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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

Για την υποβολή προτάςεων προσ ςφναψη οκτϊ (8) υμβάςεων ιδιωτικοφ δικαίου ανάθεςησ 

ζργου για την υποςτήριξη τησ Διεφθυνςησ Διαχείριςησ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και 

Βιοποικιλότητασ ςτο πλαίςιο του ζργου «Ολοκληρωμζνεσ δράςεισ για τη διατήρηςη και 

διαχείριςη των περιοχϊν του δικτφου Natura 2000, των ειδϊν, των οικοτόπων και των 

οικοςυςτημάτων ςτην Ελλάδα – Integrated actions for conservation and management of Natura 

2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/002 - LIFE IP 4 

NATURA 

Θ Διεφιυνςη Διαχείριςησ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και Βιοποικιλότητασ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ, έχοντασ υπόψη: 

1. Τισ   ιατάξεισ  του  άριρου  90  του    ϊ ικα  νομοιεςίασ για  την   υβέρνηςη  και  

τα   υβερνητικά  όργανα   όπωσ  κυρϊιηκε  με  το  άριρο  πρϊτο του  Π.Δ.  

63/2005   ΦΕ   98/   /2005 .  

2. Τισ   ιατάξεισ  του  Π.Δ.  132/2017   Οργανιςμόσ  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντοσ  

και  Ενέργειασ  ΦΕ  160/A/2017).  

3. Τισ  ιατάξεισ του άριρου 4 του Π.Δ. 70/2015 περί  ναςφςταςησ Υπουργείου 

Παραγωγικθσ   ναςυγκρότηςησ,  Περιβάλλοντοσ  και  Ενέργειασ  ςε  Υπουργείο  

Περιβάλλοντοσ  και  Ενέργειασ .  ΦΕ  114/ /2015). 

4. Τισ   ιατάξεισ  του  Π.Δ.  125/2016   Διοριςμόσ  Υπουργϊν,   ναπληρωτϊν  

Υπουργϊν  και   Υφυπουργϊν   ΦΕ  210/ /2016). 

5. Τισ  ιατάξεισ του ν. 3861/2010  ΦΕ  112/  /2010   Ενίςχυςη τησ  ιαφάνειασ με την 

υποχρεωτικθ ανάρτηςη νόμων και πράξεων των  υβερνητικϊν,  ∆ιοικητικϊν και 

 υτο ιοικητικϊν Οργάνων ςτο ∆ια ίκτυο “Πρόγραμμα ∆ιαφγεια” και άλλεσ 

 ιατάξεισ, όπωσ τροποποιθιηκε και ιςχφει.  

6. Tισ  ιατάξεισ του ν. 4270/2014 (ΦΕ  143/ /2014),   ρχέσ    ημοςιονομικθσ   

 ιαχείριςησ και εποπτείασ  ενςωμάτωςη τησ ο ηγίασ 2011/85/ΕΕ   ημόςιο 

λογιςτικό και άλλεσ  ιατάξεισ , όπωσ έχει τροποποιηιεί και ιςχφει. 

7. Τισ  ιατάξεισ του ν. 2527/1997  ΦΕ  206/ /1997   Τροποποίηςη και ςυμπλθρωςη 

 ιατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλεσ  ιατάξεισ  όπωσ τροποιθιηκε και ιςχφει. 

 ιθνα, 23-2-2018 

 ριι. Πρωτ. Οικ. 4466 
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8. Την παρ. 4 του άριρου 30 του ν. 4314/2014 ΦΕ  265/ /2014), όπωσ αυτθ 

αντικαταςτάιηκε από την παρ. 5 του άριρου 14 του ν. 4403/2016  ΦΕ  

125/ /2016). 

9. Την ΔΙΠ  Δ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκφκλιο τησ Γενικθσ Διεφιυνςησ 

Διοίκηςησ  νιρϊπινου Δυναμικοφ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικητικθσ 

 ναςυγκρότηςησ με την οποία  εν απαιτείται έγκριςη τησ ΠΥΣ 33/2006, όπωσ 

ιςχφει, για προςωπικό που προςλαμβάνεται ςτο πλαίςιο προγραμμάτων του ΕΣΠ , 

του ΕΟΧ θ ςτο πλαίςιο άλλων  ιεινϊν προγραμμάτων με ςυμβάςεισ εργαςίασ 

ι ιωτικοφ  ικαίου οριςμένου χρόνου θ με ωριαία απαςχόληςη καιϊσ και με 

ςυμβάςεισ μίςιωςησ Ζργου ςυμπεριλαμβανόμενων των παρατάςεων και 

ανανεϊςεων των ανωτέρω ςυμβάςεων. 

10. Τισ  ιατάξεισ του ΠΔ 164  ΦΕ  134/ /2004  όπωσ αυτέσ ιςχφουν. 

11. Τον  ανονιςμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκοφ  οινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 

11ησ Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με τη ιέςπιςη Προγράμματοσ για το Περιβάλλον και 

τη Δράςη για το  λίμα  LIFE). 

12. Την από 13/12/2017 Σφμβαςη Επιχορθγηςησ (Grant Agreement , μεταξφ τησ  

Ευρωπαϊκθσ Επιτροπθσ και του  Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ  ωσ 

 Συντονιςτθ Δικαιοφχου  με την οποία καιορίςτηκαν οι όροι, οι ει ικότερεσ 

προχποιέςεισ τησ  χρηματο ότηςησ και ο προχπολογιςμόσ του Ζργου “LIFE IP 4 

NATURA’’ για το  ιάςτημα από 01.12.2017 και μέχρι 30.11.2019  κω ικόσ LIFE16 

IPE/GR/002). 

13. Το γεγονόσ ότι η χρηματο ότηςη τησ υλοποίηςησ του ωσ άνω Ζργου ια 

πραγματοποιηιεί από τον ενάριιμο έργου 2018ΣΕ07520001 τησ Σ Ε 075/2 του 

Προγράμματοσ Δημοςίων Επεν φςεων αρμο ιότητασ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ. 

14. Το γεγονόσ ότι για την υλοποίηςη του Ζργου απαιτείται η ςφναψη 8 ςυμβάςεων για 

την ανάιεςη Ζργου ςε φυςικά πρόςωπα οι οποίοι ια αναλάβουν την υλοποίηςη 

των απαιτοφμενων  ράςεων για τα μέρη που αφοροφν ςτο Υπουργείο 

Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ.  

Προςκαλεί εξει ικευμένουσ επιςτθμονεσ, με τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα που 

αναφέρονται παρακάτω, ςε εκ θλωςη εν ιαφέροντοσ για την ανάιεςη υμβάςεων Ζργου 

ςε οχτϊ (8) εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, με αντικείμενο την υλοποίηςη  ράςεων του Ζργου:  

«Ολοκληρωμζνεσ δράςεισ για τη διατήρηςη και διαχείριςη των περιοχϊν του δικτφου 

Natura 2000, των ειδϊν, των οικοτόπων και των οικοςυςτημάτων ςτην Ελλάδα – Integrated 

actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and 

ecosystems in Greece» LIFE16 IPE/GR/002 - LIFE IP 4 NATURA που ςυγχρηματο οτείται από 

το χρηματο οτικό μέςο LIFE 2014-2020 τησ Ευρωπαϊκθσ Ζνωςησ,  το  Πράςινο  Ταμείο  και  

Ι ίουσ  Πόρουσ. 

H ςφμβαςη Ζργου που ια είναι οριςμένησ χρονικθσ  ιάρκειασ, με  υνατότητα ανανέωςησ 

μέχρι τη λθξη τησ  ιάρκειασ του εν λόγω προγράμματοσ, χωρίσ τη  ιενέργεια νέασ 

πρόςκληςησ και χωρίσ καμία  έςμευςη εκ των προτέρων για το ΥΠΕΝ, και εντόσ πάντοτε 

του χρόνου  ιαρκείασ του εν λόγω Ζργου, αφορά τισ παρακάτω ιέςεισ: 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Θζςη: Τπεφθυνοσ/η υντονιςμοφ του Ζργου (Project Manager) 

Κωδικόσ Θζςησ: Θ1  

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςιϊν για τη Θ1: 

Με τη ςχετικθ ςφμβαςη ια καλυφιεί μέροσ των υποχρεϊςεων που απορρέουν από τη 

ςχετικθ ςυναφιείςα Σφμβαςη Επιχορθγηςησ για το έργο “LIFE IP 4 NATURA” και ει ικότερα 

η υποχρέωςη ςυντονιςμοφ τησ υλοποίηςησ του Ζργου.  

