μορφή pdf και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
✓ Οι υποψήφιοι, βάσει των προσόντων τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για 

περισσότερους του ενός κωδικούς θέσης (μία αίτηση για κάθε κωδικό).  
✓ Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή ή δεν είναι στην ελληνική γλώσσα, θα 

πρέπει να υποβάλλονται νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. 
✓ Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.  
✓ Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν 

τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπ’ 
όψιν και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

✓ Εκπρόθεσμες αποστολές αιτήσεων, οι οποίες θα υποβληθούν μετά το πέρας της 
ορισθείσας προθεσμίας, δεν αξιολογούνται.  

✓ Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η Αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που 
αποτελείται από στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α., η οποία ορίζεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. κατόπιν εξουσιοδότησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της εταιρείας. 
Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπ’ όψιν α) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα, β) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα 
επιθυμητά προσόντα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.  
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα της παρούσας Πρόσκλησης, θα 
κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Το περιεχόμενο της 
συνέντευξης, με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της, αναφέρεται συνοπτικά στο Πρακτικό 
της Επιτροπής, ενώ η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από 
το μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Κατόπιν αυτής, θα 
συνταχθεί Πρακτικό Αξιολόγησης και Απόφασης Επιλογής με σειρά προτεραιότητας.  
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης, αναρτώνται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε. (www.eetaa.gr). Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα 
αναρτώνται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει ο υποψήφιος, μετά την 
ηλεκτρονική αποστολή της αίτησής του. 
  
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
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Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων, μπορούν να υποβληθούν από τους αιτούντες προς την 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων 
ημερών, από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση ntg@eetaa.gr. 
 
✓ Εκπρόθεσμες Ενστάσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.  
✓ Στην Ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται. 

Ενστάσεις ασαφείς θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται δεκτές.  
✓ Υποψήφιοι/ες, οι  οποίοι/ες προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της 

διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν 
έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων 
υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι/ες 
αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού 
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια 
του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί 
υπόψη κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος 
πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα 
και το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ 
28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση 
των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, οι 
υποψήφιοι/ες ενημερώνονται δια της παρούσας Πρόσκλησης ότι τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που θα υποβάλουν δύναται να χορηγηθούν σε συνυποψηφίους τους, 
χωρίς να ενημερωθούν ατομικώς πριν τη χορήγηση αυτή. Η παρούσα ενημέρωση επέχει 
θέση πρότερης ενημέρωσης ως προς το ενδεχόμενο αυτό. 

 
Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις, είναι Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από 
στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε., κατόπιν εξουσιοδότησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της εταιρείας. 
 
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τυχόν αναμόρφωση των αποτελεσμάτων, συνεπάγεται 
ανακατάταξη των υποψηφίων και ανάρτηση των αναμορφωμένων πινάκων αποτελεσμάτων 
στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.ΕΤ.Α.Α. (www.eetaa.gr). 
 
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας άσκησης ένστασης, καθώς και μετά την 
εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα της 
Αξιολόγησης, με την κατακύρωσή τους από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και οι επιλεγέντες 
καλούνται προκειμένου να καταρτισθεί η σχετική σύμβαση. 
 
Η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος 
υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
  
H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
(www.eetaa.gr). 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ως εκτελών την επεξεργασία, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που 
υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει 
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του 
κατάλληλου υποψηφίου. 
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό 
προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά 
για τον ανωτέρω σκοπό. 
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και 
σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής. 
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους καθώς και την υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών, οι υποψήφιοι 
μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α., κο Γιώργο Σαραντίδη στο τηλ.: 213 1320 701 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου dpo@eetaa.gr. 
  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στα τηλέφωνα: 213 1320 722, 213 1320 750 
και στο e-mail: ntg-info@eetaa.gr. 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
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