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Επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 1ο χλμ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ 
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Τηλέφωνο 2463053666 

Φαξ 2463053666 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

για το Υποέργο 2 «Εποπτεία λειτουργίας, αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου σταθμών 

παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας με εφαρμογές ΤΠΕ στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (κ.ε. 2020ΕΠ00510012 / MIS 5049251) 

 

Το Κέντρο Περιβάλλοντος «Αμιγής Περιφερειακή Επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας» 

Έχοντας υπόψη:   

• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Τον εσωτερικό κανονισμό του φορέα. 

• Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, 
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Β)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18 (ΦΕΚ Β/5968/31.12.18) 

Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 

1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014‐2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014‐2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”». 

• Το με αριθμ. πρωτ. 61665/11.06.2019 (ΑΔΑ : ΨΘΑΓ465ΧΙ8‐ΖΥΟ) έγγραφο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα 

«Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες 

πράξεις του ΕΣΠΑ 2014 ‐2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ». 

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

επιλεξιμότητα των δαπανών.  

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Τις με Α.Π. 2363/15‐07‐2019 και 3098/30-09-2019 Προσκλήσεις με κωδικό 93, Α/Α ΟΠΣ 

3747, έκδοση 1/0 και 2/0 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία». 

• Την με Α.Π. 2031/30-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΝΞ7ΛΨ-ΦΝΞ) απόφαση Ένταξη της Πράξης 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5049251 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 

Μακεδονία 2014-2020». 
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• Την με Α.Π. 066 / 2019 (ΑΔΑ: ΨΒΛΡΟΡΜΙ-ΒΟΙ) Απόφαση ΔΣ ΚΕ.ΠΕ Υποβολής Τεχνικού 

Δελτίου της Πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 

ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και MIS 5049251 στο Ε.Π. «Δυτικής 

Μακεδονίας». 

• Την με Α.Π.  058 / 2020 (ΑΔΑ: 91ΖΡΟΡΜΙ-ΔΡΚ) σχετική Απόφαση του ΔΣ ΚΕ.ΠΕ για 

υλοποίηση του Υποέργου 2 «Εποπτεία λειτουργίας, αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου 

σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας με εφαρμογές ΤΠΕ στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με ίδια μέσα. 

• Την με Α.Π.  065 / 2020 (ΑΔΑ: ΨΑΜΩΟΡΜΙ-6Θ0) σχετική Απόφαση του ΔΣ ΚΕ.ΠΕ για την 

έγκριση τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη 4 Συμβάσεων 

Μίσθωσης Έργου. 

• Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου. 

• Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. 

• Την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 

• Το γεγονός ότι το Κέντρο Περιβάλλοντος, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης 

στην λειτουργία του.  

Ανακοινώνει 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνολικά τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών, για το 

Υποέργο 2 «Εποπτεία λειτουργίας, αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου σταθμών 

παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας με εφαρμογές ΤΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (κ.ε. 2020ΕΠ00510012 / MIS 

5049251) στο οποίο το Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ) είναι δικαιούχος του Υποέργου 2.  

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 θα απασχοληθούν στον τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια 

σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα 

ανά κωδικό απασχόλησης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β1) : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 

ΚΕ.ΠΕ και όπου αλλού 
απαιτείται ανάλογα με τις 
ανάγκες υλοποίησης του 

έργου 

Π.Ε ΦΥΣΙΚΟΣ 

Από την υπογραφή έως 
και την 31-12-2023 

(ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του έργου) 

1 

101 

ΚΕ.ΠΕ και όπου αλλού 
απαιτείται ανάλογα με τις 
ανάγκες υλοποίησης του 

έργου 

Π.Ε ΦΥΣΙΚΟΣ ή  
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Από την υπογραφή έως 
και την 31-12-2023 

(ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του έργου) 

1 

102 

ΚΕ.ΠΕ και όπου αλλού 
απαιτείται ανάλογα με τις 
ανάγκες υλοποίησης του 

έργου 

Π.Ε ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Από την υπογραφή έως 
και την 31-12-2023 

(ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του έργου) 

1 

103 

ΚΕ.ΠΕ και όπου αλλού 
απαιτείται ανάλογα με τις 
ανάγκες υλοποίησης του 

έργου 

Π.Ε ή Τ.Ε ή Δ.Ε 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Από την υπογραφή έως 
και την 31-12-2023 

(ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του έργου) 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών, 
 απαιτούμενα προσόντα 

100 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικού ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
2. Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 
3. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 12 μήνες σε παραγωγή και εγκατάσταση 
λογισμικού παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε δίκτυα. 

