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αρ. πρωτ.: 14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του προγράμματος
«RECONNECT» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος
INTERREG MED

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3. την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 52901/2004 (ΦΕΚ 1943/Β΄/29-12-2004) «Έγκριση
κανονισμού για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων
προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας»,
4. το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις
έργων, προμηθειών κα υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»,
5. το Προεδρικό ∆ιάταγµα 118/2007 σχετικά µε τον «Κανονισµό Προµηθειών
∆ηµοσίου», (ΦΕΚ150Α/2007), το οποίο εφαρµόζεται συµπληρωµατικά στον
τοµέα των υπηρεσιών,
6. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
7. τις 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»,
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8. την υπ’ αριθμ. 18188/2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 673/Β΄/19-05-2005 – διορθ. Σφαλμ. στο
ΦΕΚ 1755/Β΄/30-11-2006): Έγκριση κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών και
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας,
9. την υπ’ αριθ. 52902/2-12-2004 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση
κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας» (ΦΕΚ 1943/Β’/29-12-2004), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθ. 37550/02-09-2010 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1518/07-09-2010),
10. την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 4159/2018, δυνάμει της οποίας το παρόν
Δ.Σ. συνεχίζει αυτοδίκαια το έργο του μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ.,
κατά την πρώτη εφαρμογή του ίδιου νόμου (ΦΕΚ 25/Α´/20-02-2018),
11. την α/α 94Α/23-09-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, δυνάμει της οποίας
εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τεσσάρων (4) ατόμων με τις εξής
ειδικότητες: α) ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος, β) ΠΕ Περιβάλλοντος, γ) ΠΕ
Βιολόγων και δ) ΤΕ Λογιστών για την υλοποίηση του προγράμματος
“RECONNECT”, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg –
Med (ΑΔΑ: Ω3Ψ746Μ93Λ-1ΡΦ),
12. την α/α 94Β/23-09-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, δυνάμει της οποίας
εγκρίνεται η σύσταση επιτροπής, που θα απαρτίζεται από μέλη του Δ.Σ. για τη
διενέργεια συνέντευξης μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων με βάση τα τυπικά
τους προσόντα (ΑΔΑ: Ω3Ψ746Μ93Λ-1ΡΦ),
13. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος
RECONNECT το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Med,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη
αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, που
εδρεύει στην Όλυμπο Καρπάθου και με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος
“RECONNECT” το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Interreg MED,
από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το τέλος του προγράμματος υπό τη μορφή
πλήρους απασχόλησης με αποκλειστική απασχόληση στο πρόγραμμα, συνολικής
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά
τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό
απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

101

101

Τόπος εκτέλεσης

Φορέας
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών
Δωδεκανήσου

Φορέας
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών
Δωδεκανήσου
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Φορέας
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών
Δωδεκανήσου
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Φορέας
Διαχείρισης
Προστατευόμενων
Περιοχών
Δωδεκανήσου

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

Π.Ε.
Μηχανικών
Περιβάλλοντος

Από την υπογραφή της
σύμβασης και μέχρι το
τέλος του προγράμματος
υπό τη μορφή πλήρους
απασχόλησης με
αποκλειστική απασχόληση
στο πρόγραμμα, συνολικής
διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών.
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Π.Ε.
Περιβάλλοντος

Από την υπογραφή της
σύμβασης και μέχρι το
τέλος του προγράμματος
υπό τη μορφή πλήρους
απασχόλησης με
αποκλειστική απασχόληση
στο πρόγραμμα, συνολικής
διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών.

1

Π.Ε. Βιολόγων

Από την υπογραφή της
σύμβασης και μέχρι το
τέλος του προγράμματος
υπό τη μορφή πλήρους
απασχόλησης με
αποκλειστική απασχόληση
στο πρόγραμμα, συνολικής
διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών.

