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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Για ηην ςποβολή πποηάζευν ππορ ζύνατη ζύμβαζηρ μίζθυζηρ έπγος, ενόρ (1)
εξυηεπικού ζςνεπγάηη, ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος έπγος με ηίηλο «Ολοκληπυμένερ
δπάζειρ για ηη διαηήπηζη και διασείπιζη ηυν πεπιοσών ηος δικηύος ΝΑTURA 2000,
ηυν ειδών ηυν οικοηόπυν και ηυν οικοζςζηημάηυν ζηην Ελλάδα – Integrated action
for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and
ecosystems in Greece» (Κυδ. LIFE 16IPE/GR/000002 - LIFE IP 4 NATURA», πος
ςλοποιεί η Πεπιθέπεια Αηηικήρ.
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Το Ν. 3852/7-6-10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/07-06-2010), όπωσ ζχει τροποποιθκεί
και ιςχφει.
2. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133Α/19-7-2018) «Ρρόγραμμα Κλειςκζνθσ Ι» όπωσ ιςχφει.
3. Ο ιςχφον Οργανιςμόσ τησ Περιφζρειασ Αττικήσ (ΦΕΚ 238/τ.Α./27-12-10) όπωσ
τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. 37419/13479/18 απόφαςθ «Ζγκριςθ τθσ 121/2018
απόφαςθσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ρεριφζρειασ Αττικισ, περί τροποποίθςθσ –
επικαιροποίθςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ»
(ΦΕΚ 1661 /τ.Β./11-05-2018).
4.

Το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014)
και ιδίωσ το άρκρο 123, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.

5. Τθν ΔΙΡΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκφκλιο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικι Αναςυγκρότθςθσ
με τθν οποία δεν απαιτείται ζγκριςθ τθσ ΡΥΣ 33/2006, όπωσ ιςχφει, για προςωπικό που
προςλαμβάνεται ςτο πλαίςιο προγραμμάτων του ΕΣΡΑ, του ΕΟΧ ι ςτο πλαίςιο άλλων
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διεκνϊν προγραμμάτων με ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ι
με ωριαία απαςχόλθςθ κακϊσ και με ςυμβάςεισ μίςκωςθσ Ζργου
ςυμπεριλαμβανόμενων των παρατάςεων και ανανεϊςεων των ανωτζρω ςυμβάςεων.
6. Τον 679/27-4-2016 Γενικό Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (GDPR) τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
7. Τθν αρ. πρωτ. οικ. 3955/21.01.2019 επιςτολι του Υπουργείου Εςωτερικϊν αναφορικά
με τισ Συμβάςεισ Μίςκωςθσ Ζργου ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων.
8. Τισ διατάξεισ του άρκρου 87 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/01-04-2019) που αφορά ςτθ
διαδικαςία πρόςλθψθσ προςωπικοφ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα, από ευρωπαϊκοφσ και
εκνικοφσ πόρουσ, προγράμματα LIFE.
9. Τον Κανονιςμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ
Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με τθ κζςπιςθ Ρρογράμματοσ για το Ρεριβάλλον και τθ
Δράςθ για το Κλίμα (LIFE).
10. Τθν με αρικμό 117/2017 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Αττικισ με κζμα:
Έγκριςη ςκοπιμότητασ για τη ςυμμετοχή τησ Περιφζρειασ Αττικήσ ςτη Β΄ φάςη
υποβολήσ του εθνικοφ φακζλου τησ Πρόταςησ «Ολοκληρωμζνεσ δράςεισ για την
διατήρηςη και διαχείριςη των περιοχών NATURA 2000, των ειδών, οικότοπων και
οικοςυςτημάτων ςτην Ελλάδα – Integrated actions for the conservation and
management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» ςτο
πλαίςιο των Ολοκληρωμζνων Προγραμμάτων (Integrated Projects) LIFE.
11. Τθν από 13/12/2017 Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ (Grant Agreement), μεταξφ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του «Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ» ωσ
«Συντονιςτι Δικαιοφχου» με τθν οποία κακορίςτθκαν οι όροι, οι ειδικότερεσ
προχποκζςεισ τθσ χρθματοδότθςθσ και ο προχπολογιςμόσ του Ζργου “LIFE-IP 4
NATURA’’ (κωδικόσ LIFE16 IPE/GR/000002), όπου θ Ρεριφζρεια Αττικισ είναι εταίροσ
του ζργου.
12. Τθν ζγκριςθ του 3θσ τροποποίθςθσ του Συμφωνθτικοφ Επιχοριγθςθσ (Ref. No Ares
(2020) 1347985) που υπεγράφθ ςτισ 9 Μαρτίου 2020 μεταξφ του Εκτελεςτικοφ
Οργανιςμοφ τθσ Ε.Ε. για τισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ (EASME) και του Συντονιςτι
Δικαιοφχου, που αφορά τθν υλοποίθςθ τθσ Β’ Φάςθσ του ζργου.
13. Το Συμφωνθτικό ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Ατικισ και του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ “LIFE-IP 4 NATURA’’
(κωδικόσ LIFE16 IPE/GR/000002), όπωσ ιςχφει.
14. Τθν με αρ. πρωτ. 10318/29-01-2018 απόφαςθ του Αν. Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ για τθν ζνταξθ του Ζργου LIFE-IP 4 NATURA ςτο ΡΔΕ 2018 με ενάρικμο
ζργου 2018ΣΕ07520001 τθσ ΣΑΕ 075/2 του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων του
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. (ΑΔΑ: ΩΙΘΤ465ΧΙ8-930).
15. Τισ ειδικότερεσ δράςεισ του ζργου, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο τεχνικό δελτίο του
ζργου και είναι ςφμφωνεσ με το εγχειρίδιο του προγράμματοσ.
16. Το γεγονόσ ότι για τθν υλοποίθςθ του ζργου απαιτείται θ ςφναψθ δφο (2) ςυνολικά
ςυμβάςεων μίςθωςησ ζργου ςε φυςικά πρόςωπα οι οποίοι/εσ θα αναλάβουν την
υλοποίηςη των απαιτοφμενων δράςεων για τα μζρη που αφοροφν ςτην Περιφζρεια
Αττικήσ, η ςυνολική δαπάνη των οποίων θα καλυφθεί από τισ εγκεκριμζνεσ
πιςτϊςεισ του ζργου με Κωδικό Ζργου 2018ΣΕ07520001 τθσ ΣΑΕ 075/2 του
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Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ.
17. Τθν υπϋ αρ. πρωτ. 4818/15-03-2018 Απόφαςθ Γενικι Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν,
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ για τον οριςμό του Ρεριφερειακοφ Ταμείου
Ανάπτυξθσ Αττικισ (Ρ.Τ.Α.) ωσ Οικονομικοφ Διαχειριςτι του ζργου.
18. Τον προχπολογιςμό του ζργου.
19. Τθν ανάγκθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων και των διαγραμμάτων του ζργου ςφμφωνα με
τθν εγκεκριμζνθ πρόταςθ.
20. Τθν θλεκτρονικι αλλθλογραφία μεταξφ τθσ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ
και τθσ Διαχειριςτικι Αρχισ του ζργου
21. Τθν 274/02.02.2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Αττικισ
22. Τθν 456/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Αττικισ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τθν πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για υποβολι προτάςεων, θλεκτρονικά, προσ
ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου ενόσ (01) εξωτερικοφ ςυνεργάτθ για
τθν υποςτιριξθ του ζργου με τίτλο: “Ολοκληρωμζνεσ δράςεισ για τη διατήρηςη και
διαχείριςη των περιοχών του δικτφου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των
οικοςυςτημάτων ςτην Ελλάδα” (Integrated actions for conservation and management of
Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece), LIFE-IP 4 NATURA και
κωδικό: LIFE16 IPE/GR/000002, που ςυγχρθματοδοτείται από το χρθματοδοτικό πρόγραμμα
LIFE 2014-2020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το Ρράςινο Ταμείο και ιδίουσ πόρουσ και ςτο οποίο
θ Ρεριφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ.
Θ ςφμβαςθ κα ζχει προχπολογιςμό ζωσ 30.000 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
Θ εν λόγω ςφμβαςη θα ζχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή τουσ ζωσ την 30η
Νοεμβρίου 2021 (ημερομηνία λήξησ τησ 2ησ φάςησ του ζργου) και θα μπορεί να
παραταθεί/ανανεωθεί, χωρίσ τη διενζργεια νζασ πρόςκληςησ για τισ υπόλοιπεσ φάςεισ
(3η και 4η) του ζργου, μζχρι τη λήξη του ζργου και ςε περίπτωςη παράταςήσ του, μζχρι τη
λήξη τησ παράταςησ, με αντίςτοιχη αναπροςαρμογή του ποςοφ ςφμφωνα με το
εγκεκριμζνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τεχνικό δελτίο του ζργου, όπωσ αυτό θα
ιςχφει κάθε φορά και χωρίσ καμία δζςμευςη εκ των προτζρων από την Περιφζρεια
Αττικήσ.
Θ ςφντομθ περιγραφι του ζργου και οι προδιαγραφζσ παροχισ υπθρεςιϊν του ςχετικοφ
διαγωνιςμοφ αναφζρονται ςτα παραρτιματα Α’ και Β’,τα οποία, μαηί με τα παραρτιματα Γ’,
Δ’, Ε ‘& ΣΤ’ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από NIKOLAOS PEPPAS
Ημερομηνία: 2021.02.26
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Θ Ρεριφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει ωσ Εταίροσ ςτο ζργο με τίτλο: “Ολοκληρωμζνεσ δράςεισ
για τη διατήρηςη και διαχείριςη των περιοχών του δικτφου Natura 2000, των ειδών, των
οικοτόπων και των οικοςυςτημάτων ςτην Ελλάδα” (Integrated actions for conservation and
management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece), LIFE-IP 4
NATURA και κωδικό: LIFE16 IPE/GR/000002, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το
πρόγραμμα LIFE 2014-2020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το Ρράςινο Ταμείο και ιδίουσ πόρουσ.

Επικεφαλήσ Εταίροσ και Συμβαλλόμενοσ Δικαιοφχοσ με τθν Ε.Ε: Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ
& Ενζργειασ (Δ/νςθ Διαχείριςθσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Βιοποικιλότθτασ)
Λοιποί Εταίροι:











Ρράςινο Ταμείο
Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν
Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ
Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ
WWF Ελλάσ
Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία
Ρεριφζρεια Κριτθσ
Ρεριφζρεια Αττικισ
Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου & Δυτικισ Μακεδονίασ.

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε: 17.000.000,00 €. Το 60%
του ςυνολικοφ επιλζξιμου κόςτουσ, ιτοι 10.200.000€, αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ από τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι μζςω του προγράμματοσ LIFE.
Θ ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι τα 8 ζτθ, δθλαδι Δεκζμβριοσ
2017 ζωσ Νοζμβριοσ 2025.

