ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

«ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ) - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25 Σεπτεμβρίου 2020
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) αναζητά υποψηφίους για τη θέση Πολιτικού
Μηχανικού (Υδραυλικού)-Εξωτερικού Συνεργάτη αναφορικά με την υλοποίηση του
προγράμματος Σύμφωνο Ακεραιότητας (ΣΑ).
Στην Ελλάδα το ΣΑ εφαρμόζεται για πρώτη φορά πιλοτικά στο πλαίσιο του
προγράμματος “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds,
Phase 2″, με χρηματοδότηση της DG Regional Policy. Η ΔΔ-Ε παρακολουθεί, ως
Ανεξάρτητος Παρατηρητής, τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού και εκτέλεσης του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ», με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής, έχοντας
ως στόχο την εφαρμογή και υλοποίηση του Συμφώνου Ακεραιότητας (ΣΑ), που έχει
συνταχθεί ειδικά για το έργο αυτό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του προγράμματος www.integritypact.gr
Ο/Η εξωτερικός συνεργάτης θα υπογράψει σύμβαση έργου με τη ΔΔ-Ε, η οποία θα
εποπτεύει την εκτέλεση των καθηκόντων του/της και θα συνεργάζεται στενά μαζί
του/της.

Καθήκοντα εξωτερικού συνεργάτη
● Συμμετοχή σε συναντήσεις με την Αναθέτουσα Αρχή, τη Διαχειριστική Αρχή και/ή
την ανάδοχο αναφορικά με την εκτέλεση του έργου και επισκέψεις on site
(τουλάχιστον 1 φορά το μήνα ή όταν κρίνεται απαραίτητο).
● Επισκόπηση των εγγράφων που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπως
διατίθενται από την Αναθέτουσα Αρχή, την Ανάδοχο και κάθε δημόσια
δημοσιευμένη πληροφορία) και συμβολή στη σύνταξη της έκθεσης
παρακολούθησης/Monitoring Report (ανά τρίμηνο), ενδιάμεσων έκτακτων
εκθέσεων σε περίπτωση ύπαρξης ευρημάτων ιδιαίτερης βαρύτητας και της
τελικής έκθεσης (Σεπτέμβριος 2021), καθώς και επικοινωνία με τα ανώτερα
διοικητικά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και της Διεθνούς Διαφάνειας
Ελλάδος για τα ευρήματά του/της και διατύπωση γνώμης προς αυτές.
● Διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας εκτέλεσης της
σύμβασης, όπως αποτυπώνονται στις εκθέσεις ελέγχου.
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● Συνδρομή προς την Ομάδα Εργασίας του προγράμματος για τη συγγραφή του
τμήματος εκείνου των ενδιάμεσων εξαμηνιαίων αναφορών προόδου (Ιανουάριος
και Ιούλιος) και της τελικής αναφοράς προς την ΔΔ (Διεθνή Διαφάνεια) και την
ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) που αφορά στο περιεχόμενο των δικών του/της
(Συμβούλου) αρμοδιοτήτων και την ενημέρωση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου κατόπιν σχετικού αιτήματος.
● Συμμετοχή ως ομιλητής/ρια σε εκδηλώσεις, συνέδρια, ομιλίες, συνεντεύξεις
τύπου και roundtables (ακόμη και διαδικτυακά) για την προώθηση του
προγράμματος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και δημιουργία υποστηρικτικού
υλικού (π.χ. παρουσιάσεων).
● Συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις που αφορούν τροποποιήσεις της σχετικής
νομοθεσίας.
● Συνδρομή στη ΔΔ-Ε ως προς την αξιολόγηση και προτεινόμενη διαχείριση τυχόν
αναφορών σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης που πιθανά
επισημαίνουν κακοδιαχείριση ή διαφθορά, οι οποίες θα υποβληθούν ανώνυμα ή
μη, ή σχετικά με την ορθή εφαρμογή του ΣΑ από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Απαραίτητες γνώσεις & προσόντα
● Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού (μέλος ΤΕΕ), με εξειδίκευση υδραυλικού μηχανικού.
● Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός.
● Απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία:
- Αποδεδειγμένη 10ετή εμπειρία ως πολιτικός μηχανικός σε δημόσιες συμβάσεις
και αστικά υδραυλικά έργα (κατά προτίμηση αντιπλημμυρικά έργα) και άριστη
γνώση νομοθεσίας δημοσίων έργων, μελετών και κατασκευών στον τομέα
υδραυλικών και δη αποχετευτικών έργων, σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτόκολλο
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών), ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Εργασιών), διεκδικήσεις (claims) μέχρι τελεσιδικίας, αλληλογραφία,
λογαριασμών, ΠΠΑΕ (Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών), φακέλου
ποιότητας, ΦΑΥ/ΣΑΥ (Φάκελος / Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας Έργου),
δημοπρατήσεων τεχνικών έργων.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
- Άριστη χρήση Η/Υ.
Εμπειρία σε υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ιδίως Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση
των υποψηφιοτήτων.
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Δεξιότητες
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ευχέρεια στην επικοινωνία και διαπραγματευτική ικανότητα
Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης
Ομαδικό πνεύμα
Εργατικότητα και επαγγελματική υπευθυνότητα
Αποτελεσματικότητα, οργανωτικό και δημιουργικό πνεύμα
Αναλυτική και συνθετική σκέψη