101 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικού ή Χημικού Μηχανικού ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
2. Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 

102 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Θετικών ή Πολυτεχνικών ή Γεωτεχνικών Σχολών ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
2. Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 

103 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δ.Ε. 
Πληροφορικής της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
αλλοδαπής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β2: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους καθώς και η διαθεσιμότητα και η ικανότητα 

συνεργασίας των υποψηφίων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης)  

Κωδικός 
απασχόλησης 

Αντικείμενο 

Συνολική αμοιβή 
σύμβασης έως 

31-12-2023 

100 

Επικεφαλής ομάδας έργου, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

και υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων: 

Π2.3.1 Ιστοχώρος διαβαθμισμένης πρόσβασης στις πληροφορίες 

Δημιουργία λογισμικού παρουσίασης διαβαθμισμένης 

πληροφορίας που θα αντλεί δεδομένα από υπάρχουσα βάση 

δεδομένων. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στα 

δεδομένα μέσω  Η/Υ (web εφαρμογή), κινητού ή tablet (native 

mobile application), ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται 

διαβαθμισμένη πρόσβαση, ανάλογα με τα δικαιώματα που θα 

καθορίζονται για τους χρήστες.  Η παρουσίαση των δεδομένων θα 

γίνεται με απλό και κατανοητό τρόπο, μέσω γραφικών 

παραστάσεων και περιβαλλοντικών δεικτών. Ταυτόχρονα θα 

εμφανίζονται οι διαγνωστικές παράμετροι των αναλυτών που είναι 

συνδεδεμένοι στο σύστημα συλλογής κάθε σταθμού. Σε περίπτωση 

σφάλματος πρέπει να είναι εύκολο ακόμη και σε μη εξειδικευμένο 

προσωπικό να εντοπίσει το σφάλμα. Σε περίπτωση σφαλμάτων ή 

υπερβάσεων (προεπιλεγμένα σενάρια), η εφαρμογή θα αποστέλλει 

μήνυμα σε αποδέκτες – τεχνικούς (sms ή/και e-mail). Από τη web 

εφαρμογή θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης λανθασμένων τιμών 

ενώ η πρόσβαση του συστήματος  θα γίνεται με ισχυρή 

κρυπτογράφηση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 

δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση οι αποτυχημένες ή οι επιτυχημένες 

προσπάθειες εισόδου στο σύστημα πρέπει να καταγράφονται για 

έλεγχο ασφάλειας από το διαχειριστή του συστήματος. 

24.000€ πλέον 
ΦΠΑ. 
Συμπεριλαμβα-
νομένων όλων 
των νόμιμων 
κρατήσεων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης)  

Κωδικός 
απασχόλησης 

Αντικείμενο 

Συνολική αμοιβή 
σύμβασης έως 

31-12-2023 

Τακτική ανά 6μηνο έκθεση προς τον δικαιούχο ΠΔΜ. 

Π2.3.2 Λογισμικό διάχυσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας 

μέσω διαδικτύου  

Το λογισμικό θα πρέπει να παρουσιάζει τα περιβαλλοντικά 

δεδομένα με απλό και κατανοητό τρόπο στο κοινό. Τα προς 

παρουσίαση δεδομένα θα αντλούνται από υπάρχουσα βάση 

δεδομένων. Η παρουσίαση τους (τρέχοντα δεδομένα, ιστορικά 

δεδομένα, δυναμικές γραφικές παραστάσεις) θα γίνεται μέσω 

γραφικών παραστάσεων πινάκων και περιβαλλοντικών δεικτών, με 

δυνατότητα εμφάνισης η απόκρυψης του καθενός. Για την 

αποφυγή πανικού στο ευρύ κοινό το λογισμικό θα ελέγχει την 

ορθότητα των τιμών σε πραγματικό χρόνο και θα εμφανίζει μήνυμα 

σφάλματος σε περίπτωση λανθασμένων τιμών. 