Το εκτιμϊμενο ςυνολικό ςυγχρθματοδοτοφμενο κόςτοσ για τθν Ρεριφζρεια τθσ Αττικισ
ςτθν υλοποίθςθ του ζργου είναι 2.000.000,00€.
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Βαςικό αντικείμενο του ζργου
To LIFE-IP 4 NATURA αποτελεί το πρϊτο ολοκλθρωμζνο ζργο Life (Life Integrated Project –
LIFE IP) που εγκρίνεται για τθν Ελλάδα και είναι το ςθμαντικότερο ζργο των τελευταίων
δεκαετιϊν για τθν προςταςία τθσ Ελλθνικισ φφςθσ.
Στόχοσ του είναι θ ουςιαςτικι ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ τθσ φφςθσ ςτθν Ελλάδα, με τρόπο
που να διαςφαλίηει ταυτόχρονα τθ ςυμμόρφωςθ τθσ χϊρασ με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία.
Για τον λόγο αυτό, για πρϊτθ φορά ενςωματϊνονται ςυνεκτικά, ςε ζνα ενιαίο πρόγραμμα,
δράςεισ οι οποίεσ καλφπτουν όλο το εφροσ των παραμζτρων που ςχετίηονται με τθν
προςταςία τθσ φφςθσ: πολιτικι, οικονομία, κοινωνία, επιςτθμονικι γνϊςθ.
Το ζργο αποςκοπεί ςτθν βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ προςτατευόμενων
περιοχϊν, ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ του δικτφου Natura 2000, ςτθν ενδυνάμωςθ των
αρχϊν και υπθρεςιϊν που είναι αρμόδιεσ για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθ φφςθ,
ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των εμπλεκομζνων φορζων ςτθν διατιρθςθ και διαχείριςθ των
περιοχϊν Νatura 2000.

ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ
A1. Εκπόνηςη και θεςμοθζτηςη ςχεδίων δράςησ για είδη και οικοτόπουσ κοινοτικοφ
ενδιαφζροντοσ
Θ δράςθ Α.1 περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ και κεςμοκζτθςθ Σχεδίων Δράςθσ ειδϊν και
οικοτόπων με ςκοπό τθ διατιρθςθ και προςταςία τουσ. Θ επιλογι των ειδϊν και των
οικοτόπων βαςίηεται ςτα πρόςφατα ςτοιχεία και δεδομζνα του προγράμματοσ
βιοπαρακολοφκθςθσ ειδϊν και οικοτόπων του δικτφου Natura 2000. Επιπλζον, λαμβάνεται
υπόψθ θ γνϊμθ ειδικϊν επιςτθμόνων, οι οποίοι κα κλθκοφν να ςυμμετάςχουν ςε θμερίδεσ
εργαςίασ, για να εκτιμιςουν τθν κατάςταςθ διατιρθςθσ, τισ ανάγκεσ διατιρθςθσ και να
καταγράψουν τισ απειλζσ / πιζςεισ που αντιμετωπίηουν οικότοποι και είδθ. Ρροβλζπονται
επίςθσ εργαςίεσ πεδίου, εάν κρικεί απαραίτθτθ θ ςυλλογι επιπλζον δεδομζνων. Θ εν λόγω
δράςθ περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ενόσ εκνικοφ δεςμευτικοφ εγγράφου με προδιαγραφζσ
για τθ ςφνταξθ των Σχεδίων Δράςθσ ειδϊν και οικοτόπων κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ
(Ραραρτιματα III, IV και V τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ και παράρτθμα I τθσ οδθγίασ
2009/147/ΕΚ) και, τζλοσ, τθ νομικι ζγκριςθ και κεςμοκζτθςθ των Σχεδίων Δράςθσ.
A2. Διαςφάλιςη τησ ςυμβατότητασ και βελτιςτοποίηςη των προδιαγραφϊν όλων των
υπαρχόντων δεδομζνων για την παρακολοφθηςη του δικτφου Natura 2000 ςε εθνικό
επίπεδο.
Θ δράςθ αποςκοπεί ςτθν κακιζρωςθ προαπαιτοφμενων προδιαγραφϊν και θ επίτευξθ
ιςχυρισ ςυμβατότθτασ μεταξφ όλων των διακζςιμων δεδομζνων παρακολοφκθςθσ του
δικτφου Natura 2000 ςε εκνικό επίπεδο. Αυτό κα επιτρζψει τθν ομαλι ενςωμάτωςθ και
χριςθ των δεδομζνων ςτο Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Αποφάςεων (DSS) για τθ διαχείριςθ του
δικτφου Natura 2000 (Δράςθ C.3). Για το ςκοπό αυτό κα δθμιουργθκεί μια γεωχωρικι βάςθ
δεδομζνων που κα περιλαμβάνει όλα τα υπάρχοντα δεδομζνα για το ελλθνικό δίκτυο
Natura 2000, τα είδθ και τουσ οικοτόπουσ κοινοτικισ ςθμαςίασ, και κα επιτρζπει τθν
ειςαγωγι νεϊν δεδομζνων ςτο μζλλον. Θ ενζργεια αυτι κα εξαςφαλίςει τθν ταχφτερθ και
αποτελεςματικότερθ επεξεργαςία των διακζςιμων δεδομζνων και τθ δθμιουργία άλλων
εργαλείων και εφαρμογϊν που προβλζπονται ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ του ζργου (Α.3, C.3,
C.4 και C.6).
Α3. Χαρτογράφηςη και αξιολόγηςη των οικοςυςτημικϊν υπηρεςιϊν (MAES)
Ο κφριοσ ςτόχοσ αυτισ τθσ δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ για τον
προςδιοριςμό, τθ χαρτογράφθςθ και τθν αξιολόγθςθ των οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν ςτθν
Ελλάδα (κυρίωσ εντόσ αλλά και εκτόσ του δικτφου Natura 2000), δθμιουργϊντασ ζτςι τθν
κατάλλθλθ βάςθ δεδομζνων για τθν εφαρμογι μζτρων διατιρθςθσ που ςτοχεφουν ςτθ
διαχείριςθ τθσ περιοχϊν αυτϊν. Πλα τα διακζςιμα δεδομζνα ςχετικά με τθ βιοποικιλότθτα,
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τα ςφνολα δεδομζνων του Corine Land Cover και τα διάφορα τοπικά και περιφερειακά
δεδομζνα παραγωγισ και οικονομικισ ανάλυςθσ κα αναλυκοφν μζςω περιβάλλοντοσ GIS,
με αποτζλεςμα τθ χωρικι ανάλυςθ και τθ χαρτογράφθςθ των οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν.
Τα αποτελζςματα αυτά ςυνιςτοφν βαςικι προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ ζννοιασ των
οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, κυρίωσ για τθ διατιρθςθ
και τθ διαχείριςθ τθσ φφςθσ.
Α4. Χαρτογράφηςη και ανάλυςη των εμπλεκόμενων μερϊν του ζργου
Σκοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ λεπτομερισ χαρτογράφθςθ και ανάλυςθ των
εμπλεκόμενων αρμόδιων υπθρεςιϊν, παραγωγικϊν φορζων και κοινωνικϊν εταίρων που
δραςτθριοποιοφνται ςτισ περιοχζσ Natura 2000. Θα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ φορείσ που επθρεάηουν ι επθρεάηονται από τθν εφαρμογι των οδθγιϊν
για τα άγρια πτθνά και τουσ οικοτόπουσ ςτισ τζςςερισ Διοικθτικζσ Ρεριφζρειεσ όπου
πραγματοποιθκοφν οι τοπικζσ ι περιφερειακζσ δράςεισ του ζργου. Τα αποτελζςματα αυτισ
τθσ ανάλυςθσ κα ςυμβάλουν ςτθν αξιολόγθςθ των κζςεων των ενδιαφερομζνων, κα
δϊςουν μια ςαφι εικόνα των βαςικϊν και εξειδικευμζνων γνϊςεων, των αναγκϊν
κατάρτιςθσ, και κα ςυμβάλλουν ςτθν αναγνϊριςθ των εμπλεκόμενων μερϊν
προτεραιότθτασ, οι οποίοι είναι απαραίτθτο να ενθμερωκοφν και να ςυμμετάςχουν ςτισ
δράςεισ του ζργου. Θ μεκοδολογία, τα κριτιρια και θ διαδικαςία αυτισ τθσ δράςθσ κα
ςχεδιαςτοφν ζτςι ϊςτε να μποροφν να αναπαραχκοφν ςτο μζλλον για τθν καλφτερθ
διαχείριςθ των περιοχϊν Natura 2000.
C. ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΣΘΡΘΘ
C1. Πιλοτική εφαρμογή των χεδίων Δράςησ για τα είδη και τουσ οικοτόπουσ
Μζςα από αυτι τθ δράςθ κα υλοποιθκοφν όλα τα ςχζδια δράςθσ για είδθ και τουσ
οικοτόπουσ που εκπονικθκαν και κεςμοκετικθκαν ςτθ δράςθ Α.1. Θ δράςθ κα διεξαχκεί
ςε εκνικι κλίμακα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ορίηονται ςτα Σχζδια Δράςθσ. Επιπλζον,
μια προςαρμοςτικι προςζγγιςθ μεταξφ τθσ εφαρμογισ και τθσ παρακολοφκθςισ τουσ ςτθ
Δράςθ D.3, κα επιτρζψει τθν τακτικι ανακεϊρθςθ τθσ διαδικαςίασ διατιρθςθσ και κα
προβλζπει ευελιξία ςτθν υλοποίθςθ.
C2. Πιλοτική εφαρμογή των χεδίων Διαχείριςησ περιοχϊν NATURA 2000 ςε τζςςερισ
Περιφζρειεσ τησ Ελλάδασ
Θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ επιλεγμζνων ςχεδίων διαχείριςθσ των
περιοχϊν Natura 2000 όπωσ αυτά κα προκφψουν από τθ ςυμπλθρωματικι δράςθ του
ζργου «Ζργο εκπόνθςθσ ΕΡΜ, ςχεδίων ΡΔ και Σχεδίων Διαχείριςθσ για τισ περιοχζσ του
δικτφου Natura 2000». Θ πιλοτικι εφαρμογι των ςχεδίων διαχείριςθσ ςτισ επιλεγμζνεσ
περιοχζσ Natura 2000 των τεςςάρων διοικθτικϊν περιφερειϊν που ςυμμετζχουν ωσ
εταίροι, κα ολοκλθρωκεί πριν από το τζλοσ του ζργου. Με βάςθ τθν επιλογι των πιλοτικϊν
περιοχϊν του δικτφου Natura 2000, κα ςυμμετάςχουν ενεργά όλοι οι ενδιαφερόμενοι
φορείσ και τελικοί χριςτεσ που προςδιορίηονται ςτθ Δράςθ Α.4. Θ δράςθ C.2 αποςκοπεί
επίςθσ ςτθν επίτευξθ ςτενισ ςυνεργαςίασ με τουσ ιδιοκτιτεσ γθσ και τισ ομάδεσ
ενδιαφερομζνων ςτισ πιλοτικζσ περιοχζσ υλοποίθςθσ, ϊςτε να κακοριςτοφν τα κατάλλθλα
μζτρα διατιρθςθσ για τα είδθ και τουσ οικοτόπουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ταυτόχρονα το
τοπικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτιςτικό πλαίςιο.
C3. Ανάπτυξη και Λειτουργία υςτήματοσ Τποςτήριξησ Αποφάςεων (DSS) για τη
διαχείριςη των περιοχϊν Natura 2000
Θ δράςθ αυτι προβλζπει τθν ανάπτυξθ ενόσ εργαλείου το οποίο: α) κα βοθκιςει τουσ
υπεφκυνουσ διαχείριςθσ τθσ φφςθσ και το προςωπικό των δθμοςίων υπθρεςιϊν ςε εκνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ των
περιοχϊν Natura 2000 ςτθν Ελλάδα, β) κα παρζχει οδθγίεσ, επικαιροποιθμζνεσ
πλθροφορίεσ και γνϊςεισ, κατάςταςθ αδειοδότθςθσ και εξουςιοδότθςθσ και γ) κα
διευκολφνει και κα επιταχφνει τισ γνωμοδοτιςεισ των αρμόδιων αρχϊν ςτισ διαδικαςίεσ
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ για ζργα και δραςτθριότθτεσ εντόσ του δικτφου Natura
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2000. Τα αποτελζςματα τθσ δράςθσ Α.2 κα ενςωματωκοφν ςτο γεωγραφικό ςφςτθμα
υποςτιριξθσ αποφάςεων (DSS) που κα αναπτυχκεί για τουσ υπεφκυνουσ διοίκθςθσ και
διαχείριςθσ των περιοχϊν Natura 2000.
C4. Δημιουργία ενόσ διαδραςτικοφ και διαλειτουργικοφ ςυςτήματοσ γεωγραφικϊν
πληροφοριϊν (ppGIS) /webGIS για την οπτικοποίηςη και την παρακολοφθηςη των
οικοςυςτημικϊν υπηρεςιϊν.
Ο κφριοσ ςτόχοσ αυτισ τθσ δράςθσ είναι να α) διευκολφνει τθν ενςωμάτωςθ των
δεδομζνων και των πλθροφοριϊν που κα αποκτθκοφν δράςθ Α.3 ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ
αποφάςεων, β) να αυξιςει τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για να ενςωματϊςει τισ
πλθροφορίεσ για τισ οικοςυςτθμικζσ υπθρεςίεσ ςτθν πολιτικι και τθ διακυβζρνθςθ και γ)
ςτθν προςταςία, τθ διατιρθςθ και τθ διαχείριςθ των οικοςυςτθμάτων.
Συνεπϊσ, ζνα προςαρμοςμζνο αναπτυγμζνο ppGIS (ςφςτθμα GIS με ςυμμετοχι του κοινοφ)
και webGIS κα ςχεδιαςτοφν για να παρζχουν διαδραςτικι χριςθ χωρικϊν δεδομζνων και
γεωγραφικισ χαρτογράφθςθσ, εφκολα προςβάςιμα ακόμθ και από smartphones ι tablets.
Αυτι θ πλατφόρμα κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ και άλλουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ να χρθςιμοποιοφν τισ τεχνολογίεσ γεωχωρικϊν πλθροφοριϊν και
κεματικοφσ χάρτεσ για να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ με αποτελεςματικό τρόπο.
C5. Ενίςχυςη των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερϊν και τελικϊν χρηςτϊν
Ο κφριοσ ςτόχοσ αυτισ τθσ δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ ικανοτιτων των τελικϊν χρθςτϊν και
των ενδιαφερόμενων φορζων ςχετικά με τισ ανάγκεσ εφαρμογισ των οδθγιϊν για τα άγρια
πτθνά και τουσ οικοτόπουσ, και ειδικότερα τισ ανάγκεσ διαχείριςθσ του δικτφου Natura
2000. Θ δράςθ κα βαςιςτεί ςτα παραδοτζα του ζργου (μεκοδολογίεσ, ςχζδια, χάρτεσ,
εργαλεία κ.λπ.) και άλλεσ διακζςιμεσ πθγζσ (νομοκεςία, ζγγραφα κακοδιγθςθσ τθσ ΕΕ,
προθγοφμενα παραδοτζα του προγράμματοσ LIFE, επιςτθμονικι ζρευνα) προκειμζνου να
δθμιουργθκοφν κεματικοί ι / και περιφερειακοί κφκλοι ςεμιναρίων, καινοτόμεσ πρακτικζσ
ευκαιριϊν κατάρτιςθσ και, ωσ εκ τοφτου, να αντιμετωπίςουν προςδιοριςμζνεσ ανάγκεσ, να
αξιοποιιςουν τισ διακζςιμεσ ευκαιρίεσ, να διευκολφνουν τθν εφαρμογι των προτεινόμενων
εργαλείων, και να υποςτθρίξουν τισ δράςεισ του ζργου. Πλα τα υλικά (παρουςιάςεισ,
διαδικτυακά ςεμινάρια, δθμοςιεφςεισ, ζγγραφα κακοδιγθςθσ, εγχειρίδια, μελζτεσ
περιπτϊςεων, αςκιςεισ κ.λπ.) που κα παραχκοφν κα διατεκοφν ευρζωσ μζςω των δράςεων
E.1 και E.2 προκειμζνου να διαςφαλιςτεί το υψθλότερο επίπεδο προβολισ, βελτιωμζνθ
πρόςβαςθ ςτισ διακζςιμεσ γνϊςεισ και ςυςτθματικι κακοδιγθςθ. Ειδικότερα θ δράςθ κα
ενεργοποιιςει τισ εκνικζσ περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ ϊςτε να γίνουν πιο
αποτελεςματικοί και πιο ενθμερωμζνοι ςχετικά με τθν εφαρμογι των οδθγιϊν,
διευκολφνοντασ τελικά και τουσ ςτόχουσ διατιρθςισ τουσ.
Θ Δράςθ C.5 πραγματοποιείται κατά προτεραιότθτα ςτα γεωγραφικά όρια των περιφερειϊν
Κριτθσ, Αττικισ, Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, οι οποίεσ ςυμμετζχουν ωσ εταίροι του ζργου και ςτισ
περιοχζσ του δικτφου Natura 2000 που αυτζσ περιλαμβάνουν.
C6. Εφαρμογή χαρτογράφηςησ και αξιολόγηςησ των οικοςυςτημικϊν υπηρεςιϊν (ΜΑΕ)
ςε πιλοτικζσ περιοχζσ
Θ δράςθ αυτι κα αξιολογιςει και κα εφαρμόςει τα αποτελζςματα του MAES που κα
παραχκοφν ςτθ δράςθ Α.3, ςε επιλεγμζνεσ πιλοτικζσ περιοχζσ Natura 2000 ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα των τεςςάρων ςυμμετεχουςϊν Διοικθτικϊν Ρεριφερειϊν όπου κα
υλοποιθκοφν οι τα ςχζδια διαχείριςθσ (Δράςθ C.2). Συνεπϊσ κα παρζχει ζνα ιςχυρό πλαίςιο
για τθν εκτίμθςθ των οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν ςε πολλαπλά επίπεδα χρθςιμοποιϊντασ
διαφορετικά ςφνολα δεδομζνων ςε εξαιρετικά ςθμαντικζσ περιοχζσ. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ κα
κζςουν ςτόχουσ διατιρθςθσ, προτεραιότθτεσ, και μζτρα ςτο επίπεδο των επιλεγμζνων
περιοχϊν Natura 2000, μζςω ειδικϊν κατευκυντιριων γραμμϊν. Τα αποτελζςματα κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν κακοδιγθςθ περιφερειακϊν και τοπικϊν ςχεδίων για
παρεμβάςεισ διαχείριςθσ και υπθρεςίεσ καταγραφισ που ςχετίηονται άμεςα με διαδικαςίεσ
οικοςυςτιματοσ μικρότερθσ κλίμακασ, πολιτιςτικζσ οικοςυςτθμικζσ υπθρεςίεσ, και αξίεσ.
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C7. Καθοριςμόσ ςτόχων διατήρηςησ για περιοχζσ ΕΗΔ τησ χϊρασ και θεςμοθζτηςή τουσ
Στθ δράςθ αυτι κα αξιολογθκοφν, επανεξεταςτοφν και ανακεωρθκοφν όπου είναι
απαραίτθτο, οι ςτόχοι διατιρθςθσ για περιοχζσ ΕΗΔ τθσ χϊρασ. Θ εργαςία αυτι κα βαςιςτεί
ςε νζεσ πλθροφορίεσ και δεδομζνα ςχετικά με τθν κατάςταςθ των οικοτόπων και των ειδϊν
Κοινοτικισ ςθμαςίασ κακϊσ και τθ γνϊμθ των εμπειρογνωμόνων.

D. ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
D1. Παρακολοφθηςη τησ ςυμβολήσ του ζργου ςτην υλοποίηςη του Ελληνικοφ Πλαιςίου
Δράςησ Προτεραιότητασ (PAF), ςτην επιτυχία των δράςεων ανάπτυξησ ικανοτήτων και
για την κινητοποίηςη ςυμπληρωματικϊν χρηματοδοτικϊν πηγϊν
D2. Παρακολοφθηςη των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από την εφαρμογή των ςχεδίων
διαχείριςησ τόπων Natura 2000C3. Ανάπτυξη και Λειτουργία υςτήματοσ Τποςτήριξησ
Αποφάςεων (DSS) για τη διαχείριςη των περιοχϊν Natura 2000
D3. Παρακολοφθηςη των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από την εφαρμογή των ςχεδίων
δράςησ ςε εθνική κλίμακα
D4. Παρακολοφθηςη των λειτουργιϊν του οικοςυςτήματοσ του ζργου
D5. Παρακολοφθηςη των κοινωνικοοικονομικϊν επιπτϊςεων του ζργου
Πλεσ οι D δράςεισ κα επικεντρωκοφν ςτθν παρακολοφκθςθ του ςυνολικοφ και ειδικοφ
αντίκτυπου των δράςεων του ζργου και των ςυμπλθρωματικϊν χρθματοδοτικϊν πθγϊν,
ςτθν υλοποίθςθ του Ρλαιςίου Δράςεων Ρροτεραιότθτασ (PAF), ςτθν επίτευξθ των ςτόχων 1
και 2 τθσ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ 2020 για τθ βιοποικιλότθτα, ςτθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ
διατιρθςθσ των ςτοχευόμενων ειδϊν και οικοτόπων και ςτουσ γενικοφσ ςτόχουσ των
οδθγιϊν για τουσ οικοτόπουσ και τθν ορνικοπανίδα. Σθμαντικι κα είναι θ ςυμβολι τθσ
αξιολόγθςθσ εφαρμογισ των ςχεδίων δράςθσ ειδϊν και οικοτόπων, και των ςχεδίων
διαχείριςθσ των περιοχϊν Natura 2000, που κα εκτιμιςει τισ κετικζσ επιπτϊςεισ
διατιρθςθσ και τα ποςοτικά αποτελζςματα που επιτεφχκθκαν από το ζργο ςε εκνικό,
πολυπεριφερειακό επίπεδο, και επίπεδο ειδϊν/οικοτόπων. Θ παρακολοφκθςθ των
οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν κα επικεντρωκεί επίςθσ ςτθν αξιολόγθςθ του επιδεικτικοφ
χαρακτιρα, των μεκόδων, και των αποτελεςμάτων για το ςτοιχείο επίδειξθσ του ζργου
ςχετικά με τθν εφαρμογι του MAES (C.6). Εκτόσ από τα παραπάνω, το ζργο κα
παρακολουκεί επίςθσ τθν πρόοδο και τθν αποτελεςματικότθτά του ωσ προσ τθν κατάρτιςθ,
τθ ςυνολικι περιβαλλοντικι και κοινωνικοοικονομικι ςυμβολι του ζργου. Θ αξιολόγθςθ
κα βαςιςτεί ςε ζνα ςφνολο δεικτϊν που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου με ςτόχο
τθ μζτρθςθ τθσ προόδου ςτθν εφαρμογι των Σχεδίων Δράςθσ Ειδϊν, των Σχεδίων
Διαχείριςθσ, και όλων των υπολοίπων δράςεων του ζργου.
E. ΔΡΑΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ
Ε1. Επικοινωνία και διάχυςη των αποτελεςμάτων του ζργου
Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα δράςεων (Ε.1) αφορά ςτθν επικοινωνία και τθ διάχυςθ των
αποτελεςμάτων του ζργου και περιλαμβάνει τθ δθμιουργία και διανομι ζντυπου υλικοφ,
τθν παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, τθ δθμιουργία και ςυντιρθςθ τθσ ιςτοςελίδασ
του ζργου, τθν προϊκθςθ του ζργου ςε Μζςα Ενθμζρωςθσ, εμπορικζσ εκκζςεισ και
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, κακϊσ και τθ δικτφωςθ με ςυναφι ζργα επικοινωνίασ και
πλθροφόρθςθσ, όπωσ για παράδειγμα άλλα ζργα LIFE, ζργα COST, HORIZON 2020,
INTERREG κλπ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ δράςθσ κα πραγματοποιθκεί πανελλαδικι εκςτρατεία
ενθμζρωςθσ με ςτόχο τθσ καλφτερθ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τισ περιοχζσ Νatura 2000
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και τθν ενεργοποίθςθ και ςυμμετοχι του ςε δράςεισ που αφοροφν ςτθν προςταςία και
διαχείριςι τουσ.
Ε2. Μεταφορά τεχνογνωςίασ ςε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο
Μζςω τθσ δράςθσ Ε.2 κα διαςφαλιςτεί θ μεταφορά τεχνογνωςίασ που κα προκφψει από
τθν υλοποίθςθ του ζργου. Θα αναπτυχκεί ειδικι ςτρατθγικι προκειμζνου να επιτευχκεί
μεταφορά και αναπαραγωγι ςε εκνικό και κοινοτικό επίπεδο. Σε εκνικό επίπεδο, ιδιαίτερεσ
προςπάκειεσ μεταφοράσ και αναπαραγωγισ κα τεκοφν ςε βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που κα
παράγουν ςθμαντικά και μακροπρόκεςμα αποτελζςματα διατιρθςθσ και κα επιτφχουν
τουσ κφριουσ ςτόχουσ του ζργου (π.χ. εφαρμογι ςχεδίων δράςθσ και ςχεδίων διαχείριςθσ
ειδϊν/οικοτόπων και περιοχϊν Natura 2000). Σε επίπεδο ΕΕ, το ζργο κα ςτοχεφει ςτθ
μεταφορά των αποτελεςμάτων και ςτθν προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ ςε γειτονικά κράτθ
μζλθ που αντιμετωπίηουν παρόμοια ηθτιματα διατιρθςθσ και προςταςίασ τθσ φφςθσ.
F. ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
F1. Διαχείριςη του ζργου
Αυτι θ δράςθ αφορά ςτθ διαχείριςθ τόςο του τεχνικοφ όςο και του οικονομικοφ μζρουσ
του ζργου και ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του.
F2. υντονιςμόσ των ςυμπληρωματικϊν πηγϊν χρηματοδότηςησ.
Θ δράςθ αυτι ςχετίηεται με τθ ςτενι και διαρκι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ
υλοποίθςθσ όλων των ζργων για τθ φφςθ και τθ βιοποικιλότθτα που πραγματοποιοφνται
από άλλα χρθματοδοτικά εργαλεία (Ταμείο Συνοχισ, ΕΡ-ΥΜΕΡΕΑΑ, ΡΑΑ, ΡΕΡ).