1

Τ.Ε. Λογιστών

Από την υπογραφή της
σύμβασης και μέχρι το
τέλος του προγράμματος
υπό τη μορφή πλήρους
απασχόλησης με
αποκλειστική απασχόληση
στο πρόγραμμα, συνολικής

1

Ειδικότητα
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διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών.
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό
απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα)
προσόντα
Για την ειδικότητα Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας,
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του
τίτλου σπουδών.
3. Τουλάχιστον δέκα (10) μήνες επαγγελματική εμπειρία συνεργασίας με
ΝΠΔΔ ή/και ΝΠΙΔ .
4. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα (α)
επεξεργασίας κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (δ) power point.

101
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ΠΕ Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή
Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργών ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ή
Περιβάλλοντος ή Γεωλόγου ή Γεωπόνου ή Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών ή Χημείας, ή Φυσικής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
3. Τουλάχιστον δέκα (10) μήνες επαγγελματική εμπειρία συνεργασίας με
ΝΠΔΔ ή/και ΝΠΙΔ.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα (α)
επεξεργασίας κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (δ) power point.
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Για την ειδικότητα Π.Ε. Περιβάλλοντος:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
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1. Πτυχίο ή δίπλωμα Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων
Βιοεπιστημών (πρώην Επιστημών της Θάλασσας) ή Βιολογίας ή Βιολογικών
Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση
Φυσικού Εφαρμογών ή Βιοχημείας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Διαχείρισης
Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής
Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και
Πολιτισμού - Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
3. Τουλάχιστον δέκα (10) μήνες επαγγελματική εμπειρία συνεργασίας με
ΝΠΔΔ ή/και ΝΠΙΔ .
4. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα (α)
επεξεργασίας κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (δ) power point.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων ή Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της
Θάλασσας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή
Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Βιοχημείας ή
Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις
Φυσικές Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας
ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος
Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
3. Τουλάχιστον δέκα (10) μήνες επαγγελματική εμπειρία συνεργασίας με
ΝΠΔΔ ή/και ΝΠΙΔ .
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

5

ΑΔΑ: 6ΚΨΨ46Μ93Λ-ΤΕΑ

5. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα (α)
επεξεργασίας κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (δ) power point.
Για την ειδικότητα Π.Ε. Βιολόγων:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
3. Τουλάχιστον δέκα (10) μήνες επαγγελματική εμπειρία συνεργασίας με
ΝΠΔΔ ή/και ΝΠΙΔ .
4. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα (α)
επεξεργασίας κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (δ) power point.
101
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
3. Τουλάχιστον δέκα (10) μήνες επαγγελματική εμπειρία συνεργασίας με
ΝΠΔΔ ή/και ΝΠΙΔ .
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα (α)
επεξεργασίας κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (δ) power point.
Για την ειδικότητα Τ.Ε. Λογιστών:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
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1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή
Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή
Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών
6
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2.
3.
4.
5.

Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης
Προϊόντων
ή
Χρηματοοικονομικής
και
Ασφαλιστικής
ή
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή
Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών
–
Επιχειρήσεων
στις
Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού β’ τάξης.
Τουλάχιστον επτά (7) μήνες επαγγελματική εμπειρία συνεργασίας με
ΝΠΔΔ ή/και ΝΠΙΔ .
Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα (α)
επεξεργασίας κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (δ) power point.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή
Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή
Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης
Προϊόντων
ή
Χρηματοοικονομικής
και
Ασφαλιστικής
ή
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή
Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών
–
Επιχειρήσεων
στις
Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού β’ τάξης.
3. Τουλάχιστον επτά (7) μήνες επαγγελματική εμπειρία συνεργασίας με
ΝΠΔΔ ή/και ΝΠΙΔ .
7
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4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα (α)
επεξεργασίας κειμένων (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών
διαδικτύου (δ) power point

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Βιογραφικό σημείωμα.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Π.Ε. Περιβάλλοντος, Π.Ε. Βιολόγων
και Τ.Ε. Λογιστών πρέπει να είναι ηλικίας από 22 έως 65 ετών.
Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά:
● Υποστήριξη του project manager του έργου RECONNECT το οποίο εγκρίθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος Interreg - Med για την ορθή υλοποίηση του
προγράμματος τόσο σε διαχειριστικά θέματα όσο και σε τεχνικά.
● Παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του προγράμματος.
● Προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη υλοποίηση των
δράσεων που απαιτούνται.
● Σύνταξη όλων των απαραίτητων εκθέσεων.
● Επικοινωνία με τους υπόλοιπους εταίρους.
● Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στους υπαλλήλους του Φορέα
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου που θα ασχοληθούν με
την υλοποίηση του προγράμματος όσο και στους εμπλεκόμενους φορείς.
● Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και μεταφορά της απαραίτητης
τεχνογνωσίας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

