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Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)
Λ. Μεσογείων 207, 11525, Αθήνα
Τηλ. 2108089271

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη 
του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στο 
πλαίσιο του ΠΕ 4 του Υποέργου 1 «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ελληνικών 
Ειδών και υποστήριξης λειτουργίας» της Πράξης «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων 
Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας» με κωδικό MIS 5094982.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει (Α 92).
2. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.», όπως 
ισχύει (Α 184).
3. Tις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).
7. Την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (ΦΕΚ/Α/166) Ενίσχυση διαφάνειας και 
λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.
8 Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την 
οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που 
προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών 
προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία 
απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των 
παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.
9. Τις διατάξεις του ΠΔ 164 (ΦΕΚ 134/Α/2004) όπως αυτές ισχύουν.
10. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΥΟΔΔ 581).
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11. To με ημερομηνία 13-09-2021 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).
12. Τη  με  Α.Π.  440/17-01-2022  (ΑΔΑ:  ΩΣΙΥ46ΜΤΛΡ-ΧΦΞ)  Απόφαση  ένταξης  της  Πράξης
«Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της 
Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5094982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με στοιχεία εγγραφής στο ΠΔΕ ΣΑ Ε2751 και 
Κωδ. Εναρίθμου 2022ΣΕ27510006.
13. Τη με Α.Π. 495/27-01-2022 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) 
«Σύνταξη Κόκκινων Καταλογών Απειλούμενων Ελληνικών Ειδών και υποστήριξης 
λειτουργίας» της Πράξης «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων 
και Μυκήτων της Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5094982.
14. Το με αρ. πρωτ. 493/27-01-2022 Πρακτικό της 60Ης Συνεδρίασης του ΔΣ του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με το οποίο εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ανακοινώνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) 
φυσικά πρόσωπα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται παρακάτω, με 
αντικείμενο υπηρεσίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για την 
υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1: «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων 
Ελληνικών Ειδών και υποστήριξης λειτουργίας» της Πράξης «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων 
Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5094982 που χρηματοδοτείται από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Περιγραφή αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών:

Αντικείμενο των συμβάσεων μίσθωσης έργου είναι η διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
της Πράξης «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων 
της Ελλάδας» για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την κάλυψη των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την Πράξη «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων  Απειλούμενων 
Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας».

Ειδικότερα, οι θέσεις περιγράφονται ως εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
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Τίτλος Θέσης Θ1: Διοικητική Υποστήριξη του Έργου

Αριθμός 
Συμβάσεων:

Μία (1)

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου

Αντικείμενο θέσης: Τα καθήκοντα της θέσης εξειδικεύονται ως εξής:

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την προετοιμασία 
και σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των 
πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 της Πράξης.

 Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση 
των Υποέργων 2-4 Πράξης.

 Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου των 
αρμόδιων επιτροπών της Αναθέτουσας Αρχής, στο πλαίσιο 
υλοποίησης των υποέργων που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα Πράξη.

 Συμμετοχή στην τήρηση του συστήματος οργάνωσης και 
αποθήκευση των αρχείων του έργου.

 Διοικητική υποστήριξη στον Υπεύθυνο Έργου, στην Ομάδα 
Έργου και όλων των εμπλεκόμενων μερών που είναι 
αρμόδια για την υλοποίηση της Πράξης.

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την έγκαιρη 
συλλογή των παραδοτέων και την παρακολούθηση των 
ενδιάμεσων προθεσμιών υλοποίησης των πακέτων 
εργασίας και υποέργων της Πράξης.

 Συνεργασία με τους αναδόχους των λοιπών υποέργων της 
Πράξης για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της, 
όπου απαιτείται και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αναθέτουσας Αρχής.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 21 μήνες, με δυνατότητα 
παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Εφόσον οριστεί παράταση για το/τα έργο/α και εφόσον υπάρχει η 
απαιτούμενη πίστωση, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν 
χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ., χωρίς 
τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι την 
ημερομηνία λήξης του/των έργου/ων.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη 
χρονική διάρκεια του υποέργου 1 του έργου «Σύνταξη Κόκκινων 
Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της 
Ελλάδας»  και  δεν  καλύπτουν  πάγιες  και  διαρκείς  ανάγκες  του
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οργανισμού και σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτουν σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας.

