ΑΔΑ: 6ΙΛΠ4653Π8-ΝΚΨ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.∆/νση
Ταχ.Κωδ.
Πληροφ.
Τηλέφ.
Fax
e-mail

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.05.13 13:17:22
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 21/04/2016
Αρ.Πρωτ. ΟΙΚ.21163

: Αµαλιάδος 17
: 115 23
: Αικ. Σπυράτου
: 2131515164
: 2106449565
: Κ.Spiratou@prv.ypeka.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων
μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το αρ.72 του ν.4369/2016
(Α΄33) όπως ισχύει.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016) «Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων
(διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015)
«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/38/οικ.14652/14-5-2015 εγκύκλιο του
Τµήµατος Προγραµµατισµού Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα «Εξυπηρέτηση
αναγκών τοµέα καθαριότητας βάσει του άρθρου 49 του Ν.. 4325/2015».
4. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/41/οικ. 16433/27-5-2015 (Α∆Α:
ΨΦΥΨ465ΦΘΕ-1ΙΟ) Εγκύκλιος των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µε θέµα «Παράταση και σύναψη νέων ατοµικών συµβάσεων
καθαριότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄)».
5. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.63/2005 ( ΦΕΚ
98/Α΄/05).
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6. Tις διατάξεις του Π.∆.100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» ( ΦΕΚ 167/Α/14), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆.70/2015 περί Ανασύστασης του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ114/Α/22-9-2015).
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).
9. Την αριθµ. 20499/13-5-2015 (ΦΕΚ 342/Υ.Ο.∆.∆./15-05-2015) απόφαση περί
«Ανάθεσης καθηκόντων του Γεν. Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας (πρώην ΥΠΑΠΕΝ)».
10. Την υπ. αριθµ. οικ. 201/5-1-2016 Απόφαση περί «Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στο Γενικό Γραµµατέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό
Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό
Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραµµατέα
Υδάτων, στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, στους Προϊσταµένους
των ∆ιευθύνσεων και στους Προϊσταµένους Τµηµάτων και των Αυτοτελών
Τµηµάτων και τους Προϊσταµένους του ΣΕΠ∆ΕΜ και τον Προϊστάµενο και τους
Προϊσταµένους Μονάδων της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ» (ΦΕΚ 6/Β/8-12016).
11. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε τον
Ν. 3871/2010 “∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη” (ΦΕΚ 141/Α΄/2010), όπως
ισχύει.
12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες
διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τις υπ. αριθµ. πρωτ. 21578/22.04.2016
και 21579 /22.04.2016 αποφάσεις
ανάληψης
υποχρέωσης
της
∆ιεύθυνσης
Οικονοµικής
∆ιαχείρισης
(Α∆Α:697Β4653Π8-ΓΒ5, ΩΟΥ24653Π8-ΒΞΕ).
ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν σε εταιρείες/συνεργεία καθαρισµού στις οποίες
είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των δηµοσίων υπηρεσιών, των
ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠ∆∆, των ΝΠΙ∆ και των ΟΤΑ (Αρθρο 12 ΦΕΚ Α184/20150),
τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων, να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατομικής
σύμβασης μίσθωσης έργου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με ημερομηνία λήξης την
31.12.2016.
Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές
προϋποθέσεις του αρ. 8 του ν. 3528/2007 κα του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ. 60/2007.
Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα αφορούν παροχή έργου καθαριότητας η
οποία παρέχεται σε 8ωρο ή 4ωρο ημερησίως, ώστε να καλύπτονται όλα τα τμήματα του έργου και
συγκεκριμένα οι ανάγκες καθαριότητας όπως περιγράφονται κατωτέρω:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Υ.Π.ΕΝ.