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.
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη:

101

Για τους Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος μετά την απόκτηση
της ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης
επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή/και μετά την απόκτηση του πτυχίου
ή διπλώματος.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη:

101

Για τους Π.Ε. Περιβάλλοντος μετά την απόκτηση της
ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης
επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή/και μετά την απόκτηση του πτυχίου
ή διπλώματος.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη:

101

Για τους Π.Ε. Βιολόγων μετά την απόκτηση της ζητούμενης
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου
απαιτείται) ή/και μετά την απόκτηση του πτυχίου ή διπλώματος.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη:

101

Για τους Τ.Ε. Λογιστών μετά την απόκτηση της ζητούμενης
από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου
απαιτείται) ή/και μετά την απόκτηση του πτυχίου ή διπλώματος.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση
Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
IΙ., στοιχείο 15. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας
9
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Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται
αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
Οι ως άνω αναφερόμενες εμπειρίες θα αποδεικνύονται με διακριτές συμβάσεις ή με
βεβαιώσεις από τους φορείς από όπου ρητά θα αναφέρεται το αντικείμενο
απασχόλησης (π.χ. Ευρωπαϊκά προγράμματα).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Α. Για την τελική αξιολόγηση θα συσταθεί επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Δωδεκανήσου η οποία αρχικά θα βαθμολογήσει τους επικρατέστερους υποψήφιους με
βάση τα τυπικά τους προσόντα (τίτλοι σπουδών και εργασιακή εμπειρία) και στη
συνέχεια θα τους βαθμολογήσει μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης οπότε και θα
προκύψει η τελική συνολική βαθμολογία των υποψηφίων.

Β. Ο επιλεχθείς συμβασιούχοι απαιτείται να έχουν καθημερινή παρουσία σε χώρο που
θα υποδειχθεί από το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου.
Η συνολική αμοιβή τους θα προκύπτει από τις ώρες απασχόλησης, όπως θα
καταγράφονται στα καθημερινά παρουσιολόγια και δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό
των πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών
(5.746,24 €) έκαστος για τις ειδικότητες Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Π.Ε.
Περιβάλλοντος και Π.Ε. Βιολόγων και το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων
έντεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (5.411,72 €) για την ειδικότητα Τ.Ε. Λογιστών,
για όλη την περίοδο αναφοράς συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για την επιλογή απασχόλησης με κωδικό 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων
που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων
που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρπάθου.
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα
κριτήρια:
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Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ανώτατο όριο:840 μόρια) Βαρύτητα
40%:
1. Βαθμός βασικού τίτλου (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2
δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40).
2. Βαθμολόγηση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών: 200 μόρια, 2ο μεταπτυχιακό 40
μόρια.
Κατηγορίες 5
5,5 6
6,5 7
7,5 8
8,5 9
9,5 10
ΠΕ & ΤΕ
Μονάδες
200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
3. Βαθμολόγηση Διδακτορικού τίτλου: 320 μόρια.
(Σε περίπτωσης κατοχής μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου θα βαθμολογηθεί μόνο
το διδακτορικό)
4. Βαθμολόγηση ξένης γλώσσας: 40 Βαθμοί για την άριστη γνώση κάθε ξένης
γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανώτατο όριο τα 120 μόρια. Ελάχιστη
απαιτούμενη βαθμολογία 40 βαθμοί για την υποχρεωτική άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας.

