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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

τριών (3) ατόµων ειδικότητας: (1) ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, (1) ΠΕ 
Περιβαλλοντολόγων(1) ΠΕ ∆ασολόγων για την υλοποίηση των παραδοτέων του 

διασυνοριακού έργου Common plans for biodiversity conservation and sustainable 
targets for the development of a bilateral network of protected areas. 

COMBINE2PROTECT: 
a. D.3.4.4, Αγροτικές πιέσεις στις προστατευόµενες περιοχές προϋπολογισµού 

9.000,00€   
b. D.5.4.1. Ανάπτυξη σήµανσης προϊόντων και υπηρεσιών για κοινωνικοοικονοµική 

ανάπτυξη, προϋπολογισµού 9.000,00€   
c. D.5.4.4. πιέσεις της παραγωγής ενέργειας στην προστατευόµενες περιοχές, 

προϋπολογισµού 7.500,00€   & 
d.  D.2.4.3. ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος Combine2Protect, 

προϋπολογισµού 1.000,00€ . 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη της:   

• Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 

ισχύει. 

• Το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ΄άριθµ. 146 «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας» 

• Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

• Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 3004881/Υ∆1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (Α∆Α: 

Ψ7ΘΓ465307-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου των Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»| 

ΚΟΖΑΝΗ, 26/01/2021 

Α. Π.: οικ. 10383 
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• Το Programme Manual του Προγράµµατος Interreg – IPA CBC Greece – the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia. 

• Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 µε αριθµ. Απόφασης C(2014)10180 

της 18.12.2014. 

• Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 

επιλεξιµότητα των δαπανών 

• Την 301/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας περί 

έγκρισης υλοποίησης Προγράµµατος Common plans for biodiversity conservation and 

sustainable targets for the development of a bilateral network of protected areas 

(Κοινά Σχέδια ∆ιατήρησης της Βιοποικιλότητας και Αειφόρων Στόχων για την 

Ανάπτυξη της ∆ιµερούς ∆ικτύου Προστατευόµενων Περιοχών). 

COMBINE2PROTECT  

• Το από 23/11/2017 Συµφωνητικό Συνεργασίας µεταξύ του Επικεφαλούς εταίρου 

Centre for development of the South-East planning region και όλων των 

επωφελούµενων του προγράµµατος, µε όλα τα συνηµµένα έγγραφα (Application 

Form, Justification of Budget, Procurement Plan, Environmental Assesment) όπως 

ισχύουν. 

• Το από 2/4/2018 Συµφωνητικό Χρηµατοδότησης µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής 

των ‘Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής εδαφικής Συνεργασίας’ και του Κέντρου 

Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας ως Επικεφαλούς εταίρου. 

• Την 1212/24-9-2018 Απόφαση Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης ένταξης στο 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Π∆Ε 2018 ΣΑΕΠ-405/6 µε Κωδικό έργου 

2018ΕΠ40560019. (Α∆Α:66Β7465ΧΙ8-2Θ0). 

• Την 3755/2018 Απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής Π.∆.Μ. (Α∆Α: 6Ν7Μ7ΛΨ-

Χ48) για έγκριση ∆απάνης του έργου Combine2Protect. 

• Την 3862/2018 Απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής Π.∆.Μ. (Α∆Α: 6Ω8Ω7ΛΨ-

ΙΧ6) για έγκριση ∆απάνης του έργου Combine2Protect. 

• Την αρ. πρωτ. 37065/06-03-2020. µε Α∆Α: 6ΜΕ17ΛΨ-Θ9Χ Απόφαση Ανάληψης 

δέσµευσης πίστωσης για τη δαπάνη του παραδοτέου D3.4.4. 
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• Την αρ. πρωτ. 37062/06-03-2020 µε Α∆Α: ΨΡΙΖ7ΛΨ-Μ20 Απόφαση Ανάληψης 

δέσµευσης πίστωσης για τη δαπάνη του παραδοτέου D5.4.1. 