Ο/Θ Υπεφιυνοσ/η Συντονιςμοφ ια αναλάβει τον ςυντονιςμό και τη ςυνολικθ  ιαχείριςη του 

Ζργου, τη ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ και  ιεινείσ εν ιαφερόμενουσ, τη  ιαπραγμάτευςη 

ςυμφωνιϊν, τη ςυνεργαςία με τον Επιςτημονικό Υπεφιυνο του Ζργου, τισ ςυναντθςεισ με 

τουσ εκπροςϊπουσ τησ  ναιέτουςασ  ρχθσ, τουσ εκπροςϊπουσ τησ Ευρωπαϊκθσ Επιτροπθσ 

και την Εξωτερικθ Ομά α Παρακολοφιηςησ του Ζργου. Θα είναι υπεφιυνοσ/η για την 

παρακολοφιηςη τησ  ιαχειριςτικθσ και οικονομικθσ εξέλιξησ του Ζργου, τον εντοπιςμό 

πιιανϊν προβλημάτων και τισ ενέργειεσ για την επίλυςθ τουσ. Θα προε ρεφει των  φο 

επιτροπϊν του Ζργου  Επιτροπθ Παρακολοφιηςησ και Επιςτημονικθ Συμβουλευτικθ 

Επιτροπθ  και ια εξαςφαλίζει τη ςωςτθ λειτουργία ςτη λθψη αποφάςεων για την ομαλθ 

υλοποίηςη του Ζργου. Τέλοσ, ια είναι υπεφιυνοσ/η για την ςυγγραφθ των μηνιαίων 

εκιέςεων που αποςτέλλονται ςτην Εξωτερικθ Ομά α Παρακολοφιηςησ, των τριμηνιαίων 

εκιέςεων για την εςωτερικθ παρακολοφιηςη τησ προό ου του Ζργου και των αναφορϊν 

που απαιτοφνται από την  ναιέτουςα  ρχθ. 

Παραδοτζα:  

Το παρα οτέο ςυνίςταται ςτην υποβολθ περιο ικϊν εκιέςεων εκ μέρουσ του Συντονιςτθ 

Δικαιοφχου του Ζργου, ςτισ οποίεσ ια περιγράφονται αναλυτικά οι  ραςτηριότητεσ ςτο 

αντίςτοιχο πε ίο εργαςίασ του/τησ και η ςυμμετοχθ του/τησ ςε ςχετικέσ  ράςεισ ςτο 

πλαίςιο του Ζργου. 

Απαραίτητα Προςόντα: 

- Πτυχίο Πανεπιςτημίου Βιολογίασ, Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, Γεωπονίασ, 

Περιβαλλοντικϊν Επιςτημϊν  Περιβάλλοντοσ, Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν 

Πόρων, Μηχανικϊν Περιβάλλοντοσ, Γεωγραφίασ , πτυχίο Μηχανικοφ Πολυτεχνικϊν 

Σχολϊν θ πτυχίο Θετικϊν Σπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο 

αναγνωριςμένο πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ. 

- Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ, με ει ίκευςη ςε ιέματα φφςησ και βιοποικιλότητασ, 

περιβαλλοντικθσ  ιαχείριςησ, βιϊςιμησ χρθςησ των φυςικϊν πόρων, ςχε ιαςμοφ και 

προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

- Εμπειρία ςτον ςυντονιςμό θ/και την υλοποίηςη ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και κυρίωσ 

προγραμμάτων LIFE. 

- Άριςτη γνϊςη τησ αγγλικθσ γλϊςςασ. 

 

ΑΔΑ: ΩΒ944653Π8-7ΚΓ





 

 

Πρόςθετα προςόντα (τα οποία θα ςυνεκτιμηθοφν): 

Δι ακτορικόσ Τίτλοσ ςπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ, ςε ζητθματα φφςησ και βιοποικιλότητασ, 

περιβαλλοντικθσ  ιαχείριςησ, βιϊςιμησ χρθςησ των φυςικϊν πόρων, ςχε ιαςμοφ και 

προςταςίασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

Αμοιβή: 

Θ ςυνολικθ αμοιβθ τησ Σφμβαςησ παροχθσ υπηρεςιϊν ανέρχεται ςτο ποςό των 67.620,00 € 

 ςυμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατθςεων και ειςφορϊν) με χρονικθ  ιάρκεια 

από την ημερομηνία υπογραφθσ τησ Σφμβαςησ έωσ τισ 30/11/2019.  
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Θζςη: Τπεφθυνοσ/η Οικονομικήσ Διαχείριςησ του Ζργου (Financial Manager) 

Κωδικόσ Θζςησ: Θ2  

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςιϊν για τη Θ2: 

Με τη ςχετικθ ςφμβαςη ια καλυφιεί μέροσ των υποχρεϊςεων που απορρέουν από τη 

ςχετικθ ςυναφιείςα Σφμβαςη Επιχορθγηςησ για το έργο  LIFE IP 4 NATURA  και ει ικότερα 

η υποχρέωςη τησ οικονομικθσ  ιαχείριςησ του Ζργου. O/Θ Υπεφιυνοσ/η για τη ςυνολικθ 

 ημοςιονομικθ  ιαχείριςη του Ζργου ια προετοιμάζει και ια ςυντάςςει όλα τα απαραίτητα 

 ικαιολογητικά για κάιε κατηγορία  απάνησ, ια προετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έγγραφα 

για τη  ιενέργεια  ιαγωνιςμϊν ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ/προμθιειεσ/μελέτεσ, ια ελέγχει 

τισ  ηλϊςεισ και τα παραςτατικά των  απανϊν και ια  ίνει λφςεισ ςε ιέματα που αφοροφν 

τον προχπολογιςμό του Ζργου και τυχόν τροποποιθςεισ του. Θα προετοιμάζει τη ςυνολικθ 

κατάςταςη  απανϊν, ια είναι υπεφιυνοσ/η για την υποβολθ τουσ ςτην Ευρωπαϊκθ 

Επιτροπθ, ια παρακολουιεί και ια ελέγχει τουσ εταίρουσ του Ζργου όςον αφορά τισ 

οικονομικέσ τουσ υποχρεϊςεισ, όπωσ αυτέσ είναι καιοριςμένεσ ςτισ ςυμβατικέσ ςυμφωνίεσ 

τουσ με τον ςυντονιςτθ  ικαιοφχο και ια ςυνεργάζεται με τουσ εξωτερικοφσ ελεγκτέσ 

ςχετικά με τον οικονομικό έλεγχο του Ζργου. Επίςησ, ια είναι υπεφιυνοσ/η για τη 

ςυνεργαςία με τισ οικονομικέσ υπηρεςίεσ του ΥΠΕΝ. 

Παραδοτζα:  

Το παρα οτέο ςυνίςταται ςτην υποβολθ περιο ικϊν εκιέςεων εκ μέρουσ του Συντονιςτθ 

Δικαιοφχου του Ζργου, ςτισ οποίεσ ια περιγράφονται αναλυτικά οι  ραςτηριότητεσ ςτο 

αντίςτοιχο πε ίο εργαςίασ του και η ςυμμετοχθ του ςε ςχετικέσ  ράςεισ ςτο πλαίςιο του 

Ζργου. 

Απαραίτητα Προςόντα: 

- Πτυχίο Πανεπιςτημίου, κατά προτίμηςη ςε αντικείμενα τησ οικονομικθσ επιςτθμησ, 

 ιοίκηςησ – οργάνωςησ επιχειρθςεων θ λογιςτικθσ. 

- Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ ςπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ ςε οικονομικέσ επιςτθμεσ,  ιοίκηςη – οργάνωςη 

επιχειρθςεων θ λογιςτικθ. 

-  πο ε ειγμένη εμπειρία οικονομικθσ  ιαχείριςησ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  κατά 

προτίμηςη ει ικά Προγράμματα LIFE). 