Τρόπος   παραλαβής 
του έργου:

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων των συμβάσεων θα 
πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης από 
μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από 3μελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που θα συγκροτείται 
με απόφαση του ΟΦΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας του.

Τόπος  παροχής  του 
έργου:

Έδρα Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Τίτλος Θέσης Θ2: Οικονομική και διοικητική Υποστήριξη του Έργου

Αριθμός Συμβάσεων: Μία (1)

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου

Αντικείμενο θέσης: Τα καθήκοντα της θέσης εξειδικεύονται ως εξής:

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης του έργου και της 
παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών ροών του 
Υποέργου 1 της Πράξης.

 Υποβοήθηση των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής στην 
προετοιμασία και συλλογή των αναγκαίων οικονομικών 
στοιχείων και στη διεκπεραίωση θεμάτων που 
ανακύπτουν στο πλαίσιο της Πράξης.

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την 
προετοιμασία και σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 
πλαίσιο υλοποίησης των πακέτων εργασίας του Υποέργου 
1 της Πράξης.

 Υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο 
υλοποίησης των Υποέργων 2-4 της Πράξης.

 Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου των 
αρμόδιων επιτροπών της Αναθέτουσας Αρχής, στο 
πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα Πράξη.

 Διοικητική / οικονομική υποστήριξη στον Υπεύθυνο 
Έργου, στην Ομάδα Έργου και όλων των εμπλεκόμενων 
μερών που είναι αρμόδια για τα οικονομικά ζητήματα που 
αφορούν την υλοποίηση της Πράξης.

 Συνεργασία με τους αναδόχους των λοιπών υποέργων της 
Πράξης για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της,
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όπου  απαιτείται  και  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της 
Αναθέτουσας Αρχής.

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται σε 21 μήνες, με δυνατότητα 
παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Εφόσον οριστεί παράταση για το/τα έργο/α και εφόσον υπάρχει η 
απαιτούμενη πίστωση, οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν 
χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ., 
χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, με τους ίδιους όρους, μέχρι 
την ημερομηνία λήξης του/των έργου/ων.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη 
χρονική διάρκεια του υποέργου 1 του έργου «Σύνταξη Κόκκινων 
Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της 
Ελλάδας» και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 
οργανισμού και σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτουν σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας.

Τρόπος παραλαβής 
του έργου:

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων των συμβάσεων 
θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης 
από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από 3μελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που θα συγκροτείται 
με απόφαση του ΟΦΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας του.

Τόπος   παροχής   του 
έργου:

Έδρα Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

 Παραδοτέα: 

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

 Έξι (6) τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου – πεπραγμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
και

 Μία (1) τελική έκθεση με το τέλος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ :
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Τίτλος Θέσης Θ1: Διοικητική Υποστήριξη του Έργου

Απαραίτητα  Τυπικά 
Προσόντα:

- Πτυχίο Πανεπιστημίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ 
Περιβάλλοντος (Π.Δ. 50/2001) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα 
πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών των ανωτέρω κλάδων (Π.Δ. 
50/2001) A.E.I. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι 
αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

- Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε διοικητική διαχείριση 
έργων/προγραμμάτων (project management).

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).
- Καλή γνώση Η/Υ (Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ: (α) 

επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών Διαδικτύου).

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα:

- Εμπειρία  σε  υλοποίηση  ή  διαχείριση  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  ή 
άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

- Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων.

Τίτλος Θέσης Θ2: Οικονομική και διοικητική Υποστήριξη του Έργου

Απαραίτητα  Τυπικά 
Προσόντα:

- Πτυχίο Πανεπιστημίου A.E.I. κατεύθυνσης Μαθηματικών ή 
Οικονομικών ή Χρηματοοικονομικών ή Στατιστικής, της ημεδαπής 
ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, 
το οποίο θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών A.E.I. κατεύθυνσης 
Μαθηματικών, ή Οικονομικών ή Χρηματοοικονομικών ή 
Στατιστικής, της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, το οποίο θα πρέπει να είναι 
αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο C2).
- Καλή γνώση Η/Υ (Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού: Η/Υ (α) 

επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών Διαδικτύου).