• Την αρ. πρωτ. 37060/06-03-2020 µε Α∆Α: 9ΚΠΘ7ΛΨ-Θ6ΠΑπόφαση Ανάληψης 

δέσµευσης πίστωσης για τη δαπάνη του παραδοτέου D5.4.4. 

• Την αρ. πρωτ. 37053/06-03-2020 µε Α∆Α: ΨΟΤΙ7ΛΨ-ΛΧ4 Απόφαση Ανάληψης 

δέσµευσης πίστωσης για τη δαπάνη του παραδοτέου D2.4.3. 

• Την 1499/2020 Απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής Π.∆.Μ. (Α∆Α: ΨΦ647ΛΨ-

Μ35) περί έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 

πρότασης σύναψης σύµβασης έργου Ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του έργου 

Combine2Protect. 

• Την 45/21 Απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής Π.∆.Μ. (Α∆Α: ΩΧΗΘ7ΛΨ-ΩΡ4) 

περί έγκρισης τροποποίησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 

πρότασης σύναψης σύµβασης έργου Ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του έργου 

Combine2Protect. 

• Την ανάγκη υλοποίησης του Προγράµµατος 

 

προτίθεται να προσλάβει τρία (3) άτοµα µε σύµβαση µίσθωσης έργου, διάρκειας µέχρι την 

λήξη του έργου µε συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα: 1 άτοµο 

ΠΕ Περιβαλλοντολόγων , 1 άτοµο ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, 1 άτοµο ΠΕ ∆ασολόγων. Η 

επιλογή του καταλληλότερου από τους υποψήφιους θα γίνει έπειτα από συνολική εκτίµηση 

των τυπικών και πρόσθετων προσόντων του από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

α) ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ D.3.4.4. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Αντικείµενο του προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο, είναι η Τεχνική Αναφορά σχετικά µε 

τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και άλλες πιέσεις στα οικοσυστήµατα, στα είδη και 

στις οικοσυστηµικές υπηρεσίες Προστατευόµενων Περιοχών. Η αναφορά της παρούσης 

δράσης αποτελεί τη συµβολή στην τελική αναφορά του ΑΠΘ για την επίδραση της 

κλιµατικής αλλαγής και άλλων πιέσεων στα οικοσυστήµατα, στα είδη και στις 
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οικοσυστηµικές υπηρεσίες των Προστατευόµενων Περιοχών Αλλαγής και στην τελεί υπό την 

έγκριση του. 

Η Τεχνική αναφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει:  

• Αλλαγές των χρήσεων γης στις ενότητες που υπάρχει δραστηριότητα πρωτογενούς 

παραγωγής, υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής.  

• Ανάδειξη αγροτικών επιφανειών οι οποίες µπορεί να υποστηρίξουν µελλοντικά 

ενδιαιτήµατα ειδών σύµφωνα µε σενάρια κλιµατικής αλλαγής µετάβασης από εφαρµογή 

προηγµένων µεθοδολογιών σχετικών µε την οικολογική µοντελοποίηση του κλιµατικού 

θώκου.  

Ο εργαζόµενος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το παραδοτέο. 

Η υλοποίηση της σύµβασης ολοκληρώνει το παραδοτέο 3.4.4. του Πακέτου Εργασίας WP3 – 

Common conservation network/Κοινό δίκτυο για τη διατήρηση, του έργου Combine2protect. 

 

α.1) ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ* 

1 
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ή  
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

D.3.4.4. 1 µέχρι 5 µήνες 

* µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου, δίχως επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση της Π∆Μ και σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα συναφθεί µε τον ανάδοχο.  