Θ Ρεριφζρεια Αττικισ κα υλοποιιςει ζργα και δράςεισ ςτα πεδία:


Α4 Χαρτογράφθςθ και ανάλυςθ των εμπλεκόμενων μερϊν του ζργου



C2 Δθμιουργία ενόσ διαδραςτικοφ και διαλειτουργικοφ ςυςτιματοσ γεωγραφικϊν
πλθροφοριϊν (ppGIS) / WebGIS για τθν οπτικοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των
οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν



C5 Ενίςχυςθ των ικανοτιτων των εμπλεκόμενων και τελικϊν χρθςτϊν



C6 Εφαρμογι χαρτογράφθςθ και αξιολόγθςθσ των οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν
(MAES) ςε πιλοτικζσ περιοχζσ



D2 Ραρακολοφκθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθν εφαρμογι ςχεδίων
διαχείριςθσ των περιοχϊν Natura 2000



E1 Επικοινωνία και διάχυςθ των αποτελεςμάτων του ζργου



E2 Μεταφορά τεχνογνωςίασ ςε εκνικό και κοινοτικό επίπεδο



F1 Δομι και διαχείριςθ προγράμματοσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΘΔΔΩΝ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Στο πλαίςιο του ζργου αυτοφ κα απαςχολθκοφν ανά τόπο εκτζλεςθσ, ειδικότθτα και
διάρκεια ςφμβαςθσ, ο εξισ αρικμόσ ατόμων (βλ. ΡΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίςτοιχα απαιτοφμενα
(τυπικά και τυχόν πρόςκετα) προςόντα ανά κωδικό απαςχόλθςθσ (βλ. ΡΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑ Α – ΕΠΙΛΟΓΕ ΑΠΑΧΟΛΘΘ (ανά κωδικό απαςχόληςησ)
ΚΩΔΙΚΟ
ΣΟΠΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟ
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΕΚΣΕΛΕΘ
ΤΜΒΑΘ
ΑΣΟΜΩΝ
ΚΑ2
Ρεριφζρεια
ΡΕ Διοικθτικοφ – Από τθν υπογραφι
01
Αττικισ
Οικονομικοφ,
ΤΕ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ
Διοικθτικοφ
– τισ
30/11/2021
Λογιςτικοφ ι ΡΕ (λιξθ Β’ φάςθσ του
Ρεριβάλλοντοσ, ΡΕ ζργου),
με
Γεωπονίασ,
ΡΕ δυνατότθτα
Δαςολογίασ
& ανανζωςθσ για τισ
Φυςικοφ
επόμενεσ Γ’ και Δ’
Ρεριβάλλοντοσ
φάςεισ του ζργου
ςε
περίπτωςθ
παράταςθσ

ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2 (ΚΑ2)
ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑ2

ΤΠΕΤΘΤΝΟ/Θ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
Πλήθοσ υνεργατϊν
Ζνασ (01)
Αντικείμενο
φμβαςησ Ο/Θ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ υλοποιεί τισ δράςεισ F1 και E1,
ενϊ ςυνδράμει ςτισ δράςεισ C5 και C2 ςε οικονομικά και
Μίςθωςησ Ζργου
διαχειριςτικά κζματα και ςφνταξθ εγγράφων, ςφμφωνα με
τισ υποδείξεισ τθσ Ομάδασ Ζργου. Συμβάλει κυρίωσ ςτθν
παρακολοφκθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου, επιμελείται
των περιοδικϊν αναφορϊν και επικοινωνεί με το Ρράςινο
Ταμείο. Ρροετοιμάηει τουσ φακζλουσ (κάκε εξάμθνο ι
ζτοσ) προσ υποβολι πιςτοποίθςθσ δαπανϊν, τιμολόγια,
αποδείξεισ, οικονομικά ζγγραφα, ςυμβάςεισ κλπ.

Συγκεκριμζνα ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ:
Δράςη F.1 - Διαχείριςη ζργου
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:


Υποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό και ςτθ διαχείριςθ
του ζργου .



Συνεργαςία με τισ εμπλεκόμενεσ ςτο ζργο Δ/νςεισ
τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, κακϊσ και με ςχετικοφσ
Φορείσ, για οικονομικά κζματα του ζργου.



Ραρακολοφκθςθ και προετοιμαςία τυχόν
τροποποιιςεων του τεχνικοφ δελτίου του ζργου .



Ραρακολοφκθςθ

των

χρονοδιαγραμμάτων
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υλοποίθςθσ .


Τιρθςθ θλεκτρονικοφ και φυςικοφ αρχείου όλων
των δράςεων που ςυμμετζχει θ Ρεριφζρεια
Αττικισ.



Υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ ςφνταξθσ
Αναφορϊν Ρροόδου (Progress Reports).



Σφνταξθ Οικονομικϊν Αναφορϊν (Financial
reports), ςυμπλιρωςθ ςχετικϊν αρχείων και
κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν εξόδων ςτο Ρράςινο
Ταμείο , Court of Audit, κακϊσ και ςυνεργαςία με
τουσ αρμόδιουσ Φορείσ για τουσ οικονομικοφσ
ελζγχουσ του ζργου.



Οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςθ απορρζει από τθν
οικονομικι διαχείριςθ του ζργου.



Ρροετοιμαςία υλικοφ και παρουςιάςεων για τθν
εκπροςϊπθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ςτισ
ςυναντιςεισ των εταίρων.



Υποςτιριξθ τθσ οργάνωςθσ και ςυμμετοχι ςτισ
ςυναντιςεισ του ζργου.



Συμμετοχι
ςτισ
προγράμματοσ.



Γραμματειακι υποςτιριξθ του ζργου και τθσ
ομάδασ ζργου.



Σφνταξθ εγγράφων για τθν υλοποίθςθ των
δράςεων.



Συμπλιρωςθ μθνιαίων φφλλων χρονοχρζωςθσ
(time sheets).

ςυναντιςεισ

των

διαχείριςθσ

Δράςη Ε.1 - Επικοινωνία και διάχυςη των αποτελεςμάτων
του ζργου
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:


Συνεργαςία και επικοινωνία με τον υπεφκυνο
δράςθσ (WWF Ελλάσ).



Διαμόρφωςθ επικοινωνιακοφ περιεχομζνου με
βάςθ τισ περιοχζσ Νatura 2000 τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ.



Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ μζςω
επικοινωνίασ του φορζα.



Συμβολι ςτθ διοργάνωςθ επαφϊν με τοπικά μζςα
επικοινωνίασ, ςυμβολι ςτθ διοργάνωςθ media
trips (ςυναντιςεισ με εμπλεκόμενουσ φορείσ κλπ).

των

καναλιϊν
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Υποςτιριξθ εορταςμοφ Natura day.



Εντοπιςμόσ ειδικϊν κοινϊν-ςτόχων.



Ρροϊκθςθ καμπάνιασ και επικοινωνιακοφ υλικοφ



Συμβολι ςτθ διαμόρφωςθ επικοινωνιακοφ υλικοφ



Συμβολι ςτθ διοργάνωςθ των εκδθλϊςεων



Υποβοικθςθ ςε κζματα δθμοςιότθτασ

Χρονική Διάρκεια φμβαςησ Θ Σφμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου κα ζχει χρονικι διάρκεια από
Μίςθωςησ Ζργου
τθν υπογραφι τθσ ζωσ τθν 30θ Νοεμβρίου 2021
(θμερομθνία λιξθσ τθσ Β’ φάςθσ του ζργου) και κα μπορεί
να παρατακεί/ανανεωκεί, χωρίσ τθ διενζργεια νζασ
πρόςκλθςθσ για τισ υπόλοιπεσ φάςεισ (Γ’ και Δ’) του ζργου,
μζχρι τθ λιξθ του ζργου και ςε περίπτωςθ παράταςισ του,
μζχρι τθ λιξθ τθσ παράταςθσ.
Σίμημα
τησ
φμβαςησ Θ ςυνολικι αμοιβι ανά ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου
ανζρχεται ζωσ το ποςό των τριάντα χιλιάδων ευρϊ
Μίςθωςησ Ζργου
(30.000€), ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και όλων των
νόμιμων κρατιςεων και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, για
χρονικι διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ ζωσ τισ 30/11/2021 (θμερομθνία λιξθσ Β
φάςθσ).
Θ αμοιβι κα καταβάλλεται ανάλογα με τθν πρόοδο
εκτζλεςθσ και τθν κατά τμιματα παράδοςθ του ζργου,
ζπειτα από τθν υποβολι μθνιαίων φφλλων χρονοχρζωςθσ,
τθν πιςτοποίθςθ και εντολι από τθν Ομάδα Ζργου και τισ
αρμόδιεσ Δ/νςεισ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και τθν
προςκόμιςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν,
υπό τον όρο φπαρξθσ διακζςιμου ταμειακοφ υπόλοιπου
ςτο ζργο.