Πρόσθετα 
Επιθυμητά 
Προσόντα:

- Εμπειρία σε θέματα διοικητικής ή οικονομικής διαχείρισης.
- Άλλη συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.

ΑΔΑ: 6Κ2Δ46ΜΑΖΤ-ΔΘΜ
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 Αμ οιβή: 

Η συνολική αμοιβή της κάθε Σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 
48.000,00 ευρώ € με χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως τις 
30/11/2023. Σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης πέραν της 1ης Μαρτίου 2022, το ποσό 
της αμοιβής προσαρμόζεται αναλογικά με την οριστική χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπερ 
παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η κατά νόμο προβλεπόμενη 
ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται. Ο 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. θα καλύψει τις τυχόν προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον 
ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016.

1. Αίτηση υποβολής πρότασης (Παράρτημα Α).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 10 σελίδες).
3. Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, εφόσον προέρχονται από Ελληνικό 

Ίδρυμα. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που προέρχεται από ισοδύναμο Ανώτατο 
Ίδρυμα Εκπαίδευσης του  εξωτερικού  να είναι νομίμως επικυρωμένα και 
μεταφρασμένα1.

4. Απλά  φωτοαντίγραφα  αναγνώρισης  ισοτιμίας  πτυχίων  της  αλλοδαπής  από  το 
ΔΟΑΤΑΠ.

5. Αντίγραφα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ή τίτλων σπουδών από τα οποία θα 
προκύπτει η γνώση της ξένης γλώσσας, νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.

6. Απλά φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
7. 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.

 Βλ. ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΟΥΣ κάτωθι για περισσότερες πλ ηρο φο ρίες 

1 Οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή 
από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΔΑ: 6Κ2Δ46ΜΑΖΤ-ΔΘΜ
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Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  τις  αιτήσεις/προτάσεις  τους  και  όλα  τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 
17:00.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pr@necca.gov.gr  με θέμα:

Αίτηση για την Θέση.... της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη 
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο πλαίσιο του ΠΕ 4 του Υποέργου 1 Πράξης «Σύνταξη Κόκκινων 
Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας» και να δίνονται 
τα στοιχεία του υποψηφίου: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα 
παραληφθούν από τον Ο.ΦΥ.ΠΕΚ.Α., με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως 
άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων.

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται 
ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψη.

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

Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 
βαθμολογείται και απορρίπτεται.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 
θα συγκροτηθεί και θα εισηγηθεί τους προτεινόμενους για την ανάθεση Έργου.

Η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που θα πληρούν τους όρους 
συμμετοχής στην πρόσκληση και θα γίνουν  δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης που θα 
ακολουθήσει.

Στη συνέχεια, η επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των απαιτούμενων και πρόσθετων 
προσόντων των υποψηφίων και στη βαθμολόγηση αυτών. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση 
των προσόντων θα γίνει με βάση τα κριτήρια του παρακάτω Πίνακα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
 ΘΕΣΗ 1 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

mailto:pr@necca.gov.gr
ΑΔΑ: 6Κ2Δ46ΜΑΖΤ-ΔΘΜ



1
0

Α/Α Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης

1 Απαιτούμενος Τίτλος Σπουδών ΝΑΙ/ΟΧΙ
2 Απαιτούμενος Τίτλος Γλωσσομάθειας ΝΑΙ/ΟΧΙ
3 Απαιτούμενο Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ ΝΑΙ/ΟΧΙ
4 Απαιτούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ΝΑΙ/ΟΧΙ

5 Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε διοικητική διαχείριση 
έργων/προγραμμάτων (project management) ΝΑΙ/ΟΧΙ

6

Εμπειρία σε υλοποίηση ή διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή 
άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/έργων (1 
μονάδα ανά πλήρη μήνα απασχόλησης με μέγιστο τα 5 έτη).

60

7
Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων. 10

8

Συνέντευξη με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της 
υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την 
ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την 
επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα 
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

30

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

 ΘΕΣΗ 2

Α/Α Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης

1 Απαιτούμενος Τίτλος Σπουδών ΝΑΙ/ΟΧΙ
2 Απαιτούμενος Τίτλος Γλωσσομάθειας ΝΑΙ/ΟΧΙ
3 Απαιτούμενο Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ ΝΑΙ/ΟΧΙ
4 Απαιτούμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ΝΑΙ/ΟΧΙ

5
Εμπειρία σε θέματα διοικητικής ή οικονομικής διαχείρισης 
(1 μονάδα ανά πλήρη μήνα απασχόλησης με μέγιστο τα 5 
έτη).