ΧΩΡΟΙ: ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΟΥΖΙΝΕΣ, WC, ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ, ΧΩΛ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ,
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Ξεσκόνισµα στα έπιπλα γραφείων, καρεκλών, ντουλαπιών,
τηλεφώνων, αριθµοµηχανών, Η/Υ, και στα µηχανήµατα
(φωτοτυπικά, fax κλπ).
Καλάθια αχρήστων, πλύσιµο αλλαγή σακούλας.
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων

Καθηµερινά

Καθηµερινά

2

3

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Πλύσιµο λεκανών και σκεπασµάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών,
πλακιδίων, καθρεπτών, σαπουνοθηκών και δαπέδων των χώρων
υγιεινής (WC), εσωτερικά και εξωτερικά µε κατάλληλα
απορρυπαντικά και απολυµαντικά υλικά.
Τα καλάθια θα αδειάζονται και θα πλένονται και θα τοποθετείται
πλαστική σακούλα.
Τοποθέτηση χαρτιού υγείας και σαπουνιού.
Σκούπισµα και πλύσιµο του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων.

Καθηµερινά

Καθηµερινά

4
5

Σκούπισµα µε απορροφητική ηλεκτρική µηχανή των δαπέδων
που είναι καλυµµένα µε µοκέτα.

3 φορές την εβδοµάδα

6

Καθαρισµός µε ηλεκτρική σκούπα των υφασµάτινων επιφανειών
των καθισµάτων.

1 φορά την εβδοµάδα

7

Καθαρισµός των υαλοπινάκων των προσβάσιµων χώρων και των
ανελκυστήρων.

1 φορά την εβδοµάδα

8

Ξεσκόνισµα φωτιστικών

1 φορά τον µήνα

9

Καθαρισµός των κιγκλιδωµάτων του κλιµακοστασίου

1 φορά τον µήνα

10

Καθαρισµός των εσωτερικών θυρών.

1 φορά τον µήνα

11

Καθαρισµός των παραθυρόφυλλων.

1 φορά τον µήνα

Καθαρισµός των υπόγειων χώρων των κτιρίων.
1 φορά τον µήνα

12
13

Καθαρισµός των µπαλκονιών και των κιγκλιδωµάτων αυτών.

14

Πλύσιµο µαρµάρων και πλαστικών δαπέδων.

2 φορές τον µήνα
1 φορά την εβδοµάδα
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15

Πλύσιµο µοκετών µε κατάλληλα µέσα.

1 φορά το δίµηνο

16

Πλύσιµο των πλαστικών τµηµάτων των τοίχων.

2 φορές τον χρόνο

17

Μεταφορά των σάκων απορριµµάτων εκτός των κτιρίων και
στον προβλεπόµενο χώρο για την αποκοµιδή τους.

Καθηµερινά

18

Σκούπισµα και περισυλλογή αχρήστων αντικειµένων στον
εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.

Καθηµερινά

19

Πότισµα λουλουδιών των γλαστρών που υπάρχουν στα
µπαλκόνια όλων των ορόφων καθώς και του µικρού κήπου και
των παρτεριών της οδού Αµαλιάδος 17.

Όποτε απαιτείται

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα αφορούν σε έργο παροχής καθαριότητας τετράωρης
(4ωρης) διάρκειας ημερησίως για 20 άτομα και οκτάωρης (8ωρης) διάρκειας ημερησίως για 4
άτομα.
Το κόστος σύναψης των ως άνω συμβάσεων έργου:
α) βρίσκεται εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υ.Π.ΕΝ.,
όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας.
β) Διαμορφώνεται βάσει των αντιστοίχων μικτών αποδοχών που ορίζονται στην Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας Εργατοτεχνιτών συνυπολογιζόμενου του αντίστοιχου χρόνου προϋπηρεσίας.
Η συνολική αμοιβή κάθε ατομικής σύμβασης θα πρέπει να μην υπερβαίνει τη συνολική κατ΄
άτομο ετήσια συμβατική αμοιβή της προυφιστάμενης σύμβασης, περιλαμβανομένων σε αυτήν
τυχόν επιδομάτων που λάμβαναν οι απασχολούμενοι σε συνεργεία καθαρισμού. (άρθρο 72 του
Ν.4369/2016 ( ΦΕΚ Α΄33).
Στα εν λόγω πρόσωπα που θα συνάψουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3996/2