Η παρουσίαση περιβαλλοντικών δεικτών και τιμών θα γίνονται σε 

χάρτες (google maps ή αντίστοιχους) δίνοντας την χωρική κατανομή 

(contour  plots). 

Τακτική ανά 6μηνο έκθεση προς τον δικαιούχο ΠΔΜ. 
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Είναι υπεύθυνος για τα εξής παραδοτέα του έργου: 

Π2.2 Ανάπτυξη – Εφαρμογή Μοντέλου Πρόγνωσης  
Δημιουργία λογισμικού μετεωρολογικής πρόγνωσης και πρόγνωσης 

ρύπανσης με ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση για την περιοχή της Δυτικής 

Μακεδονίας. Το λογισμικό θα έχει τη δυνατότητα πρόβλεψης της 

εξέλιξης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή. Θα έχει τη 

δυνατότητα επιλογής των προσεγγίσεων κατά Euler ή/και κατά 

Lagrange, για να περιγράψει τις φυσικές και χημικές διεργασίες 

στην ατμόσφαιρα και να προσομοιώσει τη συμπεριφορά μιας 

μάζας μέσα στην ατμόσφαιρα, ώστε να δώσει ως τελικό 

αποτέλεσμα τη χωρική και τη χρονική κατανομή των 

ατμοσφαιρικών ρύπων.  

Η αποτύπωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται σε αρχεία excel αλλά 

24.000€ πλέον 

ΦΠΑ. 

Συμπεριλαμβα-

νομένων όλων 

των νόμιμων 

κρατήσεων 
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Κωδικός 
απασχόλησης 

Αντικείμενο 

Συνολική αμοιβή 
σύμβασης έως 

31-12-2023 

και χάρτες γεωαναφοράς.  

Τακτική ανά 6μηνο έκθεση προς τον δικαιούχο ΠΔΜ. 
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Είναι υπεύθυνος για τα εξής παραδοτέα του έργου: 

Π2.1 Λειτουργία – Εποπτεία 

• 2.1.5 Την παρακολούθηση της πορείας αποκατάστασης των 

παρουσιαζόμενων βλαβών στον εξοπλισμό των σταθμών  

• 2.1.6 Την αυτοψία σε περίπτωση ασυνήθιστων τιμών 

• 2.1.7 Την τακτική ανά 6μηνο ενημέρωση των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για όλα συνολικά τα παραδοτέα 

του Υποέργου 2 καθώς και έκτακτα όποτε απαιτηθεί από την ΠΔΜ 

δικαιούχο του Υποέργου 1. 

Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του έργου μέσω 

του ΟΠΣ και υπεύθυνος επικοινωνίας με την Διαχειριστική Αρχή. 

24.000€ πλέον 

ΦΠΑ. 

Συμπεριλαμβα-

νομένων όλων 

των νόμιμων 

κρατήσεων 
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Είναι υπεύθυνος για τα εξής παραδοτέα του έργου: 

Π2.1 Λειτουργία – Εποπτεία 

Επίβλεψη της εγκατάστασης, της καλής λειτουργίας και της ένταξης 

των 3 νέων σταθμών που θα προμηθευτεί η Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας ομαλά στο υπάρχον δίκτυο σταθμών παρακολούθησης 

της ποιότητας της ατμόσφαιρας του ΚΕ.ΠΕ. 

Η εποπτεία της σωστής λειτουργίας των σταθμών μέτρησης 

ποιότητας της ατμόσφαιρας και μετεωρολογικών παραμέτρων, 

μέσω της τηλεμετάδοσης των στοιχείων και της συστηματικής 

παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης/βαθμονόμησης θα  

περιλαμβάνει: 

• 2.1.1 Επίβλεψη διασύνδεσης και καλής έναρξης λειτουργίας 

των 3 νέων σταθμών με το υπάρχον δίκτυο του ΚΕΠΕ. (Με την 

παραλαβή και εγκατάσταση του εξοπλισμού από τον δικαιούχο 

ΠΔΜ η οποία θα γίνει και παρουσία την ομάδας έργου του Φορέα 

Λειτουργίας ΚΕ.ΠΕ).  