60

6 Άλλη συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός 
έτους.

10

7
Συνέντευξη με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση της 
υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του υποψηφίου, την 
ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την 
επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα 
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

30

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

Μετά τη βαθμολόγηση των προσόντων, η επιτροπή θα καταρτίσει «πίνακα βαθμολογίας 
προσόντων» για κάθε υποψήφιο και κάθε θέση, και θα συντάξει σχετικό πρακτικό 
αξιολόγησης με πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με τη σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων για κάθε θέση.

ΑΔΑ: 6Κ2Δ46ΜΑΖΤ-ΔΘΜ
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Οι επικρατέστεροι, κατ’ αντικειμενική κρίση και κατάταξη, των υποψηφίων θα προσκληθούν 
σε συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή αναφορικά με τα αντικείμενα της παρούσης 
πρόσκλησης και προκειμένου για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της 
προσωπικότητας αυτών. Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη υπόκειται στην τεχνική 
κρίση της Επιτροπής, σύμφωνα με τα δεδομένα της αξιολόγησης. Στην περίπτωση που η 
Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώσει πως ο υποψήφιος δεν 
πληροί κάποιο εκ των οριζόμενων στην πρόσκληση προσόντων για την αιτούμενη θέση, 
δύναται να τον αποκλείσει στο στάδιο αυτό, απορρίπτοντας την αίτησή του. Οι προτάσεις των 
ενδιαφερόμενων που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη απορρίπτονται.

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης κι επιλογής από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, οι 
πληρούντες τα κριτήρια της πρόσκλησης υποψήφιοι ειδοποιούνται ατομικώς για την κατ’ 
αρχήν επιλογή τους και εκδίδεται σχετική απόφαση από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες 
μονάδες στα κριτήρια της εμπειρίας και αν αυτές συμπίπτουν, τότε λαμβάνεται υπόψη ο 
βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί 
δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά 
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση με ενημέρωση των ισοβαθμούντων υποψηφίων, η οποία 
διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

Το ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ θα αποδεχθεί, βάσει αιτιολογημένης απόφασης, κατά την τεχνική κρίση 
του, από τις υποβαλλόμενες προτάσεις, εκείνες που εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του 
προς ανάθεση έργου και πληρούν στο σύνολο τους και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο ανωτέρω 
πλαίσιο, επισημαίνεται ότι δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου 
συνιστά αποδοχή πρότασης κι ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. Κατά συνέπεια δεν 
απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα επιτυχόντων».

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α ΠΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Μετά την έγκρισή τους, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (www.necca.gov.gr).

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
(απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της 
απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ 
(www.necca.gov.gr).

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

http://www.necca.gov.gr/
http://www.necca.gov.gr/
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Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pr@necca.gov.gr, η οποία πάντως θα 
πρέπει να παραληφθεί με ευθύνη του ενιστάμενου, εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) 
εργασίμων ημερών. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η 
προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν 
λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.
Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ή στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της 
ένστασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Ένσταση για την  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη του  
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  στο  πλαίσιο  του  ΠΕ  4  του  Υποέργου  1  Πράξης  «Σύνταξη  Κόκκινων 
Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας» 
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν εντός 15 ημερών από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 
του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999), εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της 
αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με 
Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα.

 Α. Σχετικά με την υπο βολή των δικαιολο γητικών 
1. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει, είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις, είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές για το σύνολο του διαστήματος 
εκπλήρωσης του έργου ή αντιστοίχως να έχει αναβληθεί νομίμως για το ανωτέρω διάστημα η 
εκπλήρωσή τους.
2. Από τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 
αναφερόμενα, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση 
μίσθωσης Έργου με τον/την επιλεχθέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
3. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις/προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη 
από την παρούσα πρόσκληση ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 
ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 
περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.
4. Αντικατάσταση της αίτησης/πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προτάσεων.
5. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι  σπουδών  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση υποβολής 
τίτλου σπουδών για την πιστοποίηση συνεκτιμώμενου προσόντος, ο οποίος έχει χορηγηθεί 
από ιδρύματα του εξωτερικού και δε  συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του 
ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται αλλά δεν βαθμολογείται το 
συγκεκριμένο συνεκτιμώμενο προσόν.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

