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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας στο 

πλαίσιο του έργου «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή 
Συμπεριφοράς - Greek Caves and Bats: Management and Change of Attitude» με ακρωνύμιο 

GRECABAT και κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 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.  132/2017  «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  
και  Ενέργειας»(ΦΕΚ 160/A/2017). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 70/2015 περί Ανασύστασης Υπουργείου 
Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης,  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  σε  Υπουργείο  
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας». (ΦΕΚ 114/Α/2015).

4. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  125/2016  «Διορισμός  Υπουργών,  Αναπληρωτών  
Υπουργών  και   Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/2016).

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α /2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών,  ∆ιοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραμμα ∆ιαύγεια” και άλλες 
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την αριθ. Υ198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722/Β/2016) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτη Φάμελλο», όπως τροποποιήθηκε με την Υ72/21.9.2018 ομοία (ΦΕΚ 
4201/Β/2018).

7. Tις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής   
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» όπως τροποιήθηκε και ισχύει.
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9. Την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265/Α/2014), όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 
125/Α/2016).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α ́/01-04-2019) που αφορά 
στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενα, από 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, προγράμματα LIFE.

11. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 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.

12. Τις διατάξεις του ΠΔ 164 (ΦΕΚ 134/Α/2004) όπως αυτές ισχύουν.
13. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και 
τη Δράση για το Κλίμα (LIFE).

14. Την από 15/06/2018 σύμβαση επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της  
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του «Πανεπιστημίου Κρήτης» ως «Συντονιστή 
Δικαιούχου» με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της  
χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου “LIFE GRECABAT’’ (κωδικός 
LIFE17 NAT/GR/000522).  

15. Το από 01-10-2018 Συμφωνητικό Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης «Συντονιστή Δικαιούχου» και του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δικαιούχου» που καθορίστηκαν οι όροι της 
συνεργασίας στο πλαίσιο του Έργου LIFE GRECABAT. 

16. Την με αρ. πρωτ. 121655/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για την ένταξη του Έργου στο ΠΔΕ 2018 με ενάριθμο 2018ΣΕ07520003 
(ΑΔΑ: 6Ε4Υ465ΧΙ8-Α79).

17. Την αριθμ. 18877/1096/03.04.2018 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό 
Γραμματέα Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον 
Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στον Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και 
Ελεγκτών ΥΠΕΝ, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους 
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους τμημάτων και των 
Αυτοτελών τμημάτων και τους Προϊσταμένους Μονάδων των Επιτελικών Δομών 
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ. (ΦΕΚ 1228 Β/ 03.04.2018).

18. Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του Έργου απαιτείται η σύναψη μιας σύμβασης 
για την ανάθεση Έργου σε φυσικό πρόσωπο ο/η οποίος/α θα αναλάβει την 
υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων για τα μέρη που αφορούν στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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Προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που 
αναφέρονται παρακάτω, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση Συμβάσης 
Μίσθωσης Έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, με αντικείμενο την υλοποίηση 
δράσεων του Έργου: 

«Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς 
Greek Caves and Bats: Management and Change of Attitude», με ακρωνύμιο GRECABAT και 
κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522 που συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE 
2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους.

H σύμβαση έργου που θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης 
μέχρι τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω προγράμματος, χωρίς τη διενέργεια νέας 
πρόσκλησης και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για το ΥΠΕΝ, και εντός πάντοτε 
του χρόνου διαρκείας του εν λόγω Έργου, αφορά την παρακάτω θέση:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Θέση: Ειδικός Βιοποικιλότητας και Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:

Με τη σχετική σύμβαση θα καλυφθεί μέρος των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
σχετική συναφθείσα Σύμβαση Επιχορήγησης για το έργο “GRECABAT” και κωδικό LIFE17 
NAT/GR/000522 και ειδικότερα: 

1. Συμμετοχή στην διαδικασία τελικής διαμόρφωσης (APs Drafting and legal editing) και 
θεσμοθέτησης των Σχεδίων Δράσης που θα παραχθούν από τη δράση Α3, και ειδικότερα: 

(α) τη διαμόρφωση των σχεδίων δράσης για τα 10 χειρόπτερα και τον οικότοπο των 
σπηλαίων (Habitat 8310) και, (β) τη διερεύνηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την 
υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης (συμμετοχή στη διαμόρφωση πλάνου χρηματοδότησης της 
υλοποίησης των σχεδίων δράσης).

2.  Συμμετοχή στη δράση C4 (Action C4: Change the attitude and behaviour of stakeholders), 
για την προετοιμασία και παρουσίαση θεμάτων σχετικών την Ευρωπαϊκή και Εθνική 
νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία των επιλεγμένων ειδών και του οικοτόπου 
8310.

3. Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές ημερίδες της δράσης F3 για τους εταίρους του 
προγράμματος, ως εισηγητής σε θέματα Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας και ως 
εκπαιδευόμενος στις άλλες πλευρές του προγράμματος. 

4. Ενσωμάτωση τις επικοινωνιακής στρατηγικής του προγράμματος στις παρουσιάσεις της 
δράσης C4.

5. Συμμετοχή στον έλεγχο ποιότητας του έργου στα πλαίσια της δράσης F2

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω δράσεων είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο 
μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας.
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Παραδοτέα: 

Το παραδοτέο συνίσταται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων στις οποίες θα 
περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας του/της και η 
συμμετοχή του/της σε σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του Έργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

- Πτυχίο Πανεπιστημίου Βιολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, 
Γεωλογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο 
αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο 
πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα φύσης και βιοποικιλότητας, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, σχεδιασμού και 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

- Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):

Διδακτορικός Τίτλος σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο 
πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, σε ζητήματα φύσης και βιοποικιλότητας, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, σχεδιασμού και 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Αμοιβή:

Η συνολική αμοιβή της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ανέρχεται στο ποσό των 32.890,00 € 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών) με χρονική διάρκεια 
δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση υποβολής πρότασης (Παράρτημα).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 10 σελίδες).

3. Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, εφόσον προέρχονται από Ελληνικό Ίδρυμα. 
Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που προέρχεται από ισοδύναμο Ανώτατο Ίδρυμα 
Εκπαίδευσης του εξωτερικού να είναι νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα1.

4. Απλά φωτοαντίγραφα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών από τα οποία θα προκύπτει η γνώση της ξένη γλώσσας, 

νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.

6. Απλά φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

1 Οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή 
από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία
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-ότι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

-ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή 
εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.

-ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε.

-ότι δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο 
για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή 
άνω των έξι μηνών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαϊου 2019 και ώρα 15:00. 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή 
μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα (courier), στη διεύθυνση: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
(υπόψη κου Ι. Μητσόπουλου)

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα 
παραληφθούν από το ΥΠΕΝ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων.  Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν 
μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα 
αξιολογούνται.  Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψη. 

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση πρότασης, είτε στο βιογραφικό σημείωμα 
αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα 
ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφεται 
ευκρινώς ότι πρόκειται για 

Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «GRECABAT και κωδικό 
LIFE17 NAT/GR/000522» 

και να δίνονται τα στοιχεία του υποψηφίου 

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας
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AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η 
οποία θα συγκροτηθεί και θα εισηγηθεί τον/την προτεινόμενο/η για την ανάθεση του 
έργου. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που θα 
πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση και θα γίνουν δεκτοί στη διαδικασία 
αξιολόγησης που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια, η επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση 
των προτάσεων των υποψηφίων και στη βαθμολόγηση αυτών. 

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των προσόντων θα γίνει με βάση τα κριτήρια του 
παρακάτω Πίνακα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Α/Α Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης
1 Εμπειρία σε προγράμματα και έργα σχετικά με 

τον οικότοπο 8310 και με είδη χειροπτέρων 
2 μονάδες ανά πλήρη μήνα 
απασχόλησης με μέγιστο 

τα 10 έτη
2 Εμπειρία σε άλλα συναφή προγράμματα και 

έργα με τη φύση και τη βιοποικιλότητα
1 μονάδα ανά πλήρη μήνα 
απασχόλησης με μέγιστο 

τα 10 έτη
3 Πρόσθετα προσόντα (Συναφής Διδακτορικός 

Τίτλος Σπουδών)
30

Στην περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί 
δημόσια κλήρωση στα γραφεία της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας, στην οποία θα κληθούν να παραστούν, εφόσον το επιθυμούν, οι 
υποψήφιοι των οποίων οι προτάσεις ισοβάθμησαν. Μετά τη βαθμολόγηση των προσόντων 
η Επιτροπή θα καταρτίσει «πίνακα βαθμολογίας προσόντων» για κάθε υποψήφιο με πλήρη, 
ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

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 τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή τους, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ 
(www.ypeka.gr). 

Υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούνται να προσφύγουν στη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 
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επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr).

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη 
υποβολή. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους σχετικούς με τη νομιμότητα των διαδικασιών 
και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο, ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορέα (courier) απευθείας 
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία πάντως θα πρέπει να παραληφθεί με ευθύνη του 
ενιστάμενου, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων ημερών. 

