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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα,
15.10.2018
Αριθ. Πρωτ. οικ. 949

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιπρόσθετου
προσωπικού (Additional Personnel) με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την
υλοποίηση του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης
– ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη
της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας
σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό
LIFE14/GIE/GR/000026.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» (ΦΕΚ 114/Α/2015).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/2016).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/A/2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6, περί «Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου», του Ν. 2527/1997
(ΦΕΚ 206/Α/1997) και του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014),
«Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις», όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών
Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
112/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «περί Σύστασης Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143/Α/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σελίδα 1 από 23

ΑΔΑ: 7ΝΜΜ4653Π8-Υ1Λ

18PROC003836658 2018-10-15

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ) (ΦΕΚ
147/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με την οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,
του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με
συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και
ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.
11. Την Απόφαση Υ198/2016 περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου» (ΦΕΚ 3722/Β/2016).
12. Την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/27227/7770/09.11.2017 «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα
Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» (ΦΕΚ 578/ΥΟΔΔ/2017).
13. Την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/29.03.2018 (ΑΔΑ: 67ΚΜ4653Π8-95Δ) περί
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος
& Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 1228/Β/2018).
14. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον
(LIFE).
15. Την από 22.07.2015 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement) με κωδικό αριθ.
LIFE14/GIE/GR/000026 ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Εκτελεστικός
Οργανισμός για τις Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεις (EC / EASME) και
το Πανεπιστήμιο της Κρήτης (Συντονιστής Δικαιούχος). (ΑΔΑΜ: 18REQ003771984).
16. Tο από 20.11.2015 Συμφωνητικό Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ
του Συνδικαιούχου (ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ) και του Συντονιστή Δικαιούχου (Πανεπιστήμιο
Κρήτης/Μουσείο Φυσικής Ιστορίας).
17. Την από 19.07.2016 ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2016 και στη ΣΑΕ 075/2 με κωδικό
2016ΣΕ07520002 (ΑΔΑ: 6ΟΙΦ4653Ο7-ΝΞΓ).
18. Την από 21.06.2018 ένταξη του έργου στο ΠΔΕ 2018 και στη ΣΑΕ 075/2 με κωδικό
2016ΣΕ07520002 (ΑΔΑ: ΩΨΠ8465ΧΙ8-ΖΙ1) (ΑΔΑΜ: 18REQ003772098).
19. Το με αριθ. 3/15.01.2018 (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ: 76/16.01.2018) έγγραφο του
Πανεπιστημίου Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (ΜΦΙΚ) ως Συντονιστής του
Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS, σύμφωνα με το οποίο η ανάθεση έργου σε
προσωπικό αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Προσκαλούμε υποψηφίους για την απασχόληση επιπρόσθετου προσωπικού
(Additional Personnel) με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση του
Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της
περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026.
Ο προϋπολογισμός για την απασχόληση επιπρόσθετου προσωπικού (Additional
Personnel) ανέρχεται συνολικά στις 26.368,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια
εξήντα οκτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 21.264,52 €
(είκοσι μία χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά)
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πλέον ΦΠΑ 24%. Ειδικότερα, προβλέπεται μερική απασχόληση ενός ατόμου (20
ώρες εβδομαδιαίως) για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και
μέχρι τη λήξη του έργου LIFE NATURA THEMIS (30.09.2020). Η δαπάνη θα βαρύνει
την πίστωση που υπάρχει στο Π.Δ.Ε. 2016ΣΕ07520002 της ΣΑΕ 075/2.
Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, οι γενικοί και ειδικοί όροι
συμμετοχής (ελάχιστα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα), τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά / έντυπο αίτησης συμμετοχής / έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, οι
διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών / κατάταξης των
υποψηφίων, καθώς και τα αποδεκτά πιστοποιητικά (τίτλοι σπουδών, γνώση
αγγλικής γλώσσας, χειρισμός Η/Υ, απόδειξη εμπειρίας, κ.λπ.) παρατίθενται στα
συνημμένα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ και Ε, αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως προθεσμία παραλαβής
προσφορών ορίζονται δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της
σχετικής πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Εκτός από το ΚΗΜΔΗΣ, η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
αναρτάται:
• Στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr)
• στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. (www.ypeka.gr).
Επιπλέον, η διάθεση των τευχών της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος γίνεται ατελώς από την Υπηρεσία (ΣΥΓΑΠΕΖ), στην Ταχ. Δ/νση
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92 – Αθήνα (7ος όροφος, γραφεία 720, 722, 723).
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο εντός της τεθείσας
προθεσμίας (δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής
πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ), δηλαδή μέχρι την 29/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 π.μ., στην ελληνική γλώσσα, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (ΣΥΓΑΠΕΖ), στην
Ταχ. Δ/νση Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92 – Αθήνα (7ος όροφος, γραφεία 720, 722,
723).
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή,
ορίζεται η 29/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. και θα
πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΣΥΓΑΠΕΖ.
Συνημμένα:
Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε