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ανώτατο όριο: 420 μόρια)
Βαρύτητα 40%:
1. Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων και έως 60 μήνες)
60
μήνες
1
εμπειρίας
μονάδες

7

2

3

4

5

14 21 28 35

6

7

8

9

10 11

42 49 56 63 70 77

12 13 14 …

57

58

59

και
άνω

84 91 98 … 399 406 413

420

Γ. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ανώτατο όριο: 630 μόρια) Βαρύτητα (20%):
Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από αρμόδια επιτροπή. Σκοπός της δομημένης
συνέντευξης είναι η αρμόδια επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα,
την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των
καθηκόντων, για την οποία κρίνεται.
Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του βιογραφικού του
σημειώματος.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση
του αντικειμένου (Ευρωπαϊκά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά
11
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προγράμματα, βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμη κινητικότητα, καινοτομία, περιβαλλοντικά
θέματα, τουριστική αξιοποίηση, καινοτομία κτλ) σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και
προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η
ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης,
η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 630 μόρια.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο
των βαθμών των μελών της αρμόδιας επιτροπής.
Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται
συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο θα είναι στη διάθεση όλων των
υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά
από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό
άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2)
δεκαδικών ψηφίων.
Σε περίπτωση και μόνο ισοβαθμίας η τελική σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων
καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο
όριο τους 12 μήνες)
μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και
άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
3*
αριθμός τέκνων
4
5
6
7
8
9
10
11

12

….

μονάδες

600

….

150

200

250

300

350

400

450

500

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα
4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων
3
μονάδες

120

12

550
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6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων
1
2
3
μονάδες

30

60

110

7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδες

50

100

150

200

250

….

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από
την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης 12/02/2019, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου
ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)».
Σημειώνεται ότι λόγω της εξειδίκευσης του αντικειμένου, κοινωνικά κριτήρια
(ανεργία, ανήλικα τέκνα, πολυτεκνία) θα ληφθούν υπόψη μόνο σε περίπτωση
ισοβαθμίας των υποψηφίων.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της εμπειρίας και αν αυτές συμπίπτουν,
η σειρά διαμορφώνεται ως ακολούθως: χρόνος ανεργίας, αριθμός ανήλικων τέκνων,
μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός, πολυτεκνική ιδιότητα. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα
όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),
να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού,
εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» και τα Ειδικά Παραρτήματα: α. Ειδικό
13
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παράρτημα (Α2) απόδειξη γλωσσομάθειας σήμανση έκδοσης «20/12/2019» και β.
Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ σήμανση έκδοσης «27/09/2019» να
γίνει στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου στην
ακόλουθη διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Δωδεκανήσου, Όλυμπος Καρπάθου, Κάρπαθος, Τ.Κ. 85700 (τηλ. επικοινωνίας: 22450
51336 και 22450 23214). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Φορέα
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, ήτοι 22-01-2020, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 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.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στα γραφεία του
Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου στην ανωτέρω
διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα –
Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ) γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες →
Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Δωδεκανήσου επεξεργαστεί τις
αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει της συνολικής βαθμολογίας που
συγκέντρωσαν όπως αυτή αναλύεται στο κεφάλαιο Βαθμολόγηση κριτηρίων των
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κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της
ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική
επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:
1.
Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα
της ειδικότητας.
2.
Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια κύρια προσόντα γίνεται
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα,
τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου
σπουδών, εμπειρία).
3.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος
ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο
δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επιλογή απασχόλησης με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών
υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των
μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρπάθου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων
Δωδεκανήσου θα αναρτήσει, το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Δωδεκανήσου και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών Δωδεκανήσου, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο
ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο
21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Δωδεκανήσου. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sme@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα,
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό
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καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής
του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του
παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου
μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα
ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου οφείλει να
αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των
αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά
των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση
Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου προβαίνει στη
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την
κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει
αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που 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 την
απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε
αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Απασχολούμενοι που 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 επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των
πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.
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ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «02/12/2019», το οποίο
περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
εντυπο ασεπ ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές
ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά
και στα Ειδικά Παραρτήματα: Ειδικό Παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας με σήμανση
έκδοσης «20/12/2019» και Ειδικό Παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ σήμανση έκδοσης
«27/09/2019», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της
ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή:
Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου
(ΣΜΕ).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(πρώην Φ.Δ. Καρπάθου - Σαρίας)

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ
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