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα εξής: 

Ένσταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «GRECABAT και 
κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522» 

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν εντός 20 ημερών από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 
5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999), εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη 
της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο 
με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών

1. Από τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 
αναφερόμενα, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση 
μίσθωσης Έργου με τον/την επιλεχθέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις/προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την 
οριζόμενη από την παρούσα πρόσκληση ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, η Διεύθυνση Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που 
θα αποσταλούν.

3. Αντικατάσταση της αίτησης/πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προτάσεων.

http://www.ypeka.gr/
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4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει 
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση υποβολής 
τίτλου σπουδών για την πιστοποίηση συνεκτιμώμενου προσόντος, ο οποίος έχει χορηγηθεί 
από ιδρύματα του εξωτερικού και δε συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του 
ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται αλλά δεν βαθμολογείται το 
συγκεκριμένο συνεκτιμώμενο προσόν.

5. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας 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» 
(ΦΕΚ185/3.8.2007/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……» (ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’). 

6. Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει 
σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης Έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την 
απόκτηση των τίτλων σπουδών με τους οποίους μετέχει στην παρούσα διαδικασία και υπό 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: 

 Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική 
διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά 
στον ιδιωτικό τομέα) ή

 Βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η 
εμπειρία τους αφορά στον δημόσιο τομέα) ή/και 

 Σύμβαση με τον φορέα του Δημοσίου από την οποία να αποδεικνύεται το 
χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης.

Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η ζητούμενη εμπειρία, 
απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτει 
ενδεικτικώς τη διάρκεια της ζητούμενης εμπειρίας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
συμμετείχε σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά : 

 Βεβαίωση του Εργοδότη ή του Επιστημονικά Υπευθύνου του Έργου, στην οποία 
θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που συμμετείχε, το αντικείμενο της έρευνας 
και ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και 

 Βεβαίωση του Γραμματέα ή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ή του 
Ερευνητικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος και η διάρκεια του 
ερευνητικού προγράμματος, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου κι η 
συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με Φορέα (σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου ή Έργου).

Β. Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση

7. Ο/η ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζονται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 
του Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας Έργου στην οποία έχουν ενταχθεί. 
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8. Για το έργο που αναλαμβάνουν να εκτελέσει ο/η ανάδοχος, όπως αυτό περιγράφεται 
στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαίες 
εκθέσεις παραχθέντος Έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου που παρακολουθεί, 
ελέγχει και πιστοποιεί - είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση 
του Έργου του/της αναδόχου, εγκρίνει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος Έργου που 
έχουν υποβάλλει. Η έγκριση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου της έκθεσης 
παραχθέντος Έργου υπέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
του Έργου που εκτέλεσαν ο/η ανάδοχος.

9. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την 
πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του Έργου, υπό τον όρο ύπαρξης 
διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του 
Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την πληρωμή.

10. Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση εκτός έδρας για τις ανάγκες υλοποίησης του 
Έργου, οι δαπάνες της δύναται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Έργου. 

11. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η 
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των 
επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα 
κατάταξης. 

12. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο και τις δυνατότητες του Έργου, η 
παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης ή/και επέκτασης του φυσικού ή 
οικονομικού αντικειμένου της. 

13. Σε περίπτωση που ο/η ανάδοχος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα με 
τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, το ΥΠΕΝ δύναται να αξιώσει τη λύση της 
σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά 
κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί σε νέα διαδικασία 
επιλογής. 

14. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Σύμβασης 
Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του «Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως «Συνδικαιούχου» με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι 
ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου 
GRECABAT και κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522.

15. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο 
χρηματοδότηση, το ΥΠΕΝ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με δήλωση διακοπής και 
αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης Έργου. 

Γ. Σε σχέση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος

16. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». 
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17. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης 
δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά 
στο 2108642209 ή στο email: i.mitsopoulos@prv.ypeka.gr (κ. Ιωάννης Μητσόπουλος) 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί :

α) στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr) στη θεματική σελίδα 
Υπουργείο/Ανακοινώσεις,

β) στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

     Η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ

                                                                   Χριστίνα Μπαριτάκη

Συνημμένα: Υπόδειγμα υποβολής πρότασης

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ, κου Γ. Σταθάκη
- Γραφείο Αν. Υπουργού ΠΕΝ, κου Σ. Φάμελλου
- Γραφείο Γεν. Διευθύντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής, κου Κ. Δημόπουλου

mailto:i.mitsopoulos@prv.ypeka.gr
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