Ο Ειδικός Γραμματέας
Σώματος Επιθεωρητών
και Ελεγκτών ΥΠΕΝ

Δημήτριος Δερματάς

Σελίδα 3 από 23

ΑΔΑ: 7ΝΜΜ4653Π8-Υ1Λ

18PROC003836658 2018-10-15

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γρ. Υπουργού Π.ΕΝ
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ.
3. Γρ. Γεν. Γραμματέως Υ.Π.ΕΝ.
4. Γρ. Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ.
5. Γρ. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Γρ. Δ/ντη Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
7. Γρ. Δ/ντη Οικονομικής Διαχείρισης

Εσωτερική Διανομή:
- Αρχείο ΣΥΓΑΠΕΖ
- Χ. Κουρεντή
- Δ. Θεοδωροπούλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ I: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE NATURA THEMIS
Το έργο LIFE NATURA THEMIS με αριθμό LIFE14/GIE/GR/000026 είναι ένα πενταετές
πρόγραμμα (01.10.2015 – 30.09.2020) που αφορά στην ενίσχυση της ποινικής
δίωξης εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000
στην Κρήτη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
απευθύνεται σε Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικηγόρους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
και δημόσιες αρχές με προανακριτικές αρμοδιότητες. Ανάδοχος του προγράμματος
είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και εταίροι, το
Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η Ελληνική Εταιρία Προστασίας
της Φύσης (ΕΕΠΦ), ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων (ΔΣΧ) και ο Δικηγορικός
Σύλλογος Ηρακλείου (ΔΣΗ). Η ανάγκη υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου
προέκυψε έπειτα από τη διαπίστωση ότι εισαγγελικές και προανακριτικές αρχές δεν
είναι εξοικειωμένες με τις αρμοδιότητες και το καθεστώς προστασίας των
προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό
Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000. Το έργο υλοποιείται στην Περιφέρεια της Κρήτης.
Από τους βασικούς στόχους του έργου LIFE NATURA THEMIS είναι:
• Η συνειδητοποίηση από τους δημόσιους λειτουργούς των εμπλεκόμενων φορέων
ότι το περιβαλλοντικό έγκλημα αποτελεί ένα ξεχωριστό πεδίο ποινικού δικαίου και
ότι υπάρχει ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής
ζημίας.
• Η καλλιέργεια δεξιοτήτων σε προανακριτικούς υπαλλήλους, προκειμένου να
προλαμβάνουν και να διώκουν αποτελεσματικά το περιβαλλοντικό έγκλημα και να
προβαίνουν στην κατά το δυνατόν αποτελεσματική αποκατάσταση της ζημίας στο
περιβάλλον.
• Η τεκμηρίωση, ότι η ορθή εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου προάγει την
τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και εξασφαλίζει την ορθή χρήση των
περιβαλλοντικών πόρων.
• Η ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών NATURA 2000 ότι οι παράνομες
δραστηριότητες στις περιοχές τους, προσβάλλουν την τοπική ανάπτυξη, την
κοινωνική συνοχή και την οικονομική τους πρόοδο.
Η υλοποίηση των ως άνω στόχων στηρίζεται στο πρωτογενές υλικό που συλλέγουν
τα δύο Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Εγκλήματος που ιδρύθηκαν στο πλαίσιο
του προγράμματος LIFE NATURA THEMIS στο Ηράκλειο και στα Χανιά. To υλικό
αυτό, αφορά σε έρευνα δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων επιβολής
διοικητικών κυρώσεων (συγκέντρωση, ταξινόμηση, κωδικοποίηση), από τα
δικαστήρια της Κρήτης και άλλες αρμόδιες αρχές. Το υλικό είναι διαθέσιμο στο
κοινό, στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου (www.lifethemis.eu). Ο χάρτης
περιβαλλοντικού εγκλήματος και οι οδηγοί καλής πρακτικής που θα καταρτιστούν
για τους υπαλλήλους που διενεργούν προανάκριση, επιδιώκουν να διευκολύνουν
τον προγραμματισμό και την άσκηση της ποινικής δίωξης.
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Α2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΑΠΕΖ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE NATURA THEMIS
Το ΣΥΓΑΠΕΖ, ως Συνδικαιούχος εταίρος του έργου LIFE NATURA THEMIS υλοποιεί τις
παρακάτω δράσεις:
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΑΙΡΟΥ

ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΑΠΕΖ

Β5

Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων
στην Αθήνα, το Ηράκλειο και τα Χανιά.
Ειδικότερα: 2 Σεμινάρια στην Αθήνα για
Δικαστές / Εισαγγελείς, 2 Σεμινάρια στην
Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά) για
δικηγόρους, 1 Σεμινάριο στο Ηράκλειο για
Δικαστές / Εισαγγελείς, 1 Σεμινάριο στο
Ηράκλειο για υπαλλήλους δημοσίων
φορέων, 1 Σεμινάριο στην Αθήνα για
δικηγόρους (συνολικά 7 Σεμινάρια).

ΣΥΓΑΠΕΖ

Ε1

Εξοπλισμός για το συντονισμό του έργου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Συμφωνητικό Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ
Συνδικαιούχου και Συντονιστή Δικαιούχου:
- Ο Συνδικαιούχος (ΥΠΕΝ – ΣΥΓΑΠΕΖ) συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση του
έργου, καθώς και σε όλες τις συναντήσεις του έργου.
- Ο Συνδικαιούχος ενημερώνει τον Συντονιστή Δικαιούχο σε μηνιαία βάση για
όλες τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου
LIFE14/GIE/GR/000026.
- Ο Συνδικαιούχος υποχρεούται να στέλνει αντίγραφα των δικαιολογητικών
(λογιστικών στοιχείων) τεκμηρίωσης στον Συντονιστή Δικαιούχο
(Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) τουλάχιστον μία
φορά κάθε τρίμηνο, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο το 2016.
- Σύνταξη Τεχνικών Αναφορών δράσεων: Ο Συνδικαιούχος πρέπει να παρέχει
σε ετήσια βάση κάθε σχετική πληροφορία στον Συντονιστή Δικαιούχο σε
εύθετο χρόνο πριν από την υποβολή των Αναφορών στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και να είναι διαθέσιμος για επιπλέον πληροφορίες, όταν η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αιτηθεί. Το πρόγραμμα Αναφορών για το
πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Αναφορά Προόδου (1η)
Ενδιάμεση Αναφορά (με Αίτημα Ενδιάμεσης Πληρωμής)
Αναφορά Προόδου (2η)
Αναφορά Προόδου (3η)
Τελική Αναφορά

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
31/10/2016
31/10/2017
31/12/2018
31/12/2019
30/12/2020
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-

Ο Συνδικαιούχος παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες στον Συντονιστή
Δικαιούχο τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την καταληκτική προθεσμία
υποβολής της εκάστοτε Αναφοράς, αν δεν έχει ζητηθεί κάτι διαφορετικό
σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.
Σύνταξη Οικονομικών Αναφορών: Ο Συνδικαιούχος υποχρεούται να
αναφέρει τις δαπάνες, όπως αυτό ορίζεται στους Γενικούς Όρους και στη
Σύμβαση Επιχορήγησης (ετήσιες και τελική αναφορά εντός συγκεκριμένων
προθεσμιών).