21.000€ πλέον 
ΦΠΑ. 
Συμπεριλαμβα-
νομένων όλων 
των νόμιμων 
κρατήσεων 
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Κωδικός 
απασχόλησης 

Αντικείμενο 

Συνολική αμοιβή 
σύμβασης έως 

31-12-2023 

• 2.1.2 Τη συνεχή (on-line) παρακολούθηση των μετρούμενων 

τιμών και της λειτουργικής κατάστασης των συσκευών μέτρησης 

(συνεχής παρακολούθηση). 

• 2.1.3 Την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος 

βαθμονόμησης και προληπτικής συντήρησης των αναλυτών (Ετήσιο 

και Μηνιαίο).  

• 2.1.4 Την παρακολούθηση των απαιτούμενων αποθεμάτων 

ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών.  

Τακτική ανά 6μηνο έκθεση προς τον δικαιούχο ΠΔΜ. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, 

καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα προς βαθμολόγηση κριτήρια: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
για τους κωδικούς απασχόλησης 100 που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών 
Βαθμός Χ 30 

έως 300 μόρια 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών 150 μόρια 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 100 μόρια 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
(όπως ορίζεται στα προσόντα της θέσης α/α 3) 

7 μόρια ανά μήνα / 
84 μόρια 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και η εμπειρία στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή 

τους καθώς και η διαθεσιμότητα και η ικανότητα 
συνεργασίας των υποψηφίων 

έως 350 μόρια 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
για τους κωδικούς απασχόλησης 101, 102 που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών 
Βαθμός Χ 30 

έως 300 μόρια 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών 150 μόρια 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 100 μόρια 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και η εμπειρία στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή 

τους καθώς και η διαθεσιμότητα και η ικανότητα 
συνεργασίας των υποψηφίων 

έως 350 μόρια 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ3: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
για τον κωδικό απασχόλησης 103 που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών 
για ΠΕ ή  ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία 

πολλαπλασιάζονται με το 30, ενώ για ΔΕ με το 15 

Βαθμός Χ 30 για ΠΕ ή ΤΕ (ή 15 για ΔΕ) 
έως 300 μόρια 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και η εμπειρία στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή 

τους καθώς και η διαθεσιμότητα και η ικανότητα 
συνεργασίας των υποψηφίων 

έως 350 μόρια 

 

1. Τα προπτυχιακά 5ετούς διάρκειας αναγνωρίζονται ως βασικός και μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών μετά από έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν 
4485/2017 ΦΕΚ 114Α άρθρο 46 “Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου”). 
2. Σε περίπτωση ύπαρξης διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν θα προσμετρηθούν τα μόρια του 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.  
3. Για ΠΕ ή ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 30, 
ενώ για ΔΕ με το 15. 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση 
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 
συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου 

ΑΔΑ: Ψ0ΕΖΟΡΜΙ-ΝΣ7



 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

100 
 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής και αφορά επαγγελματική 
εμπειρία ως μέλος ομάδας έργου σε ιδιωτικά ή εθνικά, συγχρηματοδοτούμενα ή 
ερευνητικά έργα (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, INTERREG, HORIZON, LIFE κ.τ.λ.) με αντικείμενο που 
έχει σχέση με την παραγωγή και εγκατάσταση λογισμικού παρακολούθησης της 
ποιότητας του αέρα σε δίκτυα. 
Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση: 
‐ Αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος. Το βιογραφικό θα περιέχει και Πίνακα 
Έργων (μόνο των σχετικών με την ποιότητα του αέρα), στον οποίο θα 
περιλαμβάνεται τουλάχιστον α) ο τίτλος του έργου, β) το αντικείμενο των εργασιών 
και γ) οι ημερομηνίες έναρξης & ολοκλήρωσης του έργου 
‐ Απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, εκ του πρωτοτύπου, βεβαιώσεων καλής 
εκτέλεσης ή προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεων εργοδοτών ή συμβάσεων από τις οποίες 
να προκύπτουν με σαφήνεια τα ανωτέρω στοιχεία 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β1) οφείλουν να 

προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματά της 

δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματά της να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων 

του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ), στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΠΕ, στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Δυτικής 

Μακεδονίας καθώς και στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

(ιστοσελίδες : http://www.kepekozani.gr, https://diavgeia.gov.gr, https://www.pepdym.gr/ ) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και να την καταθέσουν, ή να την αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκελο 

όπως περιγράφεται παρακάτω, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 1ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ, 50200 Πτολεμαΐδα, Υπόψη Γραμματείας (τηλ. 

επικοινωνίας: 2463053666), με τη σήμανση: 

Αίτηση συμμετοχής για την με Α.Π. 0877/12-10-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τη θέση με κωδικό …….……… στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Εποπτεία λειτουργίας, αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας 

http://www.kepekozani.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
https://www.pepdym.gr/
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της ατμόσφαιρας με εφαρμογές ΤΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (κ.ε. 2020ΕΠ00510012 / 

MIS 5049251). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση τον αριθμό 

πρωτοκόλλου εισερχομένου στον φορέα. 

Οι αιτήσεις που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης 

κατάθεσης των αιτήσεων, βάσει του πρωτοκόλλου εισερχομένου στον φορέα, δεν θα γίνουν αποδεκτές 

και θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 

επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου Περιβάλλοντος, 

στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της 14:00 ώρας της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή 

είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση – 

δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 22/10/2020 ημέρα Πέμπτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών, ο 

οποίος θα φέρει εντός, τα δικαιολογητικά στα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητα τους, σύμφωνα με τα 

κριτήρια της παρούσας, και ειδικότερα: 

1.  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο όψεων 

2. Συμπληρωμένη «ΑΙΤΗΣΗ‐ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). 

3. Συμπληρωμένη «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα Δεδομένα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II). 

4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, με συνημμένο πίνακα έργων, όπως ορίζεται ανωτέρω 

5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων ανά θέση, τίτλων σπουδών ή αναγνώρισης από 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). 

Ο τίτλος σπουδών πρέπει να αναγράφει τον ακριβή βαθμό την ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε 

περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να 

υποβληθεί και βεβαίωση της οικίας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη 

βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 
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Τα προπτυχιακά 5ετούς διάρκειας (integrated master) αναγνωρίζονται ως βασικός και μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν 4485/2017 ΦΕΚ 114Α άρθρο 46 “Ενιαίος και 

αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου”). 

Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται και το ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. 

6. Απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή 

προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεων εργοδοτών ή συμβάσεις από τις οποίες να προκύπτουν με 

σαφήνεια τα άνωθεν στοιχεία του πίνακα εμπειρίας. 

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων 

πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των 

υποψηφίων. 

 

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Παραρτημάτων της, καθώς και ότι 

η διαδικασία δύναται με απόφαση της Προέδρου του ΔΣ του ΚΕ.ΠΕ να διακοπεί, αναβληθεί ή 

επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο 

τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της 

εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι 

ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της 

παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την 

βαθμολόγηση όλων των κριτηρίων. 

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΚΕ.ΠΕ να καταρτίσει 

σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται 

συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση 

του, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την 

ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν 

ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται. 

O υποψήφιος με την υποβολή της αίτησής του και για λόγους διοικητικής ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας, συναινεί με Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) στην επεξεργασία των δεδομένων 

του από την αναθέτουσα αρχή έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η αναθέτουσα αρχή 

μετά το διάστημα αυτό, οφείλει βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας να διατηρεί όλη την 
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διαδικασία της πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένου των προσωπικών δεδομένων) σε ασφαλή 

αρχείο (ηλεκτρονικό και φυσικό). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : Κατάταξη υποψηφίων‐Διαδικασία επιλογής 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

βάσει των κριτηρίων της παρούσης (ΠΙΝΑΚΕΣ Δ). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει 

η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάση των κριτηρίων της 

παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που αναλυτικά εκτίθεται στους 

Πίνακες Δ1, Δ2 και Δ3 για τις θέσεις 100, 101, 102 & 103. 