- Άριςτη γνϊςη τησ αγγλικθσ γλϊςςασ. 

 

Πρόςθετα προςόντα (τα οποία θα ςυνεκτιμηθοφν): 

- Δι ακτορικόσ Τίτλοσ ςπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ ςε οικονομικέσ επιςτθμεσ,  ιοίκηςη – οργάνωςη 

επιχειρθςεων θ λογιςτικθ. 

-  πο ε ειγμένη γνϊςη ςε ιέματα προμηιειϊν,  ιαγωνιςμϊν και  ημοςίων ςυμβάςεων. 

Αμοιβή: 
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Θ ςυνολικθ αμοιβθ τησ ςφμβαςησ παροχθσ υπηρεςιϊν ανέρχεται ςτισ 48.300,00 € 

 ςυμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατθςεων και ειςφορϊν) με χρονικθ  ιάρκεια 

από την ημερομηνία υπογραφθσ τησ Σφμβαςησ έωσ τισ 30/11/2019.
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Θζςη: Τπεφθυνοσ/η Γραμματειακήσ Τποςτήριξησ του Ζργου (Project Secretariat) 

Κωδικόσ Θζςησ: Θ3  

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςιϊν για τη Θ3: 

Με τη ςχετικθ ςφμβαςη ια καλυφιεί μέροσ των υποχρεϊςεων που απορρέουν από τη 

ςχετικθ ςυναφιείςα Σφμβαςη Επιχορθγηςησ για το έργο  LIFE IP 4 NATURA  και ει ικότερα 

η υποχρέωςη τησ γραμματειακθσ υποςτθριξησ του Ζργου (Project Secretariat).  

O/Θ Υπεφιυνοσ/η για τη ςυνολικθ γραμματειακθ υποςτθριξη ια ςυνεπικουρεί για την 

αποτελεςματικθ  ιαχείριςη του Ζργου. Θα ςυντάςςει τα πακέτα πληροφοριϊν και ια είναι 

υπεφιυνοσ/η για την επικοινωνία με τουσ εταίρουσ του Ζργου και τισ  ρχέσ τησ Ευρωπαϊκθσ 

Επιτροπθσ ςφμφωνα με τισ προαπαιτοφμενεσ  ια ικαςίεσ και τα μέςα που έχουν ιεςπιςτεί 

για την παρακολοφιηςθ τησ ομαλθσ ροθσ εργαςίασ του Ζργου. Θα προετοιμάζει τα 

κατάλληλα έντυπα παρα οτέων και εκιέςεων που ια χρηςιμοποιηιοφν από κάιε εταίρο 

του Ζργου. Θα ελέγχει τισ λεπτομερείσ κατευιυντθριεσ γραμμέσ για τισ κοινέσ  ιοικητικέσ 

 ια ικαςίεσ και ια είναι υπεφιυνοσ/η για τη  ημιουργία και κοινοποίηςη των μηχανιςμϊν 

παρακολοφιηςησ ςε όλουσ τουσ εταίρουσ του Ζργου. Θα παρέχει πλθρη  ιοικητικθ 

υποςτθριξη ςτον/ην Υπεφιυνο/η Συντονιςμοφ, ςτον/ην Υπεφιυνο/η Οικονομικθσ 

Διαχείριςησ, ςτον Επιςτημονικό Υπεφιυνο του Ζργου και ςτισ  φο επιτροπέσ του Ζργου 

 Επιτροπθ Παρακολοφιηςησ και Επιςτημονικθ Συμβουλευτικθ Επιτροπθ . 

Παραδοτζα:  

Το παρα οτέο ςυνίςταται ςτην υποβολθ περιο ικϊν εκιέςεων ςτισ οποίεσ ια 

περιγράφονται αναλυτικά οι  ραςτηριότητεσ ςτο αντίςτοιχο πε ίο εργαςίασ του/τησ και η 

ςυμμετοχθ του/τησ ςε ςχετικέσ  ράςεισ ςτο πλαίςιο του Ζργου. 

Απαραίτητα Προςόντα: 

- Πτυχίο  νϊτατησ Σχολθσ Τριτοβάιμιασ Εκπαί ευςησ. 

- Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ ςπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ. 

-  πο ε ειγμένη εμπειρία από τη ςυμμετοχθ ςτη  ιαχείριςη ςυναφϊν ευρωπαϊκϊν και 

εινικϊν προγραμμάτων  κατά προτίμηςη Προγράμματα LIFE). 

- Άριςτη γνϊςη τησ αγγλικθσ γλϊςςασ. 

 

Αμοιβή: 

Θ ςυνολικθ αμοιβθ τησ Σφμβαςησ παροχθσ υπηρεςιϊν ανέρχεται ςτο ποςό των 41.860,00 € 

 ςυμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατθςεων και ειςφορϊν) με χρονικθ  ιάρκεια 

από την ημερομηνία υπογραφθσ τησ Σφμβαςησ έωσ τισ 30/11/2019.  

ΑΔΑ: ΩΒ944653Π8-7ΚΓ





 

 

Θζςη: Ειδικόσ Επιςτήμονασ Ιχθυοπανίδασ  

Κωδικόσ Θζςησ: Θ4 

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςιϊν για τη Θ4. 

Με τη ςχετικθ ςφμβαςη ια καλυφιεί μέροσ των υποχρεϊςεων που απορρέουν από τη 

ςχετικθ ςυναφιείςα Σφμβαςη Επιχορθγηςησ για το έργο  LIFE IP 4 NATURA  και ει ικότερα 

η υποχρέωςη για την εκπόνηςη, ςφνταξη και ιεςμοιέτηςη Σχε ίων Δράςησ για εί η 

ιχιυοπανί ασ κοινοτικοφ εν ιαφέροντοσ   ράςη  1  και τη ςυνειςφορά ςτα παρα οτέα: 

 AP Draft Specifications (Προ ιαγραφέσ Εκπόνηςησ Σχε ίων Δράςησ ει ϊν και 

οικοτόπων  οινοτικοφ Εν ιαφέροντοσ  

 AP drafts (Εκπόνηςη Σχε ίων Δράςησ για εί η ιχιυοπανί ασ  

 Legal approval of the APs (Θεςμοιέτηςη Σχε ίων Δράςησ για εί η ιχιυοπανί ασ  

 

Απαραίτητα Προςόντα: 

- Πτυχίο Πανεπιςτημίου Βιολογίασ, Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, 

Περιβαλλοντικϊν Επιςτημϊν  Περιβάλλοντοσ, Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν 

Πόρων, Επιςτημϊν τησ ιάλαςςασ) και Γεωτεχνικϊν Επιςτημϊν από ελληνικό 

πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ. 

- Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ, με ει ίκευςη ςε ιέματα βιοποικιλότητασ και 

προςταςίασ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και κατά προτίμηςη τησ ιχιυοπανί ασ. 

- Εμπειρία ςτην υλοποίηςη ευρωπαϊκϊν και εινικϊν προγραμμάτων και κυρίωσ 

προγραμμάτων LIFE. 

- Πολφ καλθ γνϊςη τησ αγγλικθσ γλϊςςασ. 

Πρόςθετα προςόντα (τα οποία θα ςυνεκτιμηθοφν): 

Δι ακτορικόσ Τίτλοσ Σπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

τίτλο από ί ρυμα του εξωτερικοφ, με ει ίκευςη ςε ιέματα βιοποικιλότητασ και προςταςίασ 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ και κατά προτίμηςη τησ ιχιυοπανί ασ. 