Α3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο του έργου αφορά στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του
ΣΥΓΑΠΕΖ για την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του Προγράμματος LIFE
NATURA THEMIS.
Ενδεικτικά, οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο ανάδοχος είναι:
Α.3.1. Διοικητική υποστήριξη για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων –
διοργανώσεις εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Αθήνα και Κρήτη από το ΣΥΓΑΠΕΖ.
Α.3.2. Υποστήριξη στη σύνταξη παντός τύπου εγγράφων (αποφάσεις, διακηρύξεις
διαγωνισμών ή απευθείας αναθέσεις, συμβάσεις, εκθέσεις, οικονομικές αναφορές,
αναφορές προόδου, οικονομικές φόρμες, πίνακες, αιτήματα, καταστάσεις
δαπανών, προτάσεις, κ.λπ.), τηρουμένων των τιθέμενων προθεσμιών κατά
περίπτωση.
Α.3.3. Προετοιμασία φακέλων και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση του
ΣΥΓΑΠΕΖ στις συναντήσεις του έργου.
Α.3.4. Συμμετοχή σε συναντήσεις και σεμινάρια σε Αθήνα και Κρήτη.
Α.3.5. Τακτική επικοινωνία για τις ανάγκες του έργου με το Συντονιστή και τους
λοιπούς Συνδικαιούχους του προγράμματος.
Α.3.6. Τήρηση και επικαιροποίηση παντός τύπου διοικητικών και οικονομικών
αρχείων του έργου.
Α.3.7. Διαχείριση της ηλεκτρονικής και έντυπης αλληλογραφίας του έργου με τους
εταίρους.
Α.3.8. Οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του
Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS.
Όποιος 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.
Α4. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα
ανάδοχο. Ο/Η επιλεγείς/γείσα θα κληθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση, στην
οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα και ο τρόπος
πληρωμής.
Ο απασχολούμενος που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής του,
αντικαθίσταται με τον αμέσως επόμενο από τον τελικό πίνακα κατάταξης. Το
αποτέλεσμα/ προϊόν της εργασίας ανήκει Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ).
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Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα.
Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) διατηρεί το δικαίωμα διακοπής
της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια της, εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν εκτελεί το έργο
που του έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο απασχολείται απενταχθεί από το
πρόγραμμα.
Α5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του
έργου LIFE NATURA THEMIS (30.09.2020). Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής αναδόχου.
Α6. ΑΜΟΙΒΗ
H συνολική αμοιβή ορίζεται στις 26.368,00 € (είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια εξήντα
οκτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 21.264,52 € (είκοσι μία
χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά) πλέον ΦΠΑ 24%,
η οποία αντιστοιχεί από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τη λήξη του έργου
LIFE NATURA THEMIS.
Ασφαλιστικές εισφορές και κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις περιλαμβάνονται στο
συνολικό ως άνω εγκεκριμένο ποσό.
Οι καταβαλλόμενες αμοιβές θα διενεργούνται σε διμηνιαία βάση και θα γίνεται
χρήση ειδικού φύλλου χρέωσης (timesheet/έγγραφο του έργου LIFE NATURA
THEMIS). O ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει σε διμηνιαία βάση έκθεση
πεπραγμένων για την περίοδο αναφοράς. O ανάδοχος 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 των πληρωμών είναι μεικτά. Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις
νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.
Α7. ΕΔΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο ανάδοχος θα απασχολείται στην Αθήνα, στην έδρα του Συντονιστικού Γραφείου
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, 20 ώρες εβδομαδιαίως και
εντός του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας, ή/και στην τοποθεσία υλοποίησης
των δράσεων του έργου, ή/και στην έδρα του έργου.
Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση εκτός έδρας για τις ανάγκες υλοποίησης
του έργου, οι δαπάνες της δύναται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του
έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙI: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Β1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1997.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν
νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές.
5. Να μην συντρέχουν οι κάτωθι περιπτώσεις, ούτε κατά το χρόνο λήξης της
προθεσμίας υποβολής της αίτησης, ούτε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης
μίσθωσης έργου, 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, ψευδορκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, ηθική αυτουργία
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’
άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 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.