2. Τα μόρια θα υπολογιστούν με βάση τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην αίτηση των στοιχείων 

των υποψήφιων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) και μοριοδότηση των 

υποβαλλόμενων στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Προσόντα που 

αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων 

πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των 

υποψηφίων. 

3. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά 

με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια 

κατάταξης. 

4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας στην συνολική βαθμολογία μεταξύ υποψηφίων προηγείται αυτός 

που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία. 

5. Στην περίπτωση ύπαρξης νέας ισοβαθμίας των υποψηφίων για τις ανωτέρω θέσεις, μετά την 

εφαρμογή του κριτηρίου της περίπτωσης 4, προηγείται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία στο βαθμό πτυχίου. 

6. Στην περίπτωση νέας ισοβαθμίας των υποψηφίων και μετά την εφαρμογή του κριτηρίου της 

περίπτωσης 5 διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης 

των υποψηφίων στο διαδικτυακό τόπο του Κέντρου Περιβάλλοντος και της Ε.Υ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας 

(ιστοσελίδες : www.kepekozani.gr & www.pepdym.gr αντίστοιχα) και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Κέντρου Περιβάλλοντος. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση 
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ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η 

οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος 

και της Ε.Υ.Δ. Δυτ. Μακεδονίας (ιστοσελίδες : www.kepekozani.gr & www.pepdym.gr αντίστοιχα). 

Εάν η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα 

αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη 

εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 1ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ, 50200 Πτολεμαΐδα, εντός σφραγισμένου 

φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων και με την ένδειξη: Ένσταση κατά των 

προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την με Α.Π. 0877/12-10-2020 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό …..……… 

στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εποπτεία λειτουργίας, αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου σταθμών 

παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας με εφαρμογές ΤΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας» (κ.ε. 2020ΕΠ00510012 / MIS 5049251). 

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις κατά του 

πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ. θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το  Κέντρο Περιβάλλοντος, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, 

τεκμηρίωση έννομου συμφέροντος). 

Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, οι Πίνακες 

Κατάταξης καθίστανται οριστικοί και αναρτώνται στον σχετικό δικτυακό τόπο του Κέντρου 

Περιβάλλοντος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : Απασχόληση 

Το Κέντρο Περιβάλλοντος προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες 

υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση 

των πινάκων κατόπιν ένστασης, συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά 

από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται 

απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που 

προβλέπονται για το παρεχόμενο έργο τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε 

αποζημίωση από την αιτία αυτή. 
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Απασχολούμενοι οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά 

εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, είτε 

λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά 

περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης 

μίσθωσης έργου. 

Ρητώς ορίζεται ότι οι υπό ανάθεση συμβάσεις μίσθωσης έργου αποσκοπούν αποκλειστικά στην κάλυψη 

συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από το παρόν συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και 

επ’ ουδενί σχετίζονται με πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Κέντρου Περιβάλλοντος. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ : Αντικείμενο του έργου 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 
Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 ‐ 2020 
Τίτλος Έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»  
Τίτλος Υποέργου 2: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
Κωδικός MIS / Π.Δ.Ε. : 5049251 /  2020ΕΠ00510012  
Χρηματοδότηση : ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) 
 

Φορέας Υλοποίησης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Διάρκεια: 39 μήνες 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 522.288,00 € 

Υποέργα :  
1. Προμήθεια και εγκατάσταση 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην 