Αμοιβή: 

Θ ςυνολικθ αμοιβθ τησ Σφμβαςησ παροχθσ υπηρεςιϊν ανέρχεται ςτο ποςό των 32.250,00 € 

 ςυμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατθςεων και ειςφορϊν) με χρονικθ  ιάρκεια 

από την ημερομηνία υπογραφθσ τησ Σφμβαςησ έωσ τισ 30/11/2019. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΒ944653Π8-7ΚΓ





 

 

Θζςη: Ειδικόσ Επιςτήμονασ Χερςαίων Θηλαςτικϊν 

Κωδικόσ Θζςησ: Θ5  

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςιϊν για τη Θ5: 

Με τη ςχετικθ ςφμβαςη ια καλυφιεί μέροσ των υποχρεϊςεων που απορρέουν από τη 

ςχετικθ ςυναφιείςα Σφμβαςη Επιχορθγηςησ για το έργο  LIFE IP 4 NATURA  και ει ικότερα 

η υποχρέωςη για την εκπόνηςη, ςφνταξη και ιεςμοιέτηςη ςχε ίων  ράςησ για εί η 

χερςαίων ιηλαςτικϊν κοινοτικοφ εν ιαφέροντοσ   ράςη  1  και τη ςυνειςφορά ςτα 

παρακάτω παρα οτέα: 

 AP Draft Specifications  Προ ιαγραφέσ Εκπόνηςησ Σχε ίων Δράςησ ει ϊν και 

οικοτόπων  οινοτικοφ Εν ιαφέροντοσ  

 AP drafts (Εκπόνηςη Σχε ίων Δράςησ για εί η χερςαίων ιηλαςτικϊν) 

 Legal approval of the APs  Θεςμοιέτηςη Σχε ίων Δράςησ για εί η χερςαίων 

ιηλαςτικϊν) 

 

Απαραίτητα Προςόντα : 

- Πτυχίο Πανεπιςτημίου Βιολογίασ, Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, 

Περιβαλλοντικϊν Επιςτημϊν  Περιβάλλοντοσ, Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν 

Πόρων  και Γεωτεχνικϊν Επιςτημϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο 

αναγνωριςμένο πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ. 

- Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ, με ει ίκευςη ςε ιέματα βιοποικιλότητασ και 

προςταςίασ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και κατά προτίμηςη ςτα χερςαία ιηλαςτικά. 

- Εμπειρία ςτην υλοποίηςη ευρωπαϊκϊν και εινικϊν προγραμμάτων και κυρίωσ 

προγραμμάτων LIFE. 

- Πολφ καλθ γνϊςη τησ αγγλικθσ γλϊςςασ. 

Πρόςθετα προςόντα (τα οποία θα ςυνεκτιμηθοφν): 

Δι ακτορικόσ Τίτλοσ Σπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

τίτλο από ί ρυμα του εξωτερικοφ, με ει ίκευςη ςε ιέματα βιοποικιλότητασ και προςταςίασ 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ και κατά προτίμηςη ςτα χερςαία ιηλαςτικά. 

 

Αμοιβή: 

Θ ςυνολικθ αμοιβθ τησ Σφμβαςησ παροχθσ υπηρεςιϊν ανέρχεται ςτο ποςό των 32.250,00 € 

 ςυμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατθςεων και ειςφορϊν) με χρονικθ  ιάρκεια 

από την ημερομηνία υπογραφθσ τησ Σφμβαςησ έωσ τισ 30/11/2019. 

 

 

  

ΑΔΑ: ΩΒ944653Π8-7ΚΓ





 

 

Θζςη: Ειδικόσ Επιςτήμονασ Αςπόνδυλων 

Κωδικόσ Θζςησ: Θ6  

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςιϊν για τη Θ6: 

Με τη ςχετικθ ςφμβαςη ια καλυφιεί μέροσ των υποχρεϊςεων που απορρέουν από τη 

ςχετικθ ςυναφιείςα Σφμβαςη Επιχορθγηςησ για το έργο  LIFE IP 4 NATURA  και ει ικότερα 

η υποχρέωςη για την εκπόνηςη, ςφνταξη και ιεςμοιέτηςη ςχε ίων  ράςησ για εί η 

αςπόν υλων κοινοτικοφ εν ιαφέροντοσ   ράςη  1  και τη ςυνειςφορά ςτα παρακάτω 

παρα οτέα: 

 AP Draft Specifications  Προ ιαγραφέσ Εκπόνηςησ Σχε ίων Δράςησ ει ϊν και 

οικοτόπων  οινοτικοφ Εν ιαφέροντοσ  

 AP drafts (Εκπόνηςη Σχε ίων Δράςησ για εί η αςπόν υλων) 

 Legal approval of the APs  Θεςμοιέτηςη Σχε ίων Δράςησ για εί η αςπόν υλων) 

 

Απαραίτητα Προςόντα : 

- Πτυχίο Πανεπιςτημίου Βιολογίασ, Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, 

Περιβαλλοντικϊν Επιςτημϊν  Περιβάλλοντοσ, Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν 

Πόρων  και Γεωτεχνικϊν Επιςτημϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο 

αναγνωριςμένο πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ. 

- Μεταπτυχιακόσ Τίτλο Σπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ, με ει ίκευςη ςε ιέματα βιοποικιλότητασ και 

προςταςίασ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ει ικότερα ςτα αςπόν υλα. 

- Εμπειρία ςτην υλοποίηςη ευρωπαϊκϊν και εινικϊν προγραμμάτων και κυρίωσ 

προγραμμάτων LIFE. 

- Πολφ καλθ γνϊςη τησ αγγλικθσ γλϊςςασ. 

Πρόςθετα προςόντα (τα οποία θα ςυνεκτιμηθοφν): 

Δι ακτορικόσ Τίτλοσ Σπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

τίτλο από ί ρυμα του εξωτερικοφ, με ει ίκευςη ςε ιέματα βιοποικιλότητασ και προςταςίασ 

φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ει ικότερα ςτα αςπόν υλα. 

Αμοιβή: 

Θ ςυνολικθ αμοιβθ τησ Σφμβαςησ παροχθσ υπηρεςιϊν ανέρχεται ςτο ποςό των 32.250,00 € 

 ςυμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατθςεων και ειςφορϊν) με χρονικθ  ιάρκεια 

από την ημερομηνία υπογραφθσ τησ Σφμβαςησ έωσ τισ 30/11/2019. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΒ944653Π8-7ΚΓ





 

 

Θζςη: Ειδικόσ Επιςτήμονασ Γεωπληροφορικήσ 

Κωδικόσ Θζςησ: Θ7  

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςιϊν για τη Θ7: 

Με τη ςχετικθ ςφμβαςη ια καλυφιεί μέροσ των υποχρεϊςεων που απορρέουν από τη 

ςχετικθ ςυναφιείςα Σφμβαςη Επιχορθγηςησ για το έργο  LIFE IP 4 NATURA  και ει ικότερα 

η υποχρέωςη για την παραγωγθ ςυςτθματοσ γεωγραφικϊν πληροφοριϊν  GIS  και βάςησ 

γεωχωρικϊν  ε ομένων με αντικείμενο τη βιοποικιλότητα του  ικτφου Natura 2000   ράςη 

 2  και τη ςυνειςφορά ςτα παρακάτω παρα οτέα: 

 Report on input data protocols and geodatabase structure (Δομθ 

γεωχωρικθσ βάςησ  ε ομένων βιοποικιλότητασ) 

 NATURA 2000 geodatabase  Τελικθ γεωχωρικθ βάςη  ε ομένων 

βιοποικιλότητασ) 

   

 

Απαραίτητα Προςόντα: 

- Πτυχίο Πανεπιςτημίου, κατά προτίμηςη φυςικϊν επιςτημϊν και περιβάλλοντοσ 

(Βιολογίασ,  Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, Γεωπονίασ, Περιβάλλοντοσ, 

Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν Πόρων, Μηχανικϊν Περιβάλλοντοσ, Γεωγραφίασ, 

Επιςτθμησ τησ Θάλαςςασ), πτυχίο Μηχανικοφ Πολυτεχνικϊν Σχολϊν θ πτυχίο Θετικϊν 

Σπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο πτυχίο από ί ρυμα 

του εξωτερικοφ. 

- Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Σπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο 

πτυχίο από ί ρυμα του εξωτερικοφ, με ει ίκευςη ςε ιέματα Γεωπληροφορικθσ και 

Γεωγραφικϊν Συςτημάτων Πληροφοριϊν. 

- Εμπειρία ςτην υλοποίηςη ευρωπαϊκϊν και εινικϊν προγραμμάτων και κυρίωσ 

προγραμμάτων LIFE. 

- Πολφ καλθ γνϊςη τησ αγγλικθσ γλϊςςασ. 