 

α.2) ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Πτυχίο ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ή ∆ίπλωµα ΠΕ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Βαθµός (µε άριστα το 10) 

* 20 µονάδες 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,Περιβάλλοντος 100 µονάδες 

Επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων τουλάχιστον ενός (1) έτους 

Μήνες * 5 µονάδες  

(έως 300 µονάδες) 

Επαγγελµατική εµπειρία σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράµµατα 

σχετικά µε τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη 

βιοποικιλότητα τουλάχιστον 6 µηνών  

Μήνες * 5 µονάδες 

(έως 300 µονάδες) 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ  
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Γνώση χειρισµού Η/Υ 50 µονάδες 

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
Καλή 30, Πολύ Καλή 40, 

Άριστη 50 µονάδες 

ΑΔΑ: ΩΞΘ17ΛΨ-ΙΙ3



 

The Project is co-funded by the European Union and national funds of the participating countries  

 

Ερευνητική εµπειρία σε προγράµµατα διαχείρισης φυσικών 

πόρων  

Μήνες * 2 µονάδες  

(έως 120 µονάδες) 

Εµπειρία σε Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
Μήνες * 2 µονάδες  

(έως 120 µονάδες) 

Επαγγελµατική εµπειρία σε έργα για Βιώσιµη Ανάπτυξη 
Μήνες * 2 µονάδες  

(έως 120 µονάδες) 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συνέντευξη µε σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες 

που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους καθώς και (β) η 

διαθεσιµότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων  

Έως 150 µονάδες 

(α) έως 100 µονάδες 

(β) έως 50 µονάδες 

 

β) ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ D.5.4.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

Αντικείµενο του προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο, είναι η συνεισφορά στην Τεχνική 

Αναφορά που προετοιµάζει η οµάδα του ΑΠΘ, σχετικά µε την ανάπτυξη του και εφαρµογή 

Συστήµατος Branding και πιστοποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες και απονοµής Βραβείο 

Προορισµού Αριστείας. Είναι κοινά αποδεκτό ότι ένα σύστηµα Branding επιτυγχάνει σε 

περιοχές όπου οι ντόπιοι διατηρούν ισχυρή σχέση µε την περιοχή και αναγνωρίζουν τα 

συγκεκριµένα κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία (προϊόντα, φύση, υπηρεσίες οικοσυστήµατος, 

τοπία κλπ.). Ταυτόχρονα, η πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών βάσει διεθνών και 

εθνικών προτύπων επιβεβαιώνει και υπερθεµατίζει την αξία τους και τους προσδίδει ένα 

εφόδιο για την αναγνώριση και αποδοχή τους σε διευρυµένο επίπεδο.  

Για το σκοπό αυτό, το άτοµο αυτό θα συλλέξει κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία για την 

ανάπτυξη ενός βιώσιµου επιχειρηµατικού σχεδίου, ενώ θα αναπτυχτούν κριτήρια τα επιλογής 

προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων βάση εθνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων 

σχετικών µε την πρόστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα προϊόντων/ υπηρεσιών.    

Ζητήµατα θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό του συστήµατος επωνυµίας. 

Συλλογή πληροφορίας σχετικής µε τον πρωτογενή και δευτερογενή οικονοµικό τοµέα της 

περιοχής µελέτης µε στόχο την ενσωµάτωσή της στα κριτήρια και στις πρότυπες διαδικασίες 

που θα εφαρµοστούν. Αξιολόγηση της δυναµικής των πιθανών αποδεκτών του τοµέα της 

περιοχής µελέτης, καθώς και των εµπλεκόµενων φορέων/οµάδων (stakeholders) σε σχέση µε 

τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη υπό το πρίσµα της βιωσιµότητας και της αειφορίας. 

Συγκέντρωση και αξιολόγηση των σχεδίων δράσης και των σχετικών στρατηγικών εγγράφων 
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που υλοποιηθήκαν στο παρελθόν σε τοπική κλίµακα µε στόχο την εξασφάλιση της 

ενσωµάτωσης των σχετικών πληροφοριών και ζητηµάτων που έχουν ήδη διατυπωθεί στο 

Σύστηµα Σήµανσης. 