στ) Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης
γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των
πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
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Β2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β.2.1. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για την προκηρυσσόμενη θέση, ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τους παρακάτω
οριζόμενους τίτλους σπουδών:
Β.2.1.1. Τίτλοι σπουδών:
- Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημιακής/τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ)
συναφές με έναν από τους παρακάτω κλάδους: διοικητικό, οικονομικό,
λογιστικό, νομικό, θετικών επιστημών, περιβάλλοντος, μηχανικών, καθώς
και
- Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο στον τομέα του περιβάλλοντος.
Β.2.1.2. Γλωσσομάθεια: Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Β.2.1.3. Γνώσεις Η/Υ: Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Internet).
B.2.2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για την προκηρυσσόμενη θέση, πλέον των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων της
παρ. Β.2.1. της παρούσας πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:
Β.2.2.1. Πιστοποιημένες γνώσεις (π.χ. παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων,
προγραμμάτων κατάρτισης, κλπ.), ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην
τεχνική ή/και διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η
εμπειρία θα αποδεικνύεται μέσω των σχετικών συμβάσεων και άλλων βεβαιώσεων
του Εργοδότη ή του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Έργου, συμπεριλαμβανομένων
των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. Ε3 του Παραρτήματος Ε της
παρούσας πρόσκλησης. Ο υποψήφιος δηλαδή θα πρέπει να συμπεριλάβει στον
φάκελό του τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν την εμπειρία του,
αναγράφοντας τους μήνες εμπειρίας και τους μήνες ασφάλισης που διαθέτει, βάσει
του βιογραφικού του και των προσκομιζόμενων αποδεικτικών. Η εμπειρία αφορά
σε μη επικαλυπτόμενους μήνες.
Β.2.2.2. Επαγγελματική εμπειρία την τελευταία πενταετία σε Διασυνοριακά,
Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στο θεματικό αντικείμενο του έργου (Προώθηση της ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της
περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε
περιοχές του δικτύου NATURA 2000), ή σε συναφή έργα.
Η εν λόγω εμπειρία θα αποδεικνύεται μέσω των σχετικών συμβάσεων και άλλων
βεβαιώσεων του Εργοδότη ή του Επιστημονικά Υπεύθυνου του Έργου,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. Ε3 του
Παραρτήματος Ε της παρούσας πρόσκλησης. Ο υποψήφιος δηλαδή θα πρέπει να
συμπεριλάβει στον φάκελό του τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν την
εμπειρία του, αναγράφοντας τους μήνες εμπειρίας και τους μήνες ασφάλισης που
διαθέτει, βάσει του βιογραφικού του και των προσκομιζόμενων αποδεικτικών. Η
εμπειρία αφορά σε μη επικαλυπτόμενους μήνες.
Β.2.2.3. Θα συνεκτιμηθεί εάν ο υποψήφιος διαθέτει κατάλληλο προσωπικό φορητό
υπολογιστή (laptop) με τον οποίο θα εργάζεται σε περίπτωση χρήσης όλων των
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διαθέσιμων Η/Υ της Υπηρεσίας από τους υπαλλήλους της, ή σε περίπτωση
βλάβης/φθοράς του Η/Υ που τυχόν θα του διατεθεί από την Υπηρεσία. Η μη κατοχή
laptop δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού της υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι
δηλώνουν την κατοχή (ή μη κατοχή) laptop στο έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (βλ.
Παράρτημα Γ παρ. Γ3 της παρούσας πρόσκλησης).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙII: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ
Γ1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλουν υποχρεωτικά
με την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού οι υποψήφιοι:
Γ.1.1. Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. Γ2 του παρόντος
Παραρτήματος.
Γ.1.2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, σύμφωνα
με το υπόδειγμα της παρ. Γ3 του παρόντος Παραρτήματος, υπογεγραμμένη και
συμπληρωμένη (δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,
ανυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση δεν γίνεται δεκτή και η υποψηφιότητα
απορρίπτεται).
Γ.1.3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή
της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων
του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου).
Γ.1.4. Αναλυτικό βιογραφικό συντεταγμένο βάσει του προτύπου europass.
Γ.1.5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των λοιπών
πιστοποιητικών (επαγγελματική εμπειρία, γλωσσομάθεια, γνώσεις Η/Υ, κ.λπ.).
Γ.1.6. Για τους άνδρες υποψηφίους, ευκρινές φωτοαντίγραφο της εκπλήρωσης των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ή της νόμιμης απαλλαγής από αυτές.