 

Πρόςθετα προςόντα (τα οποία θα ςυνεκτιμηθοφν): 

Δι ακτορικό Τίτλο Σπου ϊν από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο τίτλο 

από ί ρυμα του εξωτερικοφ, με ει ίκευςη ςε ιέματα Γεωπληροφορικθσ και Γεωγραφικϊν 

Συςτημάτων Πληροφοριϊν. 

 

Αμοιβή: 

Θ ςυνολικθ αμοιβθ τησ Σφμβαςησ παροχθσ υπηρεςιϊν ανέρχεται ςτο ποςό των 32.250,00 € 

 ςυμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατθςεων και ειςφορϊν) με χρονικθ  ιάρκεια 

από την ημερομηνία υπογραφθσ τησ Σφμβαςησ έωσ τισ 30/11/2019. 

 

ΑΔΑ: ΩΒ944653Π8-7ΚΓ





 

 

Θζςη: Επιςτήμονασ Βιοποικιλότητασ 

Κωδικόσ Θζςησ: Θ8  

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςιϊν για τη Θ8: 

Με τη ςχετικθ ςφμβαςη ια καλυφιεί μέροσ των υποχρεϊςεων που απορρέουν από τη 

ςχετικθ ςυναφιείςα Σφμβαςη Επιχορηγηςησ για το έργο  LIFE IP 4 NATURA  και ει ικότερα 

η υποχρέωςη για την επιλογθ των ιεμάτων και του ςχε ιαςμοφ των ςεμιναρίων 

οικο όμηςησ  υναμικοφ (capacity building) και ανάπτυξησ ικανοτθτων από τουσ τελικοφσ 

χρθςτεσ ςε ιέματα του  ικτφου Natura 2000   ράςη C5  και τη ςυνειςφορά ςτo παρα οτέο: 

 Report on capacity building cycles (Επιλογθ ιεμάτων των ςεμιναρίων 

οικο όμηςησ  υναμικοφ)  

 

Απαραίτητα Προςόντα : 

- Πτυχίο Πανεπιςτημίου Βιολογίασ, Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ, 

Περιβαλλοντικϊν Επιςτημϊν  Περιβάλλοντοσ, Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ και Φυςικϊν 

Πόρων  από ελληνικό πανεπιςτθμιο θ ιςο φναμο αναγνωριςμένο πτυχίο από ί ρυμα του 

εξωτερικοφ. 

- Εμπειρία ςτην υλοποίηςη ευρωπαϊκϊν και εινικϊν προγραμμάτων και κυρίωσ 

προγραμμάτων LIFE. 

-  Πολφ καλθ γνϊςη τησ αγγλικθσ γλϊςςασ. 

 

 

Αμοιβή: 

Θ ςυνολικθ αμοιβθ τησ Σφμβαςησ παροχθσ υπηρεςιϊν ανέρχεται ςτο ποςό των 13.200,00 € 

 ςυμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατθςεων και ειςφορϊν) με χρονικθ  ιάρκεια 

από την ημερομηνία υπογραφθσ τησ Σφμβαςησ έωσ τισ 30/11/2019. 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: ΩΒ944653Π8-7ΚΓ





 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1.  ίτηςη υποβολθσ πρόταςησ  Παράρτημα   . 

2.  ναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα  έωσ 10 ςελί εσ . 

3.  πλά φωτοαντίγραφα των τίτλων ςπου ϊν, εφόςον προέρχονται από Ελληνικό Κ ρυμα. 
Τα αντίγραφα των τίτλων ςπου ϊν που προέρχεται από ιςο φναμο  νϊτατο Κ ρυμα 
Εκπαί ευςησ του εξωτερικοφ να είναι νομίμωσ επικυρωμένα και μεταφραςμένα1. 

4.  πλά φωτοαντίγραφα αναγνϊριςησ ιςοτιμίασ πτυχίων τησ αλλο απθσ από το ΔΟ Τ Π. 

5.  ντίγραφα των τίτλων ςπου ϊν από τα οποία ια προκφπτει η γνϊςη τησ ξένη γλϊςςασ, 
νομίμωσ επικυρωμένα και μεταφραςμένα. 

6.  πλά φωτοαντίγραφα των βεβαιϊςεων προχπηρεςίασ.  

7. Υπεφιυνη  θλωςη του Ν.1599/1986, ςτην οποία ια αναγράφονται τα ακόλουια:  

-ότι  εν έχουν ςτερηιεί των πολιτικϊν τουσ  ικαιωμάτων. 

-ότι  εν έχουν κατα ικαςτεί για κλοπθ, υπεξαίρεςη  κοινθ και ςτην υπηρεςία , απάτη, 
εκβίαςη, πλαςτογραφία, απιςτία  ικηγόρου,  ωρο οκία θ  ωροληψία, απιςτία περί 
την υπηρεςία, παράβαςη καιθκοντοσ, ςυκοφαντικθ  υςφθμηςη και’ υποτροπθ θ 
εγκλθματα τησ γενετθςιασ ελευιερίασ θ οικονομικθσ εκμετάλλευςησ τησ γενετθςιασ 
ζωθσ. 

-ότι  εν είναι υπό ικοι λόγω παραπομπθσ με τελεςί ικο βοφλευμα για κακοφργημα θ 
για πλημμέλημα τησ προηγοφμενησ περίπτωςησ, έςτω και αν το α ίκημα 
παραγράφηκε. 

-ότι  εν  ιϊκονται και  εν έχουν κατα ικαςτεί για κακοφργημα θ πλημμέλημα από  όλο 
για το οποίο προβλέπεται ποινθ φυλακίςεωσ άνω του έτουσ θ έχει καταλογιςτεί ποινθ 
άνω των έξι μηνϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Οι τίτλοι ςπου ϊν πρέπει να είναι μεταφραςμένοι από τη μεταφραςτικθ υπηρεςία του Ελληνικοφ Υπουργείου Εξωτερικϊν θ 
από Ζλληνα  ικηγόρο, θ από πτυχιοφχο μεταφραςτθ του τμθματοσ Ξένων Γλωςςϊν, Μετάφραςησ και Διερμηνείασ του Ιονίου 
Πανεπιςτημίου και όχι από μεταφραςτικά γραφεία 
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ  

Οι εν ιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τισ αιτθςεισ/προτάςεισ τουσ και όλα τα 

απαραίτητα  ικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 και ϊρα 13:00 

και να είναι  ιαιέςιμοι για εν εχόμενη ατομικθ ςυνέντευξη.  

Οι αιτθςεισ μποροφν να υποβληιοφν αυτοπροςϊπωσ, θ με εξουςιο οτημένο πρόςωπο, θ 

μέςω ταχυ ρομείου/ταχυμεταφορέα  courier , ςτη  ιεφιυνςη:  

Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

Γενική Δ/νςη Περιβαλλοντικήσ Πολιτικήσ 

Δ/νςη Διαχείριςησ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και Βιοποικιλότητασ 

Τμήμα Προςτατευόμενων Περιοχϊν 

Πατηςίων 147, 112 51 Αθήνα 

(υπόψη κου Ι. Μητςόπουλου, Επιςτημονικοφ Υπευθφνου του Ζργου LIFE IP 4 NATURA) 

 

Θα ληφιοφν υπόψη μόνο οι αιτθςεισ που ια κατατειοφν θ ια αποςταλοφν και ια 

παραληφιοφν από το ΥΠΕΝ, με ευιφνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ωσ άνω 

καταληκτικθ ημερομηνία και ϊρα υποβολθσ αιτθςεων.   ιτθςεισ οι οποίεσ ια υποβληιοφν 

μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ϊρα ια απορρίπτονται ωσ εκπρόιεςμεσ και  εν ια 

αξιολογοφνται.  Ελλιπείσ αιτθςεισ  ε ια ληφιοφν υπ’ όψη.  

Προςόντα που αναφέρονται είτε ςτην αίτηςη πρόταςησ, είτε ςτο βιογραφικό ςημείωμα 

αλλά  εν τεκμηριϊνονται με την υποβολθ των αντιςτοίχων  ικαιολογητικϊν,  εν ια 

ληφιοφν υπόψη και  εν ια μοριο οτηιοφν για την τελικθ κατάταξη των υποψηφίων.  