Συλλογή και σύνθεση περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και δηµογραφικών 

δεδοµένων για την ΠΕ Φλώρινας και ανάπτυξη µεθοδολογίας για τον εντοπισµό δυνητικών 

περιοχών αυξηµένης επισκεψιµότητας (πολιτιστικού ενδιαφέροντος, υψηλής 

βιοποικιλότητας, προσβασιµότητας σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες). 

Ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την πιστοποίηση προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ποιοτική µέθοδος συµµετοχικής παρατήρησης, θα σχεδιαστεί 

ερωτηµατολόγιο, θα συλλεχτούν και αναλυθούν τα σχετικά δεδοµένα από το σύνολο των 

περιοχών ενδιαφέροντος. Το αποτελέσµατα θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασµό προωθητικών 

δράσεων που θα προσαρµοστούν στις ανάγκες και δυνατότητες, και εφαρµοστούν από το 

σύνολο των εταίρων. 

Ο εργαζόµενος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το παραδοτέο. 

H υλοποίηση της σύµβασης ολοκληρώνει το παραδοτέο 5.4.1. του Πακέτου Εργασίας WP5 – 

Ecological Network Capacity Building / Ανάπτυξη των δυνατοτήτων του Οικολογικού 

∆ικτύου, του έργου Combine2protect. 

 

β.1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕ

Ο 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ* 

1 
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ή  

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ D.5.4.1. 1 5 µήνες 

* µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου, δίχως επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση της Π∆Μ και σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα συναφθεί µε τον ανάδοχο.  
 

β.2 ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Πτυχίο ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ή ∆ίπλωµα ΠΕ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Βαθµός (µε άριστα το 10) 

* 20 µονάδες 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 100 µονάδες 

Εµπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών συγχρηµατοδοτούµενων Μήνες * 5 µονάδες  
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προγραµµάτων τουλάχιστον ενός (1) έτους (έως 300 µονάδες) 

Επαγγελµατική εµπειρία σε έργα σχετικά µε τη σύνθεση 

κριτήριων αξιολόγησης δράσεων προστασίας περιβάλλοντος  για 

την ανάπτυξη σηµάτων οικολογικής ποιότητας (15) µηνών 

Μήνες * 5 µονάδες 

(έως 300 µονάδες) 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ  
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Γνώση χειρισµού Η/Υ 50 µονάδες 

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
Καλή 30, Πολύ Καλή 40, 

Άριστη 50 µονάδες 

Εµπειρία σε προγράµµατα διαχείρισης φυσικών πόρων 
Μήνες * 2 µονάδες  

(έως 120 µονάδες) 

Επαγγελµατική εµπειρία σχετικά µε την διάδοση και διάχυση 

αποτελεσµάτων 

Μήνες * 2 µονάδες  

(έως 120 µονάδες) 

Εµπειρία σχετικά µε τις οικονοµικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή ορθών πρακτικών 

προστασίας φυσικών πόρων  

Μήνες * 2 µονάδες  

(έως 120 µονάδες) 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συνέντευξη µε σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες 

που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους καθώς και (β) η 

διαθεσιµότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων  

Έως 150 µονάδες 

(α) έως 100 µονάδες 

(β) έως 50 µονάδες 

 

γ.) ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ D.5.4.4. ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & 

δ.) ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ D.2.4.3. ∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COMBINE2PROTECT 

Αντικείµενο του προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο, είναι η Τεχνική Αναφορά σχετικά µε 

την επίδραση της παραγωγής ενέργειας στις προστατευόµενες περιοχές και το ‘πρασίνισµα’ – 

αποκατάσταση των περιοχών αυτών. Στην ∆υτική Μακεδονία παράγεται το 75% της 

ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην χώρα, µε τη χρήση λιγνίτη από τα ορυχεία της 

περιοχής. Πρέπει να µελετηθεί η επίδραση της λειτουργίας των λιγνιτορυχείων και των 

Ατµοηλεκτρικών µονάδων παραγωγής ενέργειας επί των 11 προστατευόµενων περιοχών και 

η πίεση που ασκούν µε ταυτόχρονη αναφορά και στη λειτουργία των αντίστοιχων µονάδων 

παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν σε πολύ κοντινή απόσταση από τα σύνορα (rek 

Bitola). Ταυτόχρονα πρέπει να εξετασθεί η επίδραση της παραγωγής ενέργειας στην 
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συνδεσιµότητα των προστατευόµενων περιοχών και στην επίδραση του µικροκλίµατος και 

την κλιµατική αλλαγή.  