mailto:pr@necca.gov.gr
ΑΔΑ: 6Κ2Δ46ΜΑΖΤ-ΔΘΜ



12

6. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το Άρθρο 1 
π.δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ185/3.8.2007/τ.Α’), σε 
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του 
άρθρου 28 του π.δ.50/2001……» (ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’).
7. Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει 
σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης Έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε καθήκοντα 
ή έργα συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση των τίτλων 
σπουδών με τους οποίους μετέχει στην παρούσα διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται κατωτέρω. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου 
και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη:

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

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

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

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

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

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

 Β. Σχετ ικά με την παρο χή υπηρεσιών και τ η χρηματο δό τηση 
1. Οι επιλεχθέντες θα έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο του Έργου και 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας Έργου στην οποία έχουν ενταχθεί.
2. Για το έργο που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν οι επιλεχθέντες, όπως αυτό περιγράφεται 
στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποχρεούνται να υποβάλλουν 
τριμηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος Έργου.
3. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την 
πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του Έργου, υπό τον όρο ύπαρξης 
διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Υπευθύνου 
του Έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
4. Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση εκτός έδρας για τις ανάγκες υλοποίησης του 
Έργου, οι δαπάνες της καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Έργου.
5. 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 τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.

ΑΔΑ: 6Κ2Δ46ΜΑΖΤ-ΔΘΜ
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13. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο και τις δυνατότητες του Έργου, η 
παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης ή/και επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου της.
14. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. δύναται να 
αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο 
κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί σε νέα διαδικασία 
επιλογής.
15. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο 
χρηματοδότηση, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με δήλωση διακοπής και 
αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης Έργου.

 ΣΥΛΛ ΟΓΗ   ΚΑΙ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   –   ΠΡΟΣΤ ΑΣΙ Α   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ 
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν τους/τις υποψηφίους/ες και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 
που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του/της 
υποψηφίου/ας για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και για την υποστήριξη των σχετικών 
διαδικασιών, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του 
σκοπού αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για 
τηλεφωνικά στο 2108089271 ή στο email: pr@necca.gov.gr

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί :
α) στο διαδικτυακό τόπο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (www.necca.gov.gr) στη θεματική σελίδα  

NEA/ Ανακο ινώσεις ,
β) στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

mailto:pr@necca.gov.gr
http://www.necca.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Κ2Δ46ΜΑΖΤ-ΔΘΜ
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ  για την Υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο πλαίσιο του ΠΕ 4  του 

Υποέργου 1 της Πράξης «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων  Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και
Μυκήτων της Ελλάδας»

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

Α.Φ.Μ.: 

ΔΟΥ:

Α. Δ. Τ.:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα πρόταση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου για τη 

Θέση …… στο έργο «Υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο πλαίσιο του ΠΕ4 του Υποέργου 1 «Σύνταξη Κόκκινων 

Καταλόγων Απειλούμενων Ελληνικών Ειδών και υποστήριξης λειτουργίας» της Πράξης «Σύνταξη Κόκκινων 

Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας» το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α..

 Με ατομική μο υ ευθύνη, γνωρίζο ντας τις κυρώσεις, πο υ προ βλέπο νται από τις διατάξεις της παρ. 6 το υ άρθρου 

 22 το υ Ν. 1599/86, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

Α. Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για τη σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου.

Β. Δύναμαι να εκτελέσω την αιτούμενη εργασία στο χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση.

Γ. Για την ανάληψη των καθηκόντων μου και την είσπραξη των νόμιμων αποδοχών δεν συντρέχει κανένα κώλυμα 

στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, 

εφόσον επιλεγώ.

Δ. Οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς.

ΑΔΑ: 6Κ2Δ46ΜΑΖΤ-ΔΘΜ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1)………………..

2)…………………

3)………………….

4)………………….

5)………………….

Ημερομηνία...........................................

Ο/η Aιτ

ΑΔΑ: 6Κ2Δ46ΜΑΖΤ-ΔΘΜ
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