ΠΔΜ: 406.968,00 € 
2. Εποπτεία λειτουργίας, αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου σταθμών παρακολούθησης της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας με εφαρμογές ΤΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 
115.320,00 € 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Προγραμματική Περίοδος : 2014‐2020 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : 10 – Δυτική Μακεδονία 
Άξονας Προτεραιότητας : 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων. 
Θεματικός Στόχος : 06 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων. 
Επενδυτική Προτεραιότητα : 6e – Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την 
ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου. 
Ειδικός Στόχος : 0641 - Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης 
Κατηγορίες Περιφέρειας : 2 – Μετάβαση 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Υποέργο 1) και το Κέντρο 
Περιβάλλοντος (Υποέργο 2):  
 
1ο Υποέργο – Προμήθεια και εγκατάσταση 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
Ο εξοπλισμός του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας που θα προκηρυχθεί θα 
ικανοποιεί τόσο χωρικές όσο και χρονικές απαιτήσεις. Τα περισσότερα μοντέρνα δίκτυα μετρήσεων, 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυτόματα μηχανήματα συνεχούς μέτρησης. Τέτοιες συσκευές δίνουν μέσες 
τιμές ρυπαντών για πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα (της τάξης των δευτερολέπτων). Αυτή θα είναι η 
βάση για την αγορά των αναλυτών μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων. Όλοι οι αναλυτές που θα 
αγορασθούν θα είναι πιστοποιημένοι κατά ΕΝ και θα βασίζονται στη πρότυπη μέθοδο αναφοράς για τον 
κάθε αναλυτή. 
Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει την προμήθεια από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 3 σταθμών 
μέτρησης αιωρουμένων σωματιδίων και εγκατάσταση τους σε δημόσια κτήρια στις ΠΕ Γρεβενών, ΠΕ 
Καστοριάς και ΠΕ Κοζάνης. 
Το 1ο Υποέργο περιλαμβάνει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια εξοπλισμού καθώς και την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού στις συμφωνημένες θέσεις. 
 
2ο Υποέργο – Εποπτεία λειτουργίας, αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου σταθμών παρακολούθησης της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας με εφαρμογές ΤΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
Το 2ο Υποέργο περιλαμβάνει την διασύνδεση των 3 νέων σταθμών, που η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας θα προμηθευτεί, με το υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας το οποίο το ΚΕ.ΠΕ ήδη διαχειρίζεται.  
Την εποπτεία λειτουργίας του νέου δικτύου κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά και μετά το 
πέρας αυτού και την ανάπτυξη σύγχρονων και φιλικών λογισμικών ενημέρωσης και παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο. 
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Το ΚΕ.ΠΕ παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας με 
14 σταθμούς συνεχούς μέτρησης. Το Κέντρο Περιβάλλοντος έχει αναλάβει την επίβλεψη και εποπτεία 
των 10 (δέκα) σταθμών παρακολούθησης ποιότητας αέρα της ΔΕΗ ΑΕ. και επίσης (από τον Μάρτιο 2009) 
τεσσάρων (4) σταθμών οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΑΠ. Επιπλέον με την Α.Π. οικ. 
70453/4535/07-08-2013 Απόφαση το Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας έχει γίνει «Σύσταση και 
συγκρότηση ομάδας εργασίας για την κατάρτιση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα και σχεδίων 
βραχυπρόθεσμης δράσης» στην οποία μετέχουν και οι δύο δικαιούχοι της πρότασης (ΠΔΜ, ΚΕ.ΠΕ) με 
εκπροσώπους. 
Παραδοτέα της πράξης είναι: 
Υποέργο 1:  
Προμήθεια και εγκατάσταση 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας 
Υποέργο 2:  
Η Εποπτεία λειτουργίας, αναβάθμιση υπάρχοντος δικτύου σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας με εφαρμογές ΤΠΕ η οποία διαρθρώνεται από δύο διακριτά και αλληλοσυμπληρούμενα 
πακέτα εργασίας: 

Π.Ε. 1: Ενέργειες Προετοιμασίας Επιλογή Προσωπικού,  
Π.Ε. 2: Υλοποίηση υποέργου (με 4 Παραδοτέα) 
Π. 2.1 Λειτουργία – Εποπτεία,  
Π.2.2 Ανάπτυξη – Εφαρμογή Μοντέλου Πρόγνωσης  
Π.2.3 Ανάπτυξη Λογισμικού Παρουσίαση.  