Στο εξωτερικό μέροσ του φακέλου υποβολθσ τησ πρόταςησ ια πρέπει να αναγράφεται 

ευκρινϊσ ότι πρόκειται για  

Αίτηςη για την πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ με αρ. πρωτ. 4466/23-02-2018  

για το ζργο «LIFE IP 4 NATURE»  

και να  ίνονται τα ςτοιχεία του υποψηφίου  

ονοματεπϊνυμο, διεφθυνςη, τηλζφωνο επικοινωνίασ 

καιϊσ και ο  

κωδικόσ Θζςησ 

Τονίζεται ότι ο υποψθφιοσ μπορεί να υποβάλει αίτηςη ςε περιςςότερεσ από μια ιέςεισ. 

Στην περίπτωςη αυτθ, καλείται να  ηλϊςει ςτην αίτηςη/πρόταςθ του τη ςειρά 

προτεραιότητασ για τισ ιέςεισ που τον εν ιαφέρουν. 
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AΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

Θ αξιολόγηςη των αιτθςεων/προτάςεων ια γίνει από τριμελθ Επιτροπθ  ξιολόγηςησ, η 

οποία ια ςυγκροτηιεί και ια ειςηγηιεί τουσ προτεινόμενουσ για την ανάιεςη Ζργου.  

Θ  ια ικαςία αξιολόγηςησ ια ςυντελεςτεί ςε  φο φάςεισ    και Β .  

   Στην πρϊτη φάςη η αρμό ια Επιτροπθ ια προβεί ςτον έλεγχο πληρότητασ των αιτθςεων 

και των υποβληιέντων  ικαιολογητικϊν και ια καταρτίςει κατάλογο των υποψηφίων που 

ια πληροφν τουσ όρουσ ςυμμετοχθσ ςτην πρόςκληςη και ια γίνουν  εκτοί ςτη  ια ικαςία 

αξιολόγηςησ που ια ακολουιθςει. Στη ςυνέχεια, η επιτροπθ ια προβεί ςτην αξιολόγηςη 

των απαιτοφμενων και πρόςιετων προςόντων των υποψηφίων και ςτη βαιμολόγηςη 

αυτϊν.  

Θ αξιολόγηςη και η βαιμολόγηςη των προςόντων ια γίνει με βάςη τα κριτθρια του 

παρακάτω Πίνακα. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ  

Α/Α   
 

Προςόν – Κριτήριο Αξιολόγηςησ Μονάδεσ Βαθμολόγηςησ 

1  παιτοφμενοι τίτλοι ςπου ϊν  Ν Ι/ΟΧΙ 

2 Εμπειρία ςε ςυναφθ προγράμματα /έργα 60  

3 Πρόςιετα προςόντα 10 

4 Γνϊςη  γγλικϊν Ν Ι/ΟΧΙ 

5 Συνέντευξη 30 

Μετά τη βαιμολόγηςη των προςόντων η επιτροπθ ια καταρτίςει  πίνακα βαιμολογίασ 

προςόντων  για κάιε υποψθφιο και κάιε ιέςη. 

Β  Στη  εφτερη φάςη η αρμό ια Επιτροπθ ια  ιενεργθςει ςυνέντευξη με όςουσ από τουσ 

υποψηφίουσ υπάρχει η πιιανότητα να επιλεγοφν για την πλθρωςη τησ ιέςησ προτίμηςησ, 

βάςη τησ κατάταξθσ τουσ ςτον  πίνακα βαιμολογίασ προςόντων  τησ πρϊτησ φάςησ. Θ 

ςυνέντευξη ια έχει ωσ ςτόχο τη  ιερεφνηςη των προςωπικϊν χαρακτηριςτικϊν τουσ και τησ 

βοφληςθσ τουσ να ςυνειςφέρουν ςτην υλοποίηςη του εν λόγω Ζργου. Στη ςυνέχεια η 

επιτροπθ ια καταρτίςει  τελικό πίνακα κατάταξησ υποψηφίων  ςτον οποίο ια 

παρουςιάζεται η ςειρά προτεραιότητασ για κάιε ιέςη, βάςει τησ ςυνολικθσ βαιμολογίασ 

 άιροιςμα βαιμοφ από τον  πίνακα βαιμολογίασ προςόντων  και βαιμοφ από τη 

ςυνέντευξη . Οι προτάςεισ των εν ιαφερόμενων που  εν προςέρχονται ςτη ςυνέντευξη 

απορρίπτονται.  

Τέλοσ, η επιτροπθ ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό αξιολόγηςησ βάςει των  φο πινάκων, με 

πλθρη, ει ικθ και εμπεριςτατωμένη αιτιολογία ςε ςχέςη με τη ςειρά κατάταξησ των 

υποψηφίων για κάιε ιέςη. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  

Μετά την έγκριςθ τουσ, οι υποψθφιοι ενημερϊνονται με ηλεκτρονικό ταχυ ρομείο, ενϊ τα 

αποτελέςματα τησ αξιολόγηςησ αναρτϊνται ςτη ΔΙ ΥΓΕΙ  και ςτην ιςτοςελί α του ΥΠΕΝ 

(www.ypeka.gr).  

Υποψθφιοσ που επιιυμεί να υποβάλει ένςταςη ςχετικά με το αποτέλεςμα τησ αξιολόγηςησ 

 απόφαςη απο οχθσ αποτελεςμάτων   ικαιοφται να προςφφγει ςτη Διεφιυνςη Διαχείριςησ 

Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και Βιοποικιλότητασ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ, εντόσ 

αποκλειςτικθσ προιεςμίασ πέντε  5  εργαςίμων ημερϊν από την επομένη τησ ημερομηνίασ 

ανάρτηςησ τησ απόφαςησ απο οχθσ αποτελεςμάτων ςτη ΔΙ ΥΓΕΙ  και ςτην ιςτοςελί α του 

ΥΠΕΝ  www.ypeka.gr). 

Ενςτάςεισ που υποβάλλονται μετά την παρέλευςη τησ άνω προιεςμίασ απορρίπτονται ωσ 

εκπρόιεςμεσ και  εν εξετάζονται, ανεξαρτθτωσ του λόγου που ο θγηςε ςτην εκπρόιεςμη 

υποβολθ. Θ ένςταςη επιτρέπεται για λόγουσ ςχετικοφσ με τη νομιμότητα των  ια ικαςιϊν 

και όχι για την ουςιαςτικθ εκτίμηςη τησ Επιτροπθσ  ξιολόγηςησ.  

Θ άςκηςη τησ ένςταςησ γίνεται με κατάιεςθ τησ αυτοπροςϊπωσ θ με εξουςιο οτημένο 

πρόςωπο, θ με αποςτολθ μέςω ταχυ ρομείου θ μέςω ταχυμεταφορέα  courier  απευιείασ 

ςτη Διεφιυνςη Διαχείριςησ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και Βιοποικιλότητασ του Υπουργείου 

Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ, η οποία πάντωσ ια πρέπει να παραληφιεί με ευιφνη του 

ενιςτάμενου, εντόσ τησ ί ιασ προιεςμίασ των πέντε  5  εργαςίμων ημερϊν.  ν η ημέρα 

εκπνοθσ τησ ανωτέρω προιεςμίασ είναι μη εργάςιμη, η προιεςμία μεταφέρεται ςτην 

αμέςωσ επόμενη εργάςιμη ημέρα. Εκπρόιεςμεσ ενςτάςεισ  εν λαμβάνονται υπ’ όψη και 

 εν εξετάζονται.  

Στο εξωτερικό μέροσ του φακέλου υποβολθσ τησ ένςταςησ ια πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινϊσ τα εξθσ:  

Ζνςταςη για την πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ με αρ. πρωτ. 4466/23-02-2018 
για το ζργο «LIFE IP 4 NATURE»  

Ονοματεπϊνυμο, διεφθυνςη, τηλζφωνο επικοινωνίασ 

Κωδικόσ Θζςησ: 

Θ ενςτάςεισ ια εξεταςτοφν εντόσ 20 ημερϊν από την τριμελθ Επιτροπθ  ξιολόγηςησ. 