Σρόποσ
παραλαβήσ
ανατεθζντοσ ζργου

Σόποσ εργαςίασ

Ραράταςθ
τθσ
ςφμβαςθσ
κα
ζχει
αντίςτοιχθ
αναπροςαρμογι του ποςοφ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τεχνικό δελτίο του ζργου,
όπωσ αυτό κα ιςχφει κάκε φορά και χωρίσ καμία δζςμευςθ
εκ των προτζρων από τθν Ρεριφζρεια Αττικισ.
του Για το ζργο που αναλαμβάνει να εκτελζςει ο/θ
ςυνεργάτθσ/ιδα, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο αντικείμενο
τθσ ςφμβαςθσ, ο/θ ςυνεργάτθσ/ιδα υποχρεοφται να
υποβάλλει μθνιαίεσ εκκζςεισ παραχκζντοσ ζργου. Θ Ομάδα
Ζργου παραλαμβάνει τα παραδοτζα
του ζργου
παρακολουκεί, ελζγχει και πιςτοποιεί –είτε ολικά, είτε κατά
τμιματα- τθν ποιοτικι και ποςοτικι εκτζλεςθ του ζργου
του ςυνεργάτθ/ιδασ και ςυντάςςει πρακτικό παραλαβισ
και βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ζργου που εκτζλεςε ο
ςυνεργάτθσ/ιδα.
Ο ςυνεργάτθσ/ιδα κα εκτελζςει το ζργο αυτοπροςϊπωσ
ςτου χϊρουσ και ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ρεριφζρειασ
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Απαιτοφμενα προςόντα
(επί ποινή αποκλειςμοφ)

Αττικισ, ςτθν Ακινα
Επίςθσ, κα ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυνεργάηεται με τα μζλθ
τθσ ομάδασ ζργου.
Σε περίπτωςθ που αιτιολογθμζνα απαιτείται θ μετακίνθςι
του, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου, τα ζξοδά του
καλφπτονται από τον προχπολογιςμό το ζργου, υπό τουσ
όρουσ που κα ορίηονται ειδκότερα ςτθ ςφμβαςθ.
 Να είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι πολίτθσ των κρατϊν – μελϊν
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε).
 Για του πολίτεσ των κρατϊν τθσ Ε.Ε. απαιτείται άριςτθ
γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, θ οποία αποδεικνφεται
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ ελλθνικισ εκπαιδευτικισ
αρχισ.
 Να ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ θλικίασ και να ζχει
θλικία ζωσ 65 ετϊν.
 Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει τισ
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτζσ ι αποδεδειγμζνα να ζχουν
αναβολι ςτράτευςθσ για διάςτθμα ίςο ι μεγαλφτερο
τθσ απαςχόλθςθσ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου και να
μθν ζχουν καταδικαςκεί για λιποταξία.
 Να μθν ζχουν κϊλυμα πρόςλθψθσ, ιτοι: α) να μθν
ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε
οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και
ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία,
απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία
περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ'
υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για
οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ
ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ
γενετιςιασ ηωισ, β) να μθν είναι υπόδικοι που ζχουν
παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για
κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ
περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε, γ)
λόγω καταδίκθσ, να μθν ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά
τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ
αυτι, δ) να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι
ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ
δφο αυτζσ καταςτάςεισ.
 Να ζχει χρονικι διακεςιμότθτα κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ
Σφμβαςθσ για ςυνεργαςία με τθν Ομάδα Ζργου τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ.
 Να κατζχει πτυχίο ι Δίπλωμα Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ
Ιδρφματοσ
Ρανεπιςτθμιακοφ τομζα ι Ελλθνικοφ
Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) τθσ θμεδαπισ ι
αναγνωριςμζνο ιςότιμο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ ςτον εφρφτερο τομζα τθσ
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ζρευνασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, κλάδου ΠΕ
Περιβάλλοντοσ, ΠΕ Γεωπονίασ & ΠΕ Δαςολογίασ και
Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ ι να κατζχει πτυχίο ι
Δίπλωμα
Ανϊτατου
Εκπαιδευτικοφ
Ιδρφματοσ
Ρανεπιςτθμιακοφ τομζα ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ
Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο
ιςότιμο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ
αλλοδαπισ, κλάδου ΠΕ Διοικητικοφ – Οικονομικοφ ή ΣΕ
Διοικητικοφ Λογιςτικοφ, κατά προτίμθςθ ςε
αντικείμενα τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ, διοίκθςθσ –
οργάνωςθσ επιχειριςεων ι λογιςτικισ.
 Να ζχει επαγγελματικι εμπειρία ςε Ανακζτουςα Αρχι
(ΕΥΔ, Επιτελικι Δομι κλπ) διαχείριςθσ Ευρωπαικϊν
Ρρογραμμάτων
 Να ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα
αντικείμενα:
α)
επεξεργαςίασ
κειμζνων,
β)
υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου
ςφμφωνα με το παράρτθμα Γ’.
 Να ζχει πιςτοποιθμζνθ άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ ςφμφωνα με το παράρτθμα Δ’.
Επιθυμητά προςόντα

 Να είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου Μεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμο τίτλο τθσ αλλοδαπισ, ςε
αντικείμενα περιβάλλοντοσ ι/και τθσ οικονομικισ
επιςτιμθσ, διοίκθςθσ – οργάνωςθσ επιχειριςεων ι
λογιςτικισ (Κριτιριο Α).
 Ρρόςκετθ εμπειρία ςτθν οικονομικι διαχείριςθ Ζργων
LIFE ι άλλων Ευρωπαϊκϊν ζργων (Κριτιριο Β).

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ – ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ – ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑ2
Οι προτάςεισ των υποψθφίων κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα παρακάτω κριτιρια:
 Τα Απαιτοφμενα Προςόντα αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχι ςτθν
παροφςα πρόςκλθςθ, είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/ off) και δεν βακμολογοφνται.
 Για τουσ μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν κα λθφκοφν υπόψθ και κα μοριοδοτθκοφν
μόνο οι ανεξάρτθτοι τίτλοι ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ και ςυνάφειασ με
το αντικείμενο του διαγωνςιμοφ.
 Σε περίπτωςθ κατοχισ μεταπτυχιακοφ και διδακτορικοφ τίλου ςπουδϊν κα
μοριοδοτθκεί μόνο ο ζνασ τίτλοσ ςπουδϊν.

α/α

ΕΠΙΘΤΜΘΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Α
Β.

Μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο
ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο
τίτλο τθσ αλλοδαπισ.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

20
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Β

Γ.

Γ

Ζωσ 50
Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ι/ και ςτθν
(0,5
μόριο/
μινα
με
μζγιςτο αρικμό μθνϊν
υλοποίθςθ ζργων LIFE ι άλλων
100)
Ευρωπαϊκϊν Ζργων.
ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ
Δομθμζνθ
ςυνζντευξθ
με
ερωτιςεισ που κα αφοροφν τθν
προςωπικότθτα του Υποψθφίου
και το αντικείμενο του υπό
ανάκεςθ ζργου. Θ μζγιςτθ
βακμολογία που μπορεί να λάβει
ο υποψιφιοσ από τθ ςυνζντευξθ
είναι τριάντα (30) μόρια.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζωσ 30

ΙΙΙ. ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ
Καταληκτική προθεςμία υποβολήσ των αιτήςεων εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ είναι η:
5/3/2021
ΑΙΣΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ - ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ
Για ερωτιματα που ενδεχόμενα προκφψουν ςχετικά με το παρόν τεφχοσ τθσ πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνουν τα ερωτιματα
τουσ κάκε θμζρα τισ ϊρεσ ζργου δθμοςίων υπθρεςιϊν ςτο τθλζφωνο 2132065145 και
μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ
ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου: itheona@patt.gov.gr με τθν ζνδειξθ κζματοσ «ΕΡΩΣΘΜΑ_LIFE IP 4 NATURA,
____ (Πνομα) ____(Επίκετο)».
1.

ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν «ΑΙΤΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ»
(βάςει του Ραραρτιματοσ Β’. που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ
Ρρόςκλθςθσ). Θ «ΑΙΤΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ» με ςυνθμμζνα ςε αυτι όλα τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κζςεισ, υποβάλλεται
αποκλειςτικά με θλεκτρονικό τρόπο ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου:
dspna@patt.gov.gr
Στο κζμα του μθνφματοσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ κα αναγράφεται:
«LIFE IP 4 NATURA, ΑΙΤΘΣΘ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΘΣ: (ΚΑ2), ____ (Πνομα) ____(Επίκετο)».
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν κακίςταται δυνατι θ αναηιτθςθ των απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν είτε με θλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουςϊν ςυνκθκϊν,
ο/θ υποψιφιοσ/α δφναται να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1985 (ΦΕΚ 75/Α),
ςφμφωνα με τθν οποία, εφόςον προκφψει θ επιλογι του/τθσ, κα προςκομίςει αυτά ςε
χρόνο μεταγενζςτερο και πάντωσ άμεςα μετά τθ λιξθ των ζκτακτων μζτρων λόγω του
κορωνοϊοφ COVID-19.
Οι αιτιςεισ ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και πρζπει να είναι κακαρογραμμζνεσ,
να μθ φζρουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ ι διορκϊςεισ. Αποκλίςεισ από τουσ
υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ αποτελοφν λόγο αποκλειςμοφ των αιτιςεων.
Αντικατάςταςθ τθσ αίτθςθσ ι διόρκωςθ αυτισ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθν ωσ άνω καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα
υποβολισ των αιτιςεων. Θ νζα αίτθςθ πρζπει απαραιτιτωσ να αναγράφει ςτο κζμα του
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email υποβολισ τθσ και επί του νζου εντφπου «ΑΙΤΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ» με
μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ» ι «ΓΙΑ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ» αντίςτοιχα.
Θα λθφκοφν υπόψθ μόνο οι αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι
διεφκυνςθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, με ευκφνθ των υποψθφίων, το αργότερο μζχρι τθν ωσ
άνω καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων. Αιτιςεισ, που κα υποβλθκοφν ςτθν ωσ
άνω θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία
είναι εκπρόκεςμεσ, δεν παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και δεν
αξιολογοφνται.
Το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ
ςιμανςθσ που φζρει το θλεκτρονικό ταχυδρομείο μζςω του οποίου υποβάλλονται οι
αιτιςεισ. Θ Ρεριφζρεια Αττικισ ουδεμία ευκφνθ φζρει για το χρόνο και το περιεχόμενο
των θλεκτρονικϊν αιτιςεων που κα υποβλθκοφν.
2. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ
Οι υποψιφιοι/εσ επιςυνάπτουν ςτθν «ΑΙΤΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ» και επί ποινι
αποκλειςμοφ, τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. Απλό αντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ
προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των κρίςιμων ςελίδων του διαβατθρίου (δθλ.
αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του/τθσ κατόχου).
2.

Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.

3.

Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενοι κα δθλϊνουν:
 ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι,
υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία
δικθγόρου, δωροδοκία ι δωρολθψία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία,
παράβαςθ κακικοντοσ, ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ κακ’ υποτροπι ι εγκλιματα τθσ
γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ,
 ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπισ με τελεςίδικο βοφλευμα ι κατ’ άλλον
νόμιμο τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ
προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει παραγραφεί,
 ότι δεν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα,
 ότι δεν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό
επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δυο αυτζσ
καταςτάςεισ,
 ότι δεν βρίςκονται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι αναγκαςτικό ςυμβιβαςμό οφτε ζχει κινθκεί ςε βάροσ τουσ διαδικαςία
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ,
 ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ δυνάμει απόφαςθσ με ιςχφ δεδικαςμζνου
και ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ςχετικά με τθν πλθρωμι φόρων και τελϊν,
 ότι δεν ζχουν απολυκεί από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου Νομικοφ
Ρροςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ
οριςτικισ παφςεωσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο
λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα τουσ, αν δεν παρζλκει πενταετία από τθν
απόλυςθ,
 ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ,
τουσ οποίουσ αποδζχονται όλουσ ανεπιφφλακτα και επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςτα
υποβλθκζντα ζγγραφα, ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ,
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 ότι δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν
που ηθτοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι,
 ότι για τθν ανάλθψθ του ζργου και τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ δεν ςυντρζχει κανζνα
κϊλυμα ςτο πρόςωπο τουσ και ότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα φροντίςουν για τθν
άρςθ κάκε κωλφματοσ για το ςκοπό αυτό, εφόςον επιλεγοφν,
 ότι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ τουσ για τυχόν απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, που αφορά ςτθν αναβολι ι ςτθ ματαίωςθ τθσ παροφςασ
προκιρυξθσ ι ςτθ μθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ,
 τθν ακρίβεια των ςτοιχείων του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ,
 το οικείο επαγγελματικό μθτρϊο/τεχνικό επιμελθτιριο, εφόςον είναι
εγγεγραμμζνοι,
 για τουσ άνδρεσ τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων ι τθ νόμιμθ
απαλλαγι από αυτζσ,
Επίςθσ, επιςυνάπτουν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ςε ευκρινι αντίγραφα των
πρωτοτφπων εγγράφων, ςφμφωνα με τα Ραραρτιματα ΑΣΕΡ:
4.

Τίτλοι ςπουδϊν.

Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: Ρράξθ αναγνϊριςθσ από το
ΔΙΚΑΤΣΑ για τθν ιςοτιμία και αντιςτοιχία του τίτλου κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ
βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι
Ριςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων
Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ) περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ και
αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτϊν με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν
τίτλων.
Σε περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το
γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε
τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και φωτοαντίγραφο
επίςθμθσ μετάφραςισ τθσ.
5. Μεταπτυχιακό ι Διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν (εφόςον διακζτει)
Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν
υποβάλλουν ευκρινζσ αντίγραφο του μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ.
Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: Ρράξθ αναγνωρίςεωσ του τίτλου
από το ΔΙΚΑΤΣΑ ι Ριςτοποιθτικό Αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό
Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί ιςοτιμίασ και ςε
περίπτωςθ που από τθν πράξθ αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό αντικείμενο ι θ
απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ από τθν προκιρυξθ, απαιτείται βεβαίωςθ από το Ρανεπιςτιμιο
που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει αυτό, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ.
6. Απαιτοφμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν από τουσ οποίουσ κα προκφπτει θ γνϊςθ τθσ
αγγλικισ γλϊςςασ (βλ. Ραράρτθμα Δ’).
Θ γνϊςθ αγγλικισ γλϊςςασ αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 του Ρ. . 146/2007
«Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ
φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμό με
το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 1 του Ρ. . 116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου
28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’».
7. Απαιτοφμενουσ τίτλουσ από τα οποία κα προκφπτει θ πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ χριςθ
Θ/Υ (βλ. Ραράρτθμα Γ’).
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8.

Μελζτεσ που βακμολογοφνται (όπου απαιτοφνται)

9. Αντίγραφα των πιςτοποιθτικϊν προχπθρεςίασ/εμπειρίασ από προθγοφμενουσ
εργοδότεσ και των λοιπϊν αποδεικτικϊν εγγράφων τθσ εμπειρίασ τουσ, κ.λπ.
Ωσ εμπειρία νοείται θ απαςχόλθςθ που ζχει αποκτθκεί ςτθν θμεδαπι ι αλλοδαπι με ςχζςθ
εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε
κακικοντα ι ζργα, ςυναφι με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, μετά τθν
απόκτθςθ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν με τον οποίο ο/θ υποψιφιοσ/α μετζχει ςτθν
παροφςα διαδικαςία και ςε ςυνδυαςμό πάντοτε, με τθν κατά περίπτωςθ αςφαλιςτικι
κάλυψθ.
Ωσ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ του αντικειμζνου και τθσ χρονικισ
διάρκειασ τθσ εμπειρίασ λαμβάνονται υπόψθ:
Α). Για μιςκωτοφσ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα:
 Βεβαίωςθ του οικείου φορζα από τθν οποία να προκφπτει επακριβϊσ, θ χρονικι
διάρκεια και το αντικείμενο απαςχόλθςθσ κακϊσ και τα ςτοιχεία του εργοδότθ,
φυςικοφ προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό
πρόςωπο για υποψθφίουσ που θ εμπειρία τουσ αφορά το δθμόςιο ι τον ιδιωτικό
τομζα).
 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ χρονικι
διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ (για τουσ υποψιφιουσ που θ εμπειρία τουσ αφορά τον
ιδιωτικό τομζα).
Β). Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ:
 Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται θ χρονικι
διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ.
 Σχετικζσ ςυμβάςεισ ι δελτία παροχισ υπθρεςιϊν, που να καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ
χρονικι διάρκεια και το αντικείμενο τθσ εν λόγω εμπειρίασ.

3.
1.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΑΙΣΘΕΩΝ/ΠΡΟΣΑΕΩΝ
Αξιολόγηςη προτάςεων

Θ αξιολόγθςθ των προτάςεων/αιτιςεων κα γίνει από Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία
ζχει ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχθ, και κα ειςθγθκεί τον/τθν
προτεινόμενο/θ για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου. Οι ενςτάςεισ που κα
υποβλθκοφν κα εξεταςτοφν από Επιτροπι Ενςτάςεων θ οποία ζχει ςυγκροτθκεί
αντιςτοίχωσ.
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κα ςυντελεςτεί ωσ εξισ:

1. Θ Επιτροπι κα προβεί ςτον ζλεγχο πλθρότθτασ των αιτιςεων και των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν και κα καταρτίςει κατάλογο των υποψθφίων που κα πλθροφν τουσ
όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν πρόςκλθςθ και κα γίνουν δεκτοί ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ που
κα ακολουκιςει.
2. Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι κα προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των απαιτοφμενων και
πρόςκετων προςόντων των υποψθφίων και ςτθ βακμολόγθςθ αυτϊν. Οι υποψιφιοι
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δφναται να κλθκοφν από τθν Επιτροπι να παράςχουν εξθγιςεισ-διευκρινιςεισ επί των
προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν. Θ μθ ανταπόκριςθ των υποψθφίων ςε αίτθμα τθσ
Επιτροπισ για παροχι διευκρινιςεων οδθγεί ςτον αποκλειςμό τουσ.
3. Μετά τθ βακμολόγθςθ των προςόντων θ Επιτροπι κα καταρτίςει «ΡΙΝΑΚΑ
ΥΡΟΨΘΦΙΟΤΘΤΩΝ (Α)» για κάκε υποψιφιο.
4. Θ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων τελείται δια τθσ ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ (https://www.patt.gov.gr) (τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ για τθν αποδοχι των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ των Ρροτάςεων και τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Δυνατότθτα ενςτάςεων ςυντρζχει εντόσ προκεςμίασ 5 θμερϊν από
τθν ανάρτθςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
5. Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ γίνεται με υποβολι τθσ αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dspna@patt.gov.gr τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
Στο κζμα τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ ζνςταςθσ κα πρζπει να αναγράφεται
«ΕΝΣΤΑΣΘ, LIFE IP 4 NATURA, ΑΙΤΘΣΘ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΘΣ: (ΚΑ2),
____ (Πνομα)
____(Επίκετο)».
Το εμπρόκεςμο τθσ ζνςταςθσ κρίνεται από τθν θμερομθνία και ϊρα τθσ θλεκτρονικισ
ςιμανςθσ που φζρει το θλεκτρονικό ταχυδρομείο μζςω του οποίου υποβάλλονται οι
ενςτάςεισ. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται μετά τθν παρζλευςθ τθσ άνω προκεςμίασ
απορρίπτονται ωσ εκπρόκεςμεσ και δεν εξετάηονται, ανεξαρτιτωσ του λόγου που οδιγθςε
ςτθν εκπρόκεςμθ υποβολι.
6. Οι ενςτάςεισ κα εξεταςτοφν εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν Επιτροπι
Ενςτάςεων θ οποία ςυντάςςει και αποςτζλλει ςχετικό πρακτικό προσ τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ.
7. Αφοφ παρζλκει θ προκεςμία των ενςτάςεων και κατόπιν αξιολόγθςθσ αυτϊν, κα
καταρτιςτεί νζοσ ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟΨΘΦΙΟΤΘΤΩΝ (Β) με Φκίνουςα Σειρά κατάταξθσ, κατά του
οποίου δεν υποβάλλονται πλζον ενςτάςεισ. Οι υποψιφιοι του ωσ άνω πίνακα κα
καλοφνται με ςχετικι Ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, ςε
ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία και ϊρα ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, για Συνζντευξθ.
Σε περίπτωςθ που Υποψιφιοσ δεν παρουςιαςτεί για οποιοδιποτε λόγο τθν ακριβι θμζρα
και ϊρα ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, δεν δφναται να επαναπροςδιορίςει άλλθ
θμερομθνία Συνζντευξθσ, οπότε αποκλείεται από τθ ςχετικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Σε
περίπτωςθ ιςχφοσ περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν κυκλοφορία των πολιτϊν κατά τθν
προβλεπόμενθ θμζρα τθσ ςυνζντευξθσ αυτι κα πραγματοποιθκεί μζςω εφαρμογισ
τθλεδιάςκεψθσ (Skype). Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι θα πρζπει να αναφζρουν
λογαριαςμό για επικοινωνία μζςω Skype.
8. Με το πζρασ των Συνεντεφξεων, θ ωσ άνω Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα καταρτίςει τον
ΤΕΛΙΚΟ ΡΙΝΑΚΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΤΘΤΩΝ (Γ), όπου κα αναγράφονται επιπλζον για κάκε
υποψιφιο τα μόρια που ζλαβε ςτθ ςυνζντευξθ ι λόγοι τυχόν αποκλειςμοφ.
9. Ο Τελικόσ Ρίνακασ Υποψθφιοτιτων είναι οριςτικόσ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ και ςτον ςχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/
δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ
«Διαφγεια» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

Σθμειϊνεται ότι οι ανωτζρω Ρίνακεσ καταρτίηονται αποκλειςτικά βάςει των
βακμολογοφμενων προςόντων για τθ κζςθ.
Μεταξφ ιςοβακμοφντων υποψθφίων προθγείται ο υποψιφιοσ που ζχει περιςςότερεσ
μονάδεσ ςτα κριτιρια τθσ εμπειρίασ και αν αυτζσ ςυμπίπτουν, τότε λαμβάνεται υπόψθ ο
βακμόσ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν. Αν εξαντλθκοφν όλα τα κριτιρια χωρίσ να καταςτεί
δυνατόσ ο κακοριςμόσ τθσ ςειράσ μεταξφ των ιςοβακμοφντων, θ μεταξφ τουσ ςειρά
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κακορίηεται με δθμόςια κλιρωςθ με ενθμζρωςθ των ιςοβακμοφντων υποψθφίων, θ
οποία διενεργείται πριν τθν κατάρτιςθ των οριςτικϊν πινάκων.