Η µελέτη θα εξετάσει επίσης τις πιθανές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων και πηγών 

ανανεώσιµης ενέργειας στα είδη και τους οικοτόπους και θα προσφέρει έναν κατάλογο 

παραδείγµατος βέλτιστων πρακτικών για τέτοιες εφαρµογές από άλλες τοποθεσίες της ΕΕ.  

Η µελέτη θα εξετάσει τόσο την τεχνική εφαρµογή µεγάλης κλίµακας, όσο και τα µέτρα που 

θα µπορούσαν να εφαρµοστούν µεµονωµένα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. 

Η µελέτη θα συλλέξει στοιχεία, τοπικής κλίµακας (περιοχή Βεύης), για τη µετάβαση στην 

µεταλιγνιτική εποχή. 

Ο εργαζόµενος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το παραδοτέο. 

H υλοποίηση της σύµβασης ολοκληρώνει το παραδοτέο 5.4.4. του Πακέτου Εργασίας WP5 – 

Ecological Network Capacity Building / Ανάπτυξη των δυνατοτήτων του Οικολογικού 

∆ικτύου, του έργου Combine2protect. 

δ) Για το παραδοτέο ‘D.2.4.3. ∆ιάχυση αποτελεσµάτων’ ο εργαζόµενος θα είναι υπεύθυνος 

για την οργάνωση και διαχείριση των διάφορων εφαρµογών των κοινωνικών µέσων 

δικτύωσης για τη διάδοση του έργου, τους βασικούς του σκοπούς, τα αποτελέσµατά του και 

τη δηµοσιότητα όλων των εκδηλώσεων, προκειµένου να ευαισθητοποιήσει και να προκαλέσει 

τη συµµετοχή του πληθυσµού. 

 

γ,δ.1)  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ* 

1 ΠΕ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ D.5.4.4. & D.2.4.3. 1 5 & 1 µήνες 

* µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου, δίχως επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση της Π∆Μ και σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα συναφθεί µε τον ανάδοχο.  
 

γ,δ.2)  ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Πτυχίο ΠΕ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ Βαθµός (µε άριστα το 10) 

* 20 µονάδες 

Μεταπτυχιακός ή ∆ιδακτορικός Τίτλος Σπουδών µε αντικείµενο 

τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό 

100 µονάδες 

Επαγγελµατική εµπειρία σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράµµατα 

τουλάχιστον 6 µηνών  

Μήνες * 5 µονάδες 

(έως 100 µονάδες) 
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ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ  
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Γνώση χειρισµού Η/Υ 50 µονάδες 

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
Καλή 30, Πολύ Καλή 40, 

Άριστη 50 µονάδες 

Επαγγελµατική εµπειρία που αποδεικνύει γνώση της περιοχής 

µελέτης 

Μήνες * 3 µονάδες  

(έως 100 µονάδες) 

Ερευνητική εµπειρία σε προστατευόµενες περιοχές  
Μήνες * 3 µονάδες  

(έως 100 µονάδες) 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συνέντευξη µε σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες 

που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους καθώς και (β) η 

διαθεσιµότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων  

Έως 150 µονάδες 

(α) έως 100 µονάδες 

(β) έως 50 µονάδες 

 

 3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν σε σφραγισµένο φάκελο, οποίος θα 

περιέχει: 

1. Αίτηση (επισυνάπτεται) 

2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εµπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται) 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει 

ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. 

αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). 

5. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης η επικυρωµένο 

φωτοαντίγραφο από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από το 

∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιµία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί µέχρι και την 

τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συµβάσεων και ότι άλλα δικαιολογητικά κρίνει ο 

ενδιαφερόµενος ότι πιστοποιούν τη δηλούµενη προϋπηρεσία. 

• Για επαγγελµατική εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα. Βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν 
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προκύπτει η εξειδικευµένη εµπειρία, απαιτείται η προσκόµιση σύµβασης ή δελτίου 

παροχής υπηρεσιών που να καλύπτει ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευµένης 

εµπειρίας. 

• Για επαγγελµατική εµπειρία στο δηµόσιο τοµέα. Βεβαίωση του φορέα 

απασχόλησης ή/και σύµβαση µε το φορέα απασχόλησης, από όπου να 

αποδεικνύεται το χρονικό διάστηµα και το αντικείµενο απασχόλησης. 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνεται:   

• Η υποχρέωση του αναδόχου για την φυσική παρουσία του στον χώρο της Π∆Μ, 

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 

• Τα στοιχεία που δηλώνονται στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή και µπορούν 

κατά περίπτωση να προσκοµιστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

• τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον 

ζητηθεί, µπορούν να κατατεθούν και επικυρωµένα 

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

• 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  

9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαµόρφωση 

γνώµης για την καταλληλότητά του. 

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά µε τα είδη εµπειρίας (επαγγελµατική, ερευνητική) 

ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του κατείχε τον απαιτούµενο 
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από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

ή άλλη επαγγελµατική άδεια ή βεβαίωση. 

Οι άνδρες ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν απαλλαγεί νόµιµα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας 

του έργου. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

ΘΕΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 

ΜΕ ΦΠΑ* 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων Παραδοτέο D.3.4.4 9.000€ 
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων Παραδοτέο D.5.4.1. 9.000€ 
ΠΕ ∆ασολόγων Παραδοτέα D.5.4.4. & D.2.4.3. 8.500€ 
• µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου, δίχως επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση του Π∆Μ. και σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα συναφθεί µε τον ανάδοχο.  

Το παρόν έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Interreg IPA Cross-border 

Cooperation Programme “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-

2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συµµετοχή) 

Το κόστος περιλαµβάνει το κόστος επισκέψεων στους χώρους µελέτης, συλλογή 

πληροφοριών, ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και οδηγιών της ΕΕ, σύνταξη και 

τελική προετοιµασία της έκθεσης. 

 

5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία 

της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, στο γραφείο του 

Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Φλώρινας, 5
ος

 όροφος, Πτολεµαίων 1, Φλώρινα ΤΚ 53100  

είτε µε συστηµένη επιστολή ή courier στην παραπάνω ∆ιεύθυνση µε την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ……………………. για το έργο «Common plans for biodiversity 

conservation and sustainable targets for the development of a bilateral network of protected 

areas. COMBINE2PROTECT» 

Για παροχή οποιαδήποτε σχετικής πληροφορίας µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 

23850 54504 τις εργάσιµες µέρες και ώρες (08:00-15:30).  

ΑΔΑ: ΩΞΘ17ΛΨ-ΙΙ3



 

The Project is co-funded by the European Union and national funds of the participating countries  

 

Η έναρξη προθεσµίας για υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την επόµενη ηµέρα της 

ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 

και λήγει εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών. 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την 09/02/2021 και ώρα 12.30 (ηµεροµηνία παραλαβής 

από την υπηρεσία).  

Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της αίτησης µε συστηµένη επιστολή ταχυδροµείου 

ή courier το εµπρόθεσµο κρίνεται από την ηµεροµηνία παράδοσης στην υπηρεσία.  

Οι αιτήσεις που παραλαµβάνονται µετά την λήξη της προθεσµίας της υποψηφιότητας δεν 

εξετάζονται.  