Οι υποψθφιοι έχουν  ικαίωμα πρόςβαςησ ςτα έγγραφά τουσ καιϊσ και ςε αυτά των 

ςυνυποψηφίων τουσ, κατόπιν γραπτθσ τουσ αίτηςησ και υπό τισ προχποιέςεισ του άριρου 

5 του Ν. 2690/1999  ΦΕ   ϋ 45/9.3.1999 , εντόσ 5 ημερολογιακϊν ημερϊν από την επόμενη 

τησ αναρτθςεωσ των αποτελεςμάτων και υπό τον όρο τησ τθρηςησ των προβλεπόμενων ςτο 

με  .Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο τησ  ρχθσ Προςταςίασ Δε ομένων Προςωπικοφ 

Χαρακτθρα. 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 . Σχετικά με την υποβολθ των  ικαιολογητικϊν 

1.  πό τισ αιτθςεισ/προτάςεισ που υποβάλλονται εμπρόιεςμα και παρα εκτά κατά τα 

αναφερόμενα, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και ςυνάπτεται ςφμβαςη 

μίςιωςησ Ζργου με τον/την επιλεχιέντα ςτη βάςη τησ ςυμβατικθσ ελευιερίασ.  

2. Εμπρόιεςμεσ ιεωροφνται οι αιτθςεισ/προτάςεισ που ια παραληφιοφν μέχρι την 

οριζόμενη από την παροφςα πρόςκληςη ημερομηνία και ϊρα. Στην περίπτωςη 

ταχυ ρομικθσ αποςτολθσ θ αποςτολθσ με ταχυμεταφορά, η Διεφιυνςη Διαχείριςησ 

Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και Βιοποικιλότητασ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ 

ου εμία ευιφνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των προτάςεων που 

ια αποςταλοφν. 

3.  ντικατάςταςη τησ αίτηςησ/πρόταςησ θ  ιόριωςη αυτθσ θ ςυμπλθρωςη τυχόν 

ελλειπόντων  ικαιολογητικϊν επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λθξη τησ προιεςμίασ υποβολθσ 

των προτάςεων. 

4. Για τουσ εν ιαφερόμενουσ των οποίων οι τίτλοι ςπου ϊν τριτοβάιμιασ εκπαί ευςησ 

 προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν  έχουν χορηγηιεί από ι ρφματα του εξωτερικοφ πρέπει 

να ςυνο εφονται από πιςτοποιητικά αναγνϊριςησ του ΔΟ Τ Π. Στην περίπτωςη υποβολθσ 

τίτλου ςπου ϊν για την πιςτοποίηςη ςυνεκτιμϊμενου προςόντοσ, ο οποίοσ έχει χορηγηιεί 

από ι ρφματα του εξωτερικοφ και  ε ςυνο εφεται από πιςτοποιητικό αναγνϊριςησ του 

ΔΟ Τ Π, η πρόταςη του εν ιαφερόμενου  εν απορρίπτεται αλλά  εν βαιμολογείται το 

ςυγκεκριμένο ςυνεκτιμϊμενο προςόν. 

5. Θ πιςτοποίηςη γνϊςησ του τίτλου γλωςςομάιειασ απο εικνφεται με βάςη το Άριρο 1 

π. .146/2007  Τροποποίηςη  ιατάξεων του π. . 50/2001  αιοριςμόσ προςόντων 

 ιοριςμοφ ςε ιέςεισ φορέων του  ημόςιου τομέα όπωσ αυτό ιςχφει  

 ΦΕ 185/3.8.2007/τ. ’ , ςε ςυν υαςμό με το τελευταίο ε άφιο τησ παρ.1 του άριρου 1 

π. . 116/2006  Τροποποίηςη του άριρου 28 του π. .50/2001……   ΦΕ 115/9.6.2006/τ. ’ .  

6. Ωσ εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη νοείται η απαςχόληςη που έχει αποκτηιεί  υνάμει 

ςφμβαςησ εργαςίασ θ  υνάμει ςφμβαςησ Ζργου ςτον  ημόςιο θ ι ιωτικό τομέα, ςε 

καιθκοντα θ έργα ςυναφθ με τα αναφερόμενα ςτην παροφςα πρόςκληςη, μετά την 

απόκτηςη των τίτλων ςπου ϊν με τουσ οποίουσ μετέχει ςτην παροφςα  ια ικαςία και υπό 

τισ προχποιέςεισ που αναφέρονται κατωτέρω. Ωσ απαιτοφμενα  ικαιολογητικά για την 

από ειξη του αντικειμένου και τησ χρονικθσ  ιάρκειασ τησ εμπειρίασ λαμβάνονται υπόψη:  

 Βεβαίωςη του αςφαλιςτικοφ φορέα από την οποία προκφπτει η χρονικθ 

 ιάρκεια αςφάλιςησ  για τουσ υποψηφίουσ που η εμπειρία τουσ αφορά 

ςτον ι ιωτικό τομέα  θ 

 Βεβαίωςη του οικείου φορέα του Δημοςίου  για τουσ υποψηφίουσ που η 

εμπειρία τουσ αφορά ςτον  ημόςιο τομέα  θ/και  

 Σφμβαςη με τον φορέα του Δημοςίου από την οποία να απο εικνφεται το 

χρονικό  ιάςτημα και το αντικείμενο απαςχόληςησ. 

Εφόςον από τη βεβαίωςη του αςφαλιςτικοφ φορέα  εν προκφπτει η ζητοφμενη εμπειρία, 

απαιτείται η προςκόμιςη ςφμβαςησ θ  ελτίου παροχθσ υπηρεςιϊν που καλφπτει 
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εν εικτικϊσ τη  ιάρκεια τησ ζητοφμενησ εμπειρίασ. Σε περίπτωςη που ο υποψθφιοσ 

ςυμμετείχε ςε ερευνητικά έργα θ προγράμματα, η εμπειρία αυτθ απο εικνφεται με τα 

ακόλουια  ικαιολογητικά :  

 Βεβαίωςη του Εργο ότη θ του Επιςτημονικά Υπευιφνου του Ζργου, ςτην οποία 

ια αναφέρεται το ερευνητικό έργο που ςυμμετείχε, το αντικείμενο τησ έρευνασ 

και ο χρόνοσ ςυμμετοχθσ του υποψηφίου και  

 Βεβαίωςη του Γραμματέα θ του Προέ ρου τησ Επιτροπθσ Ερευνϊν θ του 

Ερευνητικοφ φορέα, ςτην οποία ια αναφέρεται ο τίτλοσ και η  ιάρκεια του 

ερευνητικοφ προγράμματοσ, ο χρόνοσ ςυμμετοχθσ του υποψηφίου κι η 

ςυμβατικθ ςχέςη με την οποία ςυν εόταν ο υποψθφιοσ με Φορέα  ςφμβαςη 

εργαςίασ οριςμένου χρόνου θ Ζργου). 

Β. Σχετικά με την παροχθ υπηρεςιϊν και τη χρηματο ότηςη 

7. Οι επιλεχιέντεσ ια έχουν την υποχρέωςη να ςυνεργάζονται με τον Επιςτημονικό 

Υπεφιυνο του Ζργου και τα υπόλοιπα μέλη τησ ομά ασ Ζργου ςτην οποία έχουν ενταχιεί.  

8. Για το έργο που αναλαμβάνουν να εκτελέςουν οι επιλεχιέντεσ, όπωσ αυτό περιγράφεται 

ςτην παροφςα πρόςκληςη εκ θλωςησ εν ιαφέροντοσ, υποχρεοφνται να υποβάλλουν 

μηνιαίεσ εκιέςεισ παραχιέντοσ Ζργου. Ο Επιςτημονικόσ Υπεφιυνοσ του Ζργου που 

παρακολουιεί, ελέγχει και πιςτοποιεί - είτε ολικά είτε κατά τμθματα - την ποιοτικθ και 

ποςοτικθ εκτέλεςη του Ζργου των επιλεχιέντων, εγκρίνει την αντίςτοιχη έκιεςη 

παραχιέντοσ Ζργου που έχουν υποβάλλει. Θ έγκριςη από τον Επιςτημονικό Υπεφιυνο του 

Ζργου τησ έκιεςησ παραχιέντοσ Ζργου υπέχει ιέςη πρακτικοφ παραλαβθσ και βεβαίωςησ 

καλθσ εκτέλεςησ του Ζργου που εκτέλεςαν οι επιλεχιέντεσ. 