Υποβολή αιτήσεων
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά)
2. Επιστολή στην οποία να εκφράζεται το ενδιαφέρον για τη θέση σε συνάρτηση με
την επαγγελματική εμπειρία [στα αγγλικά, έκτασης μέχρι μία (1) σελίδα].
Διάρκεια σύμβασης: έξι (6) μήνες/κάλυψη άδειας μητρότητας (Οκτώβριος 2020 Μάρτιος 2021)
Για τη σχετική θέση προβλέπεται unit rate ανά 8ωρη απασχόληση, η οποία μπορεί να
γίνει διακεκομμένα, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος (δηλ. δεν
προβλέπεται καθημερινή απασχόληση).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης, η ΔΔ-Ε θα επιλέξει με βάση την εμπειρία και
τα τυπικά προσόντα και θα καταρτίσει μία πρώτη λίστα υποψηφίων. Κατά τη
δεύτερη φάση αξιολόγησης, η ΔΔ-Ε θα προχωρήσει σε συνεντεύξεις με
επιλεγμένο αριθμό ατόμων (short-listed) μέσα από την ήδη διαμορφωμένη μέχρι
εκείνη τη στιγμή λίστα.
Η επιλογή των υποψηφίων στη φάση των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί με
βάση τα παρακάτω κριτήρια:
1. Related educational and research experience (Σχετική εκπαιδευτική και
ερευνητική εμπειρία) [10 points/βαθμοί]
2. Related professional experience (Σχετική επαγγελματική εμπειρία) [65
points/βαθμοί]
3. Effective oral/written communication skills – in Greek and English:
Demonstrated ability to orally convey ideas and information articulately.
Demonstrated ability to read and write; ability to understand concepts and
information as presented; ability to develop clear written materials
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(Αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής / γραπτής επικοινωνίας - στα Ελληνικά
& στα Αγγλικά: αποδεδειγμένη ικανότητα προφορικής επικοινωνίας ιδεών και
πληροφοριών με σαφήνεια· αποδεδειγμένη ικανότητα ανάγνωσης και γραφής·
ικανότητα κατανόησης εννοιών και πληροφοριών όπως παρουσιάζονται·
ικανότητα σύνταξης κειμένων με σαφήνεια). [15 points/βαθμοί]
4. Teamwork and service orientation (Ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στην
παροχή υπηρεσιών) [10 points/βαθμοί]
Προ της υπογραφής σύμβασης θα πρέπει να υποβληθούν στη ΔΔ-Ε τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα εκτελεί το έργο
βάσει των σχετικών υποδείξεων του Υπευθύνου Έργου.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση ύπαρξης πρότερης ή τρέχουσας
επαγγελματικής ή συγγενικής σχέσης με την Ανάδοχο ή με άτομα που
κατέχουν θέσεις ευθύνης στην εταιρεία του Αναδόχου ή με την Αναθέτουσα
Αρχή θα το δηλώσει άμεσα εγγράφως στην ΔΔ-Ε. Αυστηρή προϋπόθεση της
συνεργασίας είναι η πλήρης ανεξαρτησία από τον Ανάδοχο του έργου, την
Αναθέτουσα και Διαχειριστική Αρχή.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι της αλλοδαπής
απαιτείται αντίστοιχη ισοτιμία) και παραστατικά εμπειρίας.
4. Κάθε άλλο πρόσθετο έγγραφο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και που θα μπορούσε να βοηθήσει
στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την
καταλληλότητα των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση tihellas@otenet.gr με κοινοποίηση στο mnini@transparency.gr
αναγράφοντας στο θέμα του email τον τίτλο της θέσης, έως και την 25η
Σεπτεμβρίου 2020.
Πληροφορίες: mnini@transparency.gr
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Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “INTEGRITY PACTS-Civil Control
Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″
υλοποιείται με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
(DG Regional Policy) και προβλέπει την εφαρμογή 18
Συμφώνων Ακεραιότητας σε 11 κράτη-μέλη της ΕΕ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ, Σολωμού 54, 106 82 Αθήνα
E: tihellas@otenet.gr, T: 210 7224 940, www.transparency.gr