Π.2.3.1 Ιστοχώρος διαβαθμισμένης πρόσβασης στις πληροφορίες 
Π.2.3.2 Λογισμικό διάχυσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας μέσω διαδικτύου 

Το σύνολο των παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 2 θα αποτυπώνονται σε μία (1) συγκεντρωτική 
(τακτική ανά 6μηνο) έκθεση αναφοράς ή έκτακτα τμηματικά σε όποιον χρόνο απαιτηθεί από τον 
δικαιούχο ΠΔΜ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
α) Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα εκτελούν το έργο τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε 
χώρο που θα τους παραχωρήσει – υποδείξει το Κέντρο Περιβάλλοντος ή όπου αλλού απαιτείται 
ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. 
β) Το ίδιο πρόσωπο δεν δύναται να υποβάλλει αίτηση σε περισσότερες από μια θέσεις στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση. Η υποβολή σε 
περισσότερες από μία, θέσεις αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής. 
 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΣΜΕ  .......  / ............. 

 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ  

Υποέργο 2 «Εποπτεία λειτουργίας, αναβάθμιση 

υπάρχοντος δικτύου σταθμών παρακολούθησης της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας με εφαρμογές ΤΠΕ στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του έργου 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (κ.ε. 2020ΕΠ00510012 / MIS 5049251) 

 
...................................  

Αριθ. ανακοίνωσης 
[συμπληρώνεται 

από τον υποψήφιο] 
  

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 
[συμπληρώνεται 

από το φορέα ανάθεσης] 

 

Α. ΦΟΡΕΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση] 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  2. Όνομα:  3. Όν. πατέρα:  

4. Όν. μητέρας:  5. Ημ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α 

  

Γ 

  

 
 

 
 

7. Α.Δ.Τ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπος κατοικίας:   

10. Οδός:  11. Αριθ.:  12. Τ.Κ.:   

13. Τηλέφωνο (με κωδικό):  14. Κινητό:  15. e-mail:   
 

Γ.  ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ  καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), το βαθμό του 
τίτλου αυτού  στη στήλη β.  και το έτος κτήσης του (στήλη γ.)] 

α/α α. ονομασία τίτλου 

β. βαθμός τίτλου 
(σε δεκαδική μορφή) 

γ. έτος 
κτήσης 

1.     

2.     

3.     
 

Δ.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ  [συμπληρώστε μόνο εφόσον για τις επιλογές απασχόλησης 
της ειδικότητάς σας απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση 
ξένης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ)] 

1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  4. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

2. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  5. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .  6. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  
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Ε.  ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  [δηλώστε ποια από τις επιλογές απασχόλησης της ανακοίνωσης επιδιώκετε  (πεδίο α.) αν 
κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής (πεδίο β.) καθώς και πόσους μήνες τεκμηρίωσης της εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο γ.)] 

α. Κωδικός απασχόλησης [αναγράψτε τον αντίστοιχο κωδικό 

απασχόλησης από την ανακοίνωση]      

γ. Κύρια προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα κύρια προσόντα)  
     

δ. Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό των μηνών για την τεκμηρίωση 

της εμπειρίας που διαθέτετε]       

 

 

  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε  

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]  

1. .................................................................................... 

 

9. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 10. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

5. .................................................................................... [συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]  

6. .................................................................................... 

 

 

7. ....................................................................................  

8. ....................................................................................  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: 

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, 

όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2.  Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το 

άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε 

ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί 

την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα 

πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό στερητική  δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις . 

 

  
 

 Ημερομηνία :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η υποψήφι . . . .   

  

 Ονοματεπώνυμο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή]  

 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΕΖΟΡΜΙ-ΝΣ7



 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

- Συναινώ στην επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο 
δημοσιοποίηση των δεδομένων μου, προσωπικών και μη, τα οποία υποβάλλω για την με αριθμό 
…………….  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

- Γνωρίζω πως η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να διατηρεί τα 
δεδομένα αυτά σε ασφαλή αρχείο, ηλεκτρονικό και φυσικό (4) 

 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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