9. Θ ςυμφωνηιείςα αμοιβθ είναι  υνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την 

πρόο ο εκτέλεςησ και την κατά τμθματα παρά οςη του Ζργου, υπό τον όρο φπαρξησ 

 ιαιέςιμου ταμειακοφ υπολοίπου ςτο έργο, μετά από πιςτοποίηςη και εντολθ του 

Επιςτημονικοφ Υπευιφνου του Ζργου και την προςκόμιςη όλων των απαιτοφμενων 

 ικαιολογητικϊν για την πληρωμθ. 

10. Στην περίπτωςη που απαιτείται μετακίνηςη εκτόσ έ ρασ για τισ ανάγκεσ υλοποίηςησ του 

Ζργου, οι  απάνεσ τησ  φναται να καλυφιοφν από τον προχπολογιςμό του Ζργου.  

11.  αι’ όλη τη  ιάρκεια εκτέλεςησ του Ζργου και κατά τουσ όρουσ τησ ςφμβαςησ μπορεί 

να πραγματοποιηιεί αντικατάςταςη του/των επιλεχιέντοσ/ντων με άλλον/ουσ 

εν ιαφερόμενο/ουσ ςτο πλαίςιο τησ παροφςησ πρόςκληςησ εκ θλωςησ εν ιαφέροντοσ και 

ςφμφωνα με τον ςυνταγμένο πίνακα κατάταξησ.  

12. Επιςημαίνεται ότι είναι  υνατθ, μέςα ςτο πλαίςιο και τισ  υνατότητεσ του Ζργου, η 

παράταςη τησ χρονικθσ  ιάρκειασ τησ ςφμβαςησ θ/και επέκταςησ του φυςικοφ θ 

οικονομικοφ αντικειμένου τησ.  

13. Σε περίπτωςη που ο επιλεχιείσ υποψθφιοσ εκτελεί πλημμελϊσ τα καιθκοντά του 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τησ πρόςκληςησ θ τησ ςφμβαςθσ του, το ΥΠΕΝ  φναται να αξιϊςει 

τη λφςη τησ ςφμβαςησ αζημίωσ και να προβεί ςε αντικατάςταςθ του με τον επόμενο κατά 

ςειρά κατάταξησ υποψθφιο, χωρίσ περαιτέρω  ια ικαςία, θ να προβεί ςε νέα  ια ικαςία 

επιλογθσ.  
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14. Θ ανάιεςη του Ζργου ια γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τησ Σφμβαςησ 

Επιχορθγηςησ  Grant Agreement , μεταξφ τησ Ευρωπαϊκθσ Επιτροπθσ και του  Υπουργείου 

Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ  ωσ  Συντονιςτθ Δικαιοφχου  με την οποία καιορίςτηκαν οι 

όροι, οι ει ικότερεσ προχποιέςεισ τησ χρηματο ότηςησ και ο προχπολογιςμόσ του Ζργου 

“LIFE IP 4 NATURA’’  κω ικόσ LIFE16 IPE/GR/002). 

15. Σε περίπτωςη που για οποιον θποτε λόγο  ιακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο 

χρηματο ότηςη, το ΥΠΕΝ  ιατηρεί το  ικαίωμα να  ιακόψει με  θλωςη  ιακοπθσ και 

αζημίωσ την εκτέλεςη τησ ςφμβαςησ ανάιεςησ Ζργου.  

Γ. Σε ςχέςη με την εκ θλωςη εν ιαφέροντοσ 

16. Επιςημαίνεται ότι η  ια ικαςία πρόςκληςησ υποβολθσ προτάςεων για ςφναψη 

ςφμβαςησ μίςιωςησ Ζργου τησ παροφςησ  εν είναι  ιαγωνιςτικθ, ενϊ η τυχόν επιλογθ 

αντιςυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτθρα απο οχθσ πρόταςησ και όχι  πρόςληψησ .  

17. Υποβληιείςα πρόταςη η οποία  εν πληροί τα απαιτοφμενα προςόντα τησ πρόςκληςησ 

 εν βαιμολογείται και απορρίπτεται.  

Οι εν ιαφερόμενοι μποροφν να απευιφνονται για περιςςότερεσ πληροφορίεσ τηλεφωνικά 

ςτο 2108642209 θ ςτο email: i.mitsopoulos@prv.ypeka.gr  κ. Ιωάννησ Μητςόπουλοσ)  

Θ παροφςα πρόςκληςη εκ θλωςησ εν ιαφέροντοσ ια αναρτηιεί : 

α  ςτο  ια ικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ  www.ypeka.gr  ςτη ιεματικθ ςελί α 

Τπουργείο/Ανακοινϊςεισ, 

β  ςτο ηλεκτρονικό ςφςτημα  ΔΙ ΥΓΕΙ   

 

     Ο  ναπληρωτθσ Υπουργόσ Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ 

 

 

                                                                   Σωκράτησ Φάμελλοσ 

Εςωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Υπουργοφ ΠΕΝ, κου Γ. Σταιάκη 
- Γραφείο  ν. Υπουργοφ ΠΕΝ, κου Σ. Φάμελλου 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέωσ Περιβάλλοντοσ, κασ Χ. Μπαριτάκη 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέωσ ΥΠΕΝ, κασ Η. Τόμπρου 
- Γραφείο Γεν. Διευιυντθ Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν ΥΠΕΝ, κου  . Πατραμάνη 
- Γραφείο Γεν. Διευιφντριασ Περιβαλλοντικθσ Πολιτικθσ, κασ Μ.  ρητικοφ 
-Γραφείο Διευιφντριασ Προχπολογιςμοφ & Δημοςιονομικϊν  ναφορϊν, κασ Μ.    
Μπαλωμένου 
-  ρχείο ΔΔΦΠΒ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

 
 

ΠΡΟ ΤΠΕΝ 
Δ/νςη Διαχείριςησ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ 

και Βιοποικιλότητασ 
 

 
   Τ Π Ο Β Ο Λ Η  Π Ρ Ο Σ Α  Η   Γ Ι Α  Σ Ο  Ε Ρ Γ Ο « L I F E  I P  4  N A T U R A »  

 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: 

Α.Φ.Μ.: 

ΔΟΤ: 

Α. Δ. Σ.: 

Δ/ΝΗ  ΚΑΣΟΙΚΙΑ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

ΚΩΔΙΚΟ/ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΗ/ΘΕΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ/ΟΠΟΙΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ 

 

 

Παρακαλϊ να ιεωρθςετε την παροφςα πρόταςη ωσ επίςημη υποψηφιότητά μου για τη ςυμμετοχθ 

μου ςτο έργο  LIFE IP 4 NATURA  το οποίο ςυγχρηματο οτείται από την Ευρωπαϊκθ Επιτροπθ και 

Εινικοφσ πόρουσ, ςφμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 4466/23-02-2018 πρόςκληςη εκ θλωςησ 

εν ιαφέροντοσ τησ Δ/νςησ Διαχείριςησ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ του ΥΠΕΝ. 
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Με ατομικθ μου ευιφνη, γνωρίζοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλέπονται από τισ  ιατάξεισ τησ παρ. 6 

του άριρου 22 του  Ν. 1599/86,  ηλϊνω υπεφιυνα ότι: 

 .  πο έχομαι τουσ όρουσ τησ παροφςασ πρόςκληςησ για την υποβολθ  ηλϊςεων εκ θλωςησ 

εν ιαφέροντοσ για τη ςφναψη ςυμβάςεων έργου ι ιωτικοφ  ικαίου. 

Β.Δφναμαι να εκτελέςω την αιτοφμενη εργαςία ςτο χρόνο που ορίζεται ςτην πρόςκληςη. 

Γ. Για την ανάληψη των καιηκόντων μου και την είςπραξη των νόμιμων απο οχϊν  εν ςυντρέχει 

κανένα κϊλυμα ςτο πρόςωπό μου και ςε αντίιετη περίπτωςη, ια φροντίςω για την άρςη κάιε 

κωλφματοσ για το ςκοπό αυτό, εφόςον επιλεγϊ. 

Δ. Οι πληροφορίεσ που  ίνονται ςτο ςφνολο των εντφπων αυτθσ τησ αίτηςησ είναι ακριβείσ και 

αληιείσ. 

 

 

 

Θμερομηνία........................................... 

 

 

Ο/η Aιτ 
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