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν οφείλουν να προσκομίζουν τα πρωτότυπα
ή επικυρωμένα αντίγραφα για έλεγχο από την υπηρεσία πριν υπογράψουν τη
σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου.
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ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:......................................................

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα

ONOMA:............................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:...................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…....................................................
ΠΟΛΗ:…………………………………………………………….
ΤΑΧ.ΚΩΔ. …………...............................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………..
Ε-MAIL:…………………………………………………………..
ΦΑΞ:………………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ:..........................................................
ΗΜΕΡ.ΕΚΔ:........................................................
ΕΚΔ.ΑΡΧΗ:.........................................................

Σας υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα
σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. οικ. ΣΥΓΑΠΕΖ 949/15-10-2018

ΘΕΜΑ: Αίτηση συμμετοχής σε Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
επιλογής
επιπρόσθετου προσωπικού (Additional
Personnel) για την υλοποίηση του
Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και
παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο/Η Αιτών/ούσα
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ:
1) ......................................................................
2) ......................................................................
3) ......................................................................

(Υπογραφή)

4) ......................................................................
5) ....................................................................
6) ......................................................................
7) ......................................................................
8) ......................................................................
9) ......................................................................
10) …………………………………………………………………
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986).
(1)

ΠΡΟΣ :

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / ΣΥΓΑΠΕΖ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από της Διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου

Μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής μου:
1. Αποδέχομαι πλήρως τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλλω αίτηση
συμμετοχής.
2. Έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
3. Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που προσκομίζω είναι ακριβή.
4. Τα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών που προσκομίζω (τίτλοι σπουδών, επαγγελματική εμπειρία,
γλωσσομάθεια, γνώσεις Η/Υ, κ.λπ.) είναι αληθή και σε περίπτωση επιλογής μου θα προσκομίσω τα πρωτότυπα
ή επικυρωμένα αντίγραφα για έλεγχο από την υπηρεσία, πριν υπογράψω τη σχετική σύμβαση μίσθωσης
έργου.
5. ΔΙΑΘΕΤΩ / ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΩ (ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ) κατάλληλο προσωπικό φορητό
υπολογιστή (laptop), με τον οποίο θα εργάζομαι στην υπηρεσία σε περίπτωση χρήσης όλων των διαθέσιμων
Η/Υ από τους υπαλλήλους της, ή σε περίπτωση βλάβης/φθοράς του Η/Υ που τυχόν θα μου διατεθεί από την
υπηρεσία.
6. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι κάτωθι περιπτώσεις, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής της αίτησης, ούτε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης έργου, ήτοι:
α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, ψευδορκία, καταπίεση, απιστία
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικά εγκλήματα
ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής.
β) Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, Ν.
4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει
παραγραφεί.
γ) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) Εντός πενταετίας δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του
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δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου του εργαζομένου.
7. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, ή έχω νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές (για άνδρες
υποψηφίους).

Ημερομηνία: ………./.…/2018

Ο – Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.

Ο – Η Δηλών/ούσα
(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙV: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Δ1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) 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), στο πρωτόκολλο του ΣΥΓΑΠΕΖ, στην Ταχ. Δ/νση Μεσογείων
119, 101 92 Αθήνα (7ος όροφος, γραφεία 720, 722, 723).
Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται τα εξής:
Αίτηση συμμετοχής σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής επιπρόσθετου
προσωπικού (Additional Personnel) για την υλοποίηση του Προγράμματος LIFE
NATURA THEMIS.
Ο φάκελος αποστολής επισυνάπτεται μετά την αποσφράγισή του στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 29/10/2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Αιτήσεις, που κατατίθενται ή φτάνουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή είτε με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή και δεν αξιολογούνται.
Οι αιτήσεις συμμετοχής συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι
καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της πρόσκλησης αποτελούν οπωσδήποτε
στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων συμμετοχής.
Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να
ζητηθούν στα τηλέφωνα 213-1513277 (κα Σταυρούλα Πουλή, Προϊσταμένη ΣΥΓΑΠΕΖ) και
213-1513389 (κα Χριστίνα Κουρεντή).
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Δ2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Για την επιλογή της καταλληλότερης πρότασης, η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των
υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια. Ειδικότερα:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
α/α
1.