2.

Ανάρτηςη αποτελεςμάτων

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ
(https://www.patt.gov.gr)
Σθμειϊνεται ότι θ Ρεριφζρεια Αττικισ δεν δεςμεφεται να αποδεχκεί κάποια από τισ
προτάςεισ που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Θ
αποδοχι πρόταςθσ και θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ανικει ςε κάκε περίπτωςθ ςτθ διακριτικι
ευχζρεια τθσ Ρεριφζρειασ τθν οποία αςκεί όταν και όπωσ κεωρεί αναγκαίο για τθν καλι
εκτζλεςθ του ωσ άνω Ζργου.
Θ Ρεριφζρεια Αττικισ δικαιοφται ςε κάκε περίπτωςθ να προχωριςει ςε μερικι
οριςτικοποίθςθ αποτελεςμάτων και ςτθν ςφναψθ των ςυμβάςεων ςε διαφορετικοφσ
χρόνουσ.
3.

υλλογή και επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων

Σε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και τθσ οδθγίασ 95/ΕΚ (GDPR) για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, οι ςυμμετζχοντεσ κα
πρζπει να ςυναινζςουν και να παρζχουν τθν ρθτι ςυγκατάκεςθ τουσ για τθν επεξεργαςία
όλων των προςωπικϊν δεδομζνων τουσ, όπωσ αυτά κα δθλωκοφν ςτθν αίτθςθ τουσ και
ςτα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά.
Για το λόγο αυτό οι ςυμμετζχοντεσ κα υποβάλλουν το “ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΘΣ –
ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ”, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ε’ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ.
4.

φναψη φμβαςησ Μίςθωςησ Ζργου - Απαςχόληςη

Θ Ρεριφζρεια Αττικισ κα προβεί ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με τον
επιλεγζντα υποψιφιο. Ο επιλεγείσ υποψιφιοσ κα κλθκεί να υπογράψει ςυφμβαςθ
μίςκωςθσ ζργου. Σε περίπτωςθ παραίτθςθσ, οικειοκελοφσ αποχϊρθςθσ ι ζκπτωςθσ του
επιλεγζντοσ/επιλεγείςασ ι πρόωρθσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δφναται να επιλεγεί ο επόμενοσ
επικρατζςτεροσ υποψιφιοσ/α ςφμφωνα με τον πίνακα κατάταξθσ που κα ςυνταχκεί, και
οφτω κακεξισ.
Θ εν λόγω ςφμβαςθ κα ζχει οριςμζνθ χρονικι διάρκεια από τθν υπογραφι τουσ ζωσ τθν 30θ
Νοεμβρίου 2021 (θμερομθνία λιξθσ τθσ 2θσ φάςθσ του ζργου) και κα μπορεί να
παρατακεί/ανανεωκεί, χωρίσ τθ διενζργεια νζασ πρόςκλθςθσ για τισ υπόλοιπεσ φάςεισ (3θ
και 4θ) του ζργου, μζχρι τθ λιξθ του ζργου και ςε περίπτωςθ παράταςισ του, μζχρι τθ λιξθ
τθσ παράταςθσ, με αντίςτοιχθ αναπροςαρμογι του ποςοφ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο από
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τεχνικό δελτίο του ζργου, όπωσ αυτό κα ιςχφει κάκε φορά και
χωρίσ καμία δζςμευςθ εκ των προτζρων από τθν Ρεριφζρεια Αττικισ.
Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςυνδζεται αποκλειςτικά με τισ ανάγκεσ του ζργου
“Ολοκληρωμζνεσ δράςεισ για τη διατήρηςη και διαχείριςη των περιοχών του δικτφου
Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοςυςτημάτων ςτην Ελλάδα”
(Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species,
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habitats and ecosystems in Greece), LIFE-IP 4 NATURA και κωδικό: LIFE16 IPE/GR/000002,
και δεν καλφπτει πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. Θ παροφςα
διαδικαςία πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ
ζργου δεν είναι διαγωνιςτικι και ςυνεπϊσ θ επιλογι αντιςυμβαλλόμενων ζχει τον
χαρακτιρα αποδοχισ πρόταςθσ και όχι «πρόςλθψθσ».
Σε περίπτωςθ που κάποιοσ/α αντιςυμβαλλόμενοσ/θ εκτελεί πλθμμελϊσ τα κακικοντά
του/τθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ ι τθσ ςφμβαςισ του, θ Ρεριφζρεια
Αττικισ δφναται να αξιϊςει τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ αηθμίωσ και να προβεί ςε
αντικατάςταςι του/τθσ με τον/τθν επόμενο/θ κατά ςειρά κατάταξθσ υποψιφιο/α, χωρίσ
περαιτζρω διαδικαςία, ι να προβεί ςε νζα διαδικαςία επιλογισ.
Αντιςτοίχωσ, αναπλθρϊνεται ο/θ αντιςυμβαλλόμενοσ/θ που τυχόν αποχωριςει πριν από
τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. Το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ ανικει ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ.
Τζλοσ, ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο διακοπεί θ προβλεπόμενθ για το ζργο
χρθματοδότθςθ, θ Ρεριφζρεια Αττικισ διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει με διλωςθ
διακοπισ και αηθμίωσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΑΙΣΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ LIFE-IP 4 NATURA
ΓΙΑ ΣΘ ΘΕΘ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΝΑΦ. ____
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ/ΑΙΣΟΤΑ

Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα Ρατζρα:

Διεφκυνςθ Skype:

Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
Στακερό Τθλ.:
Κινθτό Τθλ.:
Δ/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρομείου:
Αρικμόσ Α.Δ.Τ. ι Διαβατθρίου:
Θμερομθνία Ζκδοςθσ:
Εκδοφςα
(ΘΘ-ΜΜ-ΕΕ)
Αρχι:
Σασ υποβάλλω ςυνθμμζνα τα κάτωκι δικαιολογθτικά για τθ κζςθ με Κωδικό
Αναφοράσ _____, για το ζργο LIFE-IP 4 NATURA και παρακαλϊ για τισ ενζργειζσ
ςασ:
1).
2).
3).
...
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ
Ο/Θ ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ

(Υπογραφι)

Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηος Ππογπάμμαηορ
LIFE ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηος Ππάζινος Ταμείος
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΓΝΩΘ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Θ/Τ - ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΘ

Θ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν
φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξισ:

1. Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ που εκδίδονται από φορείσ
οι οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και
Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) πρϊθν Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ) ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Ραρακάτω αναφζρονται οι φορείσ που ζχουν πιςτοποιθκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι τον
ΕΟΡΡΕΡ, με ςχετικζσ πράξεισ, με τθν αναγραφόμενθ για κάκε φορζα θμερομθνία
πιςτοποίθςθσ, με τθν επιφφλαξθ των αρ. 28 και 40 τθσ με αρικμό 121929/Θ/31.7.2014
κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ (Φ.Ε.Κ. 2123/Βϋ/1.8.2014). α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. (1.2.2006
ζωσ 30.11.2012 βάςει τθσ αρικμ. Β/22578/30.11.2012 απόφαςθσ του ΕΟΡ- ΡΕΡ) ι
PeopleCert Ελλάσ ΑΕ (30.11.2012 με τθν αρικμ. Β/22579/30.11.2012 απόφαςθ του
ΕΟΡΡΕΡ) β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ Α.Ε) (22.2.2006), γ) Infotest (ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΕΙΣ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006) δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ι ICT Europe
(18.7.2007 αλλαγι ονομαςίασ τθσ ΙCT Hellas Α.Ε.) ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΕΥΩΡΑΙΚΕΣ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ

Ε.Ρ.Ε.)

(5.4.2006)

ςτ)

ACTA

Α.Ε.

(ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΤΙΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΕΙΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006) η) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΘ
ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ) (14.9.2007) θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS
TRAINING ΕΡΕ (18.12.2007) ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ ι ΙΝ- ΦΟΣΕΤINFOCERT ΕΡΕ (ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘΣ
ΕΥΘΥΝΘΣ) κ) DIPLOMA (ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) ι) GLOBAL
CERT ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS)
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Τα πιςτοποιθτικά που εκδίδουν οι ανωτζρω φορείσ είναι τα εξισ: α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ι
PeopleCert Ελλάσ ΑΕ ECDL Core Certificate ECDL Start Certificate ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate β) Vellum Global Educational Services S.A. Cambridge International
Diploma in IT Skills Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency Vellum
Diploma in IT Skills Vellum Diploma in IT Skills Proficiency γ)Infotest Internet and
Computing Core Certification (IC3) Microsoft Office Specialist (MOS) Microsoft Office
Specialist Expert (MOS Expert) Infotest Certified Basic User (ICBU) Infotest Microsoft
Certified Application Specialist δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ι ICT Europe ICT Intermediate A ICT
Intermediate B ICT Intermediate C ε) ΚΕΥ-CERT Key Cert IT Basic Key Cert IT Initial ςτ)
ACTA Α.Ε. Certifi ed Computer User (CCU) η) I SKILLS A.E. Basic I.T. Standard Basic I.T.
Thematic Basic I.T. Core θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΡΕ ι ΤΕΛΕΦΩΣΕΤ TELEFOSCERT ΕΡΕ ι ΙΝΦΟΣΕΤ- INFOCERT ΕΡΕ Basic Skills ι Infocert Basic Skills Basic ι
Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Integration Skills ι Infocert
Integration Skills Infocert Unities κ) DIPLOMA Basic Office Business Office ι) GLOBAL CERT
GLOBAL CERT>> Global Intermediate Global Intermediate A Global Intermediate B Global
Intermediate C) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - Unicert Primary

Από τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά πρζπει να αποδεικνφεται θ γνϊςθ και των τριϊν
γνωςτικϊν αντικειμζνων: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ)
υπθρεςιϊν διαδικτφου. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ
εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ ενότθτεσ αλλά το ςχετικό πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ
εκδοκεί, μπορεί να γίνει αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου βεβαίωςθ του κατά τα ανωτζρω
πιςτοποιθμζνου φορζα ζκδοςθσ αυτοφ. Γίνονται επίςθσ δεκτά πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Θ/Υ
τα οποία χορθγικθκαν από τουσ παραπάνω φορείσ (α ζωσ δ) μζχρι και τθν θμερομθνία
πιςτοποίθςισ τουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με τθν εξισ ονομαςία: α) ECDL από τθν εταιρεία
ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Ρ.Υ. β) Cambridge International Examinations από
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services). γ) IC3 ι MOS
από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρϊθν TECHNOPLUS) και δ) BTEC in ICT ι
Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). Γίνονται επίςθσ
δεκτά, εφόςον περιλαμβάνουν τισ ανωτζρω ενότθτεσ, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων Χειριςμοφ
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Θ/Υ που ζχουν εκδοκεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε
εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων Χειριςμοφ Θ/Υ φυςικϊν προςϊπων που διοργάνωςε ο
Οργανιςμόσ. «Θ ιςχφσ των πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ που εκδόκθκαν από τον
Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείσ πιςτοποιθμζνουσ από τον καταργθκζντα Ο.Ε.Ε.Κ. μζχρι και τθν
θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ και από φορείσ πιςτοποιθμζνουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον
Ε.Ο.Ρ.Ρ. και τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. μετά τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ είναι αόριςτθσ
διάρκειασ. (παρ. 6 του άρ. 12 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189Αϋ/10.9.2014) όπου αναφζρεται
ότι προςτίκεται παρ. 5 ςτο άρ. 38 του ν. 4186/2013).