 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Κατά την 

διαδικασία αξιολόγησης η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας των 

αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων 

που πληρούν τους όρους συµµετοχής της πρόσκλησης για την εν λόγω θέση.  

Εν συνέχεια, προβαίνει στην αξιολόγηση των τυπικών και πρόσθετων προσόντων των 

υποψηφίων για την υπό προκήρυξη θέση. Στην συνέχεια καταρτίζει πίνακα µε σειρά 

προτεραιότητας µε βάση τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων για την υπό 

προκήρυξη θέση.  

Η επιλογή των υποψήφιων προς έγκριση θα γίνει βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων, 

σύµφωνα µε τα βιογραφικά και τα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν καταθέσει. 

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα αποκλείονται από τη συνέχεια της 

διαδικασίας. Θα κληθούν για συνέντευξη και επιπλέον βαθµολόγηση του αντίστοιχου 

κριτηρίου της συνέντευξης οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και 

συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθµολογίες από το σύνολο των βαθµολογούµενων 

κριτηρίων.  

Επί τη βάσει του σχετικού πίνακα συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης µε πλήρη, ειδική 

και εµπεριστατωµένη αιτιολογία σε σχέση µε την σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εµπρόθεσµα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύµβαση µίσθωσης έργου 

µε τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συµβατικής ελευθερίας. 
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2. Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προτάσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν µέχρι την 

οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή αποστολής 

µε ταχυµεταφορά το εµπρόθεσµο κρίνεται µε βάση την αναφερόµενη στο φάκελο 

αποστολής ηµεροµηνία, µε την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από την ΠΕ Φλώρινας, 

Π∆Μ το αργότερο µέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της παρούσας. Η ΠΕ 

Φλώρινας, Π∆Μ ουδεµία ευθύνη φέρει για το περιεχόµενο των φακέλων των προτάσεων 

που θα αποσταλούν. 

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 

προτάσεων. 

4. Για τους ενδιαφερόµενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούµενο ή συνεκτιµώµενο τυπικό 

προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύµατα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση 

προβλέπεται κλίµακα βαθµολόγησης/µοριοδότησης του βαθµού του τίτλου σπουδών, 

είναι απαιτούµενο να προσκοµίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθµολογίας που 

εκδίδεται από το ∆ΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται το πιστοποιητικό 

αντιστοιχίας βαθµολογίας, αλλά µόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, η 

πρόταση του ενδιαφερόµενου δεν απορρίπτεται, απλώς δε βαθµολογείται το 

συγκεκριµένο ζητούµενο προσόν. 

5. 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». Η 

διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί µε σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν 

απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί µόνο µια πρόταση ή όταν 

µόνο µία πρόταση βαθµολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε 

περίπτωση ισοβαθµίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόµενου α) µε τη 

µεγαλύτερη εµπειρία β) µε το µεγαλύτερο βαθµό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) µε το 

µεγαλύτερο βαθµό στο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

6. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούµενα προσόντα της πρόσκλησης, 

δε βαθµολογείται και απορρίπτεται.  
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7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύµβασης µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων µε άλλον/ους 

ενδιαφερόµενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και σύµφωνα µε το συνταγµένο πίνακα κατάταξης. 

8. Η ΠΕ Φλώρινας Π∆Μ δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση προς σύναψη σύµβασης, 

δεδοµένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή µη 

συµβάσεων, καθώς και ο αριθµός αυτών, αποκλειόµενης οιασδήποτε αξιώσεως των 

ενδιαφεροµένων. 

9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό εφαρµογής του 

προγράµµατος. 

10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσοµάθειας αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 

Π∆ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 50/2001 Καθορισµός προσόντων 

διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 

185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1Π∆ 

116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π∆ 50/2001…….» (ΦΕΚ 

115/9.6.2006/τ.Α’). 

11. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 6 

του Π∆ 50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου 

τοµέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 

63/9.3.2005). 

12. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να 

προσκοµίζονται συνοδευόµενα από φωτοαντίγραφα επίσηµης µετάφρασής τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

13. Επισηµαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του ∆ηµόσιου Τοµέα, των ΝΠ∆∆, 

ΝΠΙ∆ κ.λπ. γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της 

ΥΑΕΚΕ∆ 110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016. 

6. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δηµοσιευτεί: 

• στην ∆ιαύγεια 

• στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 
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• στην ιστοσελίδα του προγράµµατος Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας http://www.ipa-cbc-programme.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 
 
  
 

                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ  
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Παράρτηµα 1: υπόδειγµα αίτησης  

 
Combine2Protect 

 

Παραδοτέο D………... του διασυνοριακού έργου COMBINE2PROTECT. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ∆ΗΛΩΣΗΣ* 
(µε όλες τις συνέπειες του νόµου για ψευδή δήλωση) 

Επώνυµο : ………………….………….…………..…………. Όνοµα: ………………….……………………………. 

Πτυχίο (ή ∆ίπλωµα:) ….………....….……….…………………….. Τελικός βαθµός (αριθµητικά,2 δεκαδικά): …..…. 

Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….…………..………… Νοµός: …………….…………..………. 

Όνοµα και επώνυµο του πατέρα: ………………………………………………………….…………….....…….……… 

Όνοµα και επώνυµο της µητέρας: ……………………………………….…………..……………….........….….……… 

∆/νση κατοικίας:  Οδός: ………………….…….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: …………. 

∆/νση εργασίας:  Οδός: …………..…………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:………….. 

Κινητό τηλ : ……………………….. e-mail: ..…………………………………………… Α.Φ.Μ……………………… 

 

Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση και στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής (συµπληρώνονται από 
τον υποψήφιο): 

Ο αριθµός του πρωτόκολλου της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: …………………… 

Ο κωδικός του αντικειµένου έργου που επιθυµείτε να συµµετάσχετε (α ή β ή γ) ……… 

(Για συµµετοχή σε περισσότερα του ενός αντικείµενα απαιτείται ξεχωριστή πρόταση φακέλου υποψηφιότητας)  

 

 

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και 

αληθείς. 

 

 

                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

Ηµεροµηνία :   ___/___/______ 

 

 

Συνηµµένα υποβάλλω : 1. 

2. 

 

 

 

*Η ελλιπής συµπλήρωση της πρότασης-δήλωσης αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού. 
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Combine2Protect 

Παραδοτέο D……….. του διασυνοριακού έργου COMBINE2PROTECT. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : …………. € 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

(Καταγράφεται από τον ενδιαφερόµενο όλη η σχετική µε το αντικείµενο της πρόσκλησης εµπειρία εφόσον απαιτείται) 

(α) (β) 

α/α Από Έως 

Μ
ή

νε
ς 

α
π

α
σ

χό
λη

σ
η

ς 

Η
µ

έρ
ες

 
α

π
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σ
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η
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Φορέας απασχόλησης – 
Εργοδότης 

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 φ
ορ

έα
(1

)  

Αντικείµενο απασχόλησης 

        

        

        

        

        

        

 ΣΥΝΟΛΟ ......... .......... ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (2) 
 

(1) Συµπληρώνεται κατά περίπτωση µε «Ι» ή «∆», ανάλογα µε την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός 

τοµέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (εταιρείες κτλ.)· ∆: ∆ηµόσιος τοµέας, υπηρεσίες του 

∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ α' και β' βαθµού ή ΝΠΙ∆ του δηµόσιου τοµέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 

όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία, 

συµπληρώνεται µε την ένδειξη «Ε». 
(2)

 Συµπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εµπειρία, το σύνολο 

των ηµερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εµπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθµός ηµεροµισθίων) ή διά του 30 

(αν η εµπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης έως την ηµεροµηνία λήξης της 

απασχόλησης) και το ακέραιο αποτέλεσµα προστίθεται στο σύνολο των µηνών απασχόλησης της στήλης (α). 
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