2.

3.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημιακής/τεχνολογικής εκπαίδευσης ΝΑΙ/ΟΧΙ
(ΠΕ/ΤΕ) συναφές με έναν από τους παρακάτω κλάδους: διοικητικό,
οικονομικό, λογιστικό, νομικό, θετικών επιστημών, περιβάλλοντος, Εάν ΟΧΙ, ο
υποψήφιος
μηχανικών.
αποκλείεται.
Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο στον τομέα του περιβάλλοντος.
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Εάν ΟΧΙ, ο
υποψήφιος
αποκλείεται.
Άριστη γνώση:
10,0 μονάδες.
Πολύ καλή
γνώση:
5,0 μονάδες.

4.

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Internet).

Καλή ή μέτρια
γνώση:
Ο υποψήφιος
αποκλείεται.
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Εάν ΟΧΙ, ο
υποψήφιος
αποκλείεται.

5.

6.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πιστοποιημένες γνώσεις στην τεχνική ή/και διοικητική υποστήριξη
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
(π.χ. παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων, προγραμμάτων
κατάρτισης, κ.λπ.).
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην τεχνική ή/και
διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

10,0 μονάδες

5,0 μονάδες ανά
μήνα ασφάλισης.
0,2 μονάδες ανά
ημέρα ασφάλισης
(όταν δεν
συμπληρώνεται
μήνας).
Δεν
προσμετρούνται
επικαλύψεις
απασχόλησης.
Δεν
προσμετρείται μη
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7.

Επαγγελματική εμπειρία την τελευταία πενταετία σε Διασυνοριακά,
Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα έργα από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο θεματικό αντικείμενο του έργου
(Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη
εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής
ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε
περιοχές του δικτύου NATURA 2000), ή σε συναφή έργα.

συναφής
επαγγελματική
εμπειρία.
Απασχόληση σε
έργο με πλήρη
συνάφεια:
10,0 μονάδες ανά
μήνα ασφάλισης.
0,4 μονάδες ανά
ημέρα ασφάλισης
(όταν δεν
συμπληρώνεται
μήνας).
Απασχόληση σε
έργο με μερική
συνάφεια:
5,0 μονάδες ανά
μήνα ασφάλισης.
0,2 μονάδες ανά
ημέρα ασφάλισης
(όταν δεν
συμπληρώνεται
μήνας).
Απασχόληση σε
έργο με καθόλου
συνάφεια:
3,0 μονάδες ανά
μήνα ασφάλισης.
0,1 μονάδες ανά
ημέρα ασφάλισης
(όταν δεν
συμπληρώνεται
μήνας).

8.

Τεχνικός εξοπλισμός
(προσωπικός φορητός υπολογιστής - laptop).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δεν
προσμετρούνται
επικαλύψεις
απασχόλησης.
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Εάν ΟΧΙ, δεν
αποτελεί λόγο
αποκλεισμού του
υποψηφίου.
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΩΝ
[ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3]+
[ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5]+
[ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 6]+
[ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 7]
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Δ3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η αρμόδια Επιτροπή θα κατατάξει τους υποψηφίους κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθμολογίας. Ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολόγια είναι
αυτός ο οποίος θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης.
Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν από την αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να
παράσχουν εξηγήσεις επί των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η μη ανταπόκριση των
υποψηφίων σε αίτημα της Επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων οδηγεί σε αποκλεισμό
του υποψηφίου.

Δ4. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους υποψηφίους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr).