2 Mε τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ, όπωσ αυτοί
αναφζρονται κατωτζρω.

3 Με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι /και μεταπτυχιακοφσ, Ρανεπιςτθμιακισ ι/και
Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι
υποψιφιοι ζχουν παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ’
επιλογι, Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά
μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν
είτε Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε), είτε Τεχνολογικισ (ΤΕ) Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ
τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται ακροιςτικά. Οι υποψιφιοι τθσ
Ρανεπιςτθμιακισ, Τεχνολογικισ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αποδεικνφουν
επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ακόμθ και με μόνθ τθν υποβολι βεβαιϊςεων
τμθμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ, ςε
προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα οποία κατά
τθν εκτίμθςθ του τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ Ρλθροφορικισ ι του χειριςμοφ
Θ/Υ.

4 Γίνονται επίςθσ δεκτά, πιςτοποιθτικά γνϊςθσ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Θ/Υ που
χορθγοφνται από φορείσ τθσ αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυνοδεφονται από
ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. περί τθσ αντιςτοίχιςθσ τουσ.
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ΤΙΤΛΟΙ

ΣΡΟΥΔΩΝ

ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

-

ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΓΝΩΣΘΣ ΧΕΙΙΣΜΟΥ Θ/Υ (όπωσ αυτοί προςδιορίηονται
ςτα άρκρα 6,14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπωσ ιςχφει) :

ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Α) ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ - Ρλθροφορικισ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν - Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και Μθχανικοφ
Υπολογιςτϊν - Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ - Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και
Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν - Μθχανικοφ Θ/Υ και Ρλθροφορικισ - Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν Θλεκτρονικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν - Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν και
Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων - Μθχανικϊν Θ/Υ Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων - Επιςτιμθσ
και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν - Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν - Θλεκτρονικισ και Μθχανικoφ
Υπολογιςτϊν - Ρλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθ Βιοιατρικι - Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ
και Τθλεπικοινωνιϊν - Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ - Ρλθροφορικισ
(Ε.Α.Ρ.) - Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων - Επιςτθμϊν και
Ρολιτιςμοφ - Κατεφκυνςθ Θ/Υ (Ρ.Σ.Ε.) ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ
ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ - Ρλθροφορικισ - Θλεκτρονικϊν
Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων - Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ και Ρολυμζςων - Βιομθχανικισ Ρλθροφορικισ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν - Γεωπλθροφορικισ και Τοπογραφίασ - Ρλθροφορικισ
και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν - Τθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ - Τθλεπικοινωνιϊν και
Δικτφων Θ/Υ (Ρ.Σ.Ε.) - Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία - Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν
ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ. 2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ - Δίπλωμα
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ι.Ε.Κ. οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Ρλθροφορικισ, ι
- Ρτυχίο Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου: i)
Οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Ρλθροφορικισ - Δικτφων Θ/Υ, ii) Ειδικότθτασ
Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ι Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων
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και Δικτφων του Θλεκτρονικοφ Τομζα, - Απολυτιριοσ τίτλοσ: i) κλάδου Ρλθροφορικισ
Ενιαίου

Ρολυκλαδικοφ

Λυκείου,

ii)

τμιματοσ

Ρρογραμματιςτϊν

Θλεκτρονικϊν

Υπολογιςτϊν, Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου, ι iii) ειδικότθτασ Υπαλλιλων Χειριςτϊν
Θ/Υ, Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ. ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ, ςχολικϊν
μονάδων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄
ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΘ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2)
αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ.
50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ
αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1
του άρκρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α’», ωσ εξισ: α) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντίςτοιχου
επιπζδου του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν.
3149/2003. ι β) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE
ι MICHIGAN ι γ) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτθμίων
ι μθ) ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, εφόςον είναι πιςτοποιθμζνοι ι
αναγνωριςμζνοι από τθν αρμόδια αρχι τθσ οικείασ χϊρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ
και να χορθγοφν πιςτοποιθτικά γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ ςτθν οικεία χϊρα, απαιτείται
βεβαίωςθ του αρμόδιου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ότι τα
πιςτοποιθτικά που χορθγοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν
ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα τθν Αγγλικι, είναι αποδεκτά ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ αυτισ
χϊρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ
οικεία χϊρα νοείται θ χϊρα ςτθν οποία θ μθτρικι ι επίςθμθ γλϊςςα είναι θ Αγγλικι.
Επίςθσ, πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, γίνονται δεκτά τα εξισ
πιςτοποιθτικά: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
(CPE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. • BULATS English Language Test, βακμολογία 90100, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE
TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate
(UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από
8,5 και άνω. • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT
COMMUNICATION- του EDEXCEL, ι PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηος Ππογπάμμαηορ
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PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL(CEF C2) • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. • CITY & GUILDS LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY
& GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY(Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν
απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ). • EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET Level
7 (CEF C2) ι PEARSON EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2). • PEARSON
LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό «Distinction”
ι “Credit”). • OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 3 (Common European
Framework equivalent level C2) (μζχρι 31/8/2009) • Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL
International (CEF C2) • ESB Level 3 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of
Europe Level C2). • Michigan State University – Certifi cate of English Language Profi
ciency (MSU – CELP): CEF C2. • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ι Test of
Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). • NOCN Level 3 Certifi cate in ESOL
International (C2). •AIM Awards Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2) (Ενότθτεσ:
Listening, Reading, Writing, Speaking). •LRN Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF
C2) (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του
Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. • BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του
Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –
The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 7 ζωσ 8. •
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES). 774 ΕΦΘΜΕΙ∆Α TΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ Τεφχοσ ΑΣΕΡ
30/18.09.2017 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του
EDEXCEL ι PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATIONτου EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) •
CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. •
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηος Ππογπάμμαηορ
LIFE ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηος Ππάζινος Ταμείος

30

ΑΔΑ: ΨΝ2Λ7Λ7-Υ5Η
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ
γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται
ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ). • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN
ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΘ- USA) και τθσ
ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΘΣ

ΕΝΩΣΕΩΣ.

•

ΤΕST

OF

ENGLISH

FOR

INTERNATIONAL

COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 900 του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA. • EDI Level 2 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 6
(CEF C1) ι PEARSON EDI Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1). • PEARSON
LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ
μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”). • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότθτεσ:
Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό «Distinction” ι “Credit”). • OCNW Certifi
cate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) )
(μζχρι 31/8/2009) • Ascentis Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1) • ESB Level
2 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). • Test of
Interactive English, C1 + Level (ACELS) • Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ι Test
of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards). • NOCN Level 2 Certifi cate in ESOL
International (C1). • AIM Awards Level 2 Certifi cate in ESOL International (C1) (Ενότθτεσ:
Listening, Reading, Writing, Speaking). • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT
BATTERY (MELAB) βακμολογία από 91 ζωσ 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS (CaMLA) • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογία από 190 ζωσ 240
του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) •LRN Level 2 Certifi cate
in ESOL International (CEF C1) (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. • BULATS English Language Test, βακμολογία 60-74, του
Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –
The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 5,5 ζωσ
6,5. • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of
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Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). • (ECCE)- EXAMINATION FOR THE
CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. • LONDON
TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ι
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATIONτου EDEXCEL ι EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) •
CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. •
CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλο- νται ακροιςτικά για τθν
απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR - (Συνυ- ποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505
ζωσ 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. • EDI Level 1 Certifi cate in
ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ι PEARSON EDI Level 1 Certifi cate in ESOL
International (CEF B2). • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening,
Speaking, ςε περίπτωςθ που θ μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”). • PEARSON
LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό «Distinction”
ι “Credit. • OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 1 (Common European
Framework equivalent level B2) ) (μζχρι 31/8/2009) • Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL
International (CEF B2) Τεφχοσ ΑΣΕΡ 30/18.09.2017 ΕΦΘΜΕΙ∆Α TΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ 775 •
ESB Level 1 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). •
Michigan State University – Certifi cate of English Language Competency (MSU – CELC):
CEF B2. • Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS) • Test of Interactive English, B2
Level (ACELS) ι Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards). • NOCN Level 1
Certifi cate in ESOL International (B2). • AIM Awards Level 1 Certifi cate in ESOL
International (B2) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing, Speaking). • MICHIGAN ENGLISH
LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βακμολογία από 80 ζωσ 90 του CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογία από
157 ζωσ 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS • LRN Level 1 Certifi
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cate in ESOL International (CEF B2) Ριςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου
να αξιολογθκοφν για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να
ςυνοδεφονται από: (i) βεβαίωςθ του φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και
το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια
προσ τοφτο εκνικι αρχι ι (ii) βεβαίωςθ του αρμοδίου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ
χϊρασ ςτθν Ελλάδα (ςε περίπτωςθ μθ υπάρξεωσ φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ),
ότι το προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό είναι αποδεκτό ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ
χϊρασ ωσ ζγκυρο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο επίπεδο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄
ΕΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΕΘ – ΓΝΩΣΟΠΟΙΘΘ
Σε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και τθσ οδθγίασ 95/ΕΚ (GDPR) για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ςυναινϊ και παρζχω
τθν ρθτι ςυγκατάκεςθ μου για τθν επεξεργαςία όλων των προςωπικϊν δεδομζνων μου,
όπωσ αυτά ζχουν δθλωκεί ςτθν αίτθςθ μου και ςτα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά.
Γνωρίηω δε το δικαίωμα εναντίωςθσ ςτθν επεξεργαςία τουσ κακϊσ και ανάκλθςθσ τθσ
ςυγκατάκεςθσ μου.
ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ωσ προςωπικά δεδομζνα κεωροφνται κάκε είδουσ πλθροφορίεσ ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν
που κα μποροφςε να καταςτιςει τον πολίτθ ταυτοποιιςιμο αμζςωσ(π.χ.
Ονοματεπϊνυμο) ι εμμζςωσ μζςω ψευδοποιθμζνων δεδομζνων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,
κλπ). Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ωσ προςωπικά δεδομζνα κεωροφνται ςτοιχεία
όπωσ, διεφκυνςθ κατοικίασ, τθλζφωνα, λογαριαςμοί email, προςωπικζσ προτιμιςεισ.
Μετά τθν πάροδο του νομίμου κατά τθν κείμενθ νομοκεςία χρόνου υποχρεωτικισ
διατιρθςθσ δεδομζνων, θ Ρεριφζρεια τθρεί τα αρχεία των προςωπικϊν δεδομζνων ςε
αςφαλζσ μζροσ χωρίσ να υπάρχει πρόβλεψθ για καταςτροφι τουσ.
Στο πλαίςιο τθσ παροχισ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ θ υπθρεςία
ηθτεί τθν ςυναίνεςθ ςασ ϊςτε θ επικοινωνία μαηί ςασ να γίνεται με τουσ κάτωκι
τρόπουσ:
Υπθρεςιακζσ Συνκικεσ και
Ενθμζρωςθ
Θλεκτρονικι αλλθλογραφία

ΣΥΝΑΙΝΩ

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

Στακερι – Κινθτι τθλεφωνία

Θ Ρεριφζρεια Αττικισ τθρεί με αςφάλεια τα προςωπικά ςασ δεδομζνα και δεν
πρόκειται να τα χρθςιμοποιιςει για άλλουσ ςκοποφσ εκτόσ απ' αυτοφσ που
προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν ςυγκατάκεςθ που ζχετε δϊςει με τθν
ςυμπλιρωςθ του παρόντοσ εντφπου ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
Ονοματεπϊνυμο _________________________________Θμερομθνία ___/___/_____
Τθλζφωνα ___________________ ___________________
E-mail __________________________________________
Υπογραφι________________________________________
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