Δ5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν ενστάσεις εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της
ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr).
Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στο πρωτόκολλο του ΣΥΓΑΠΕΖ (Ταχ.
Δ/νση Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφεία 720, 722, 723), είτε
αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ή
μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier). Η ένσταση θα πρέπει να παραληφθεί με
ευθύνη του ενισταμένου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην
ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr).
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, τα
αποτελέσματα θα υποβληθούν για οριστική έγκριση από το 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. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη,
η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Όλες οι ενστάσεις θα εξεταστούν εντός δέκα (10) ημερών από την αρμόδια Επιτροπή.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους, καθώς και σε αυτά των
συνυποψήφιων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη
της ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ
(www.ypeka.gr) και υπό τον όρο της τήρησης των κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ V: ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Ε1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης
αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο
αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό,
με δύο δεκαδικά ψηφία.
Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή
αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι., απαιτείται
βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου
σπουδών τους, με το ζητούμενο από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών,
στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή
βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που
ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου
καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και
επίσημη μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997
δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν
χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Ε2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ, ΤΕ)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από
το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι
την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την
πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το
Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής
αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν
λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος
συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
Ε3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της
χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια
της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου
ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από
την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια
της ασφάλισης
• Σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
(1) Για τους μισθωτούς:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια
της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού
φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια
της ασφάλισης.
• Σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, δικαιολογητικών που
απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική
διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και Βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή
ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική
διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το
συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη
νομοθεσία του κράτους τούτου.
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(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής,
μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση
τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο
κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση
σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο
εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Ε4. ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2 και πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται με βάση το
άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 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 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του
άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από
τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή
της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της
αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας
στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι
οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της
αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως
οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους
φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού
γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:
http://www.asep.gr/webcenter/portal/oracle/webcenter/page/scopedMD/s3eab32ab_c911_4
78a_8f8b_0ef74565e04d/PortalHome.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fasep&_adf.ctrlstate=r9g86oxx7_1&_afrLoop=9590079721331158&shortDesc=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9
%CE%BA%CE%AE&centerWidth=65%25#!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%
2Fs3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d%2FPage13.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fsp
aces%2Fasep%26_adf.ctrl-state%3Dr9g86oxx7_5
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:
http://www.asep.gr/webcenter/portal/oracle/webcenter/page/scopedMD/s3eab32ab_c911_4
78a_8f8b_0ef74565e04d/PortalHome.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fasep&_adf.ctrlstate=r9g86oxx7_1&_afrLoop=9590079721331158&shortDesc=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9
%CE%BA%CE%AE&centerWidth=65%25#!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%
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2Fs3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d%2FPage13.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fsp
aces%2Fasep%26_adf.ctrl-state%3Dr9g86oxx7_5
Ε5. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1

Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι
οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΈΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις,
με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28
και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014):
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:
http://www.asep.gr/webcenter/portal/oracle/webcenter/page/scopedMD/s3eab32ab_c911_4
78a_8f8b_0ef74565e04d/PortalHome.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fasep&_adf.ctrlstate=r9g86oxx7_1&_afrLoop=9590079721331158&shortDesc=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9
%CE%BA%CE%AE&centerWidth=65%25#!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%
2Fs3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d%2FPage13.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fsp
aces%2Fasep%26_adf.ctrl-state%3Dr9g86oxx7_5
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Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω:
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:
http://www.asep.gr/webcenter/portal/oracle/webcenter/page/scopedMD/s3eab32ab_c911_4
78a_8f8b_0ef74565e04d/PortalHome.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fasep&_adf.ctrlstate=r9g86oxx7_1&_afrLoop=9590079721331158&shortDesc=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9
%CE%BA%CE%AE&centerWidth=65%25#!%40%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%
2Fs3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d%2FPage13.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fsp
aces%2Fasep%26_adf.ctrl-state%3Dr9g86oxx7_5
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Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι
υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’
επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα
μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε
Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε
διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων
τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή
μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του
τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για
την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις
εγκυρότητας , γίνονται δεκτοί , δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται
από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη
της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της
προκηρυσσόμενης.
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Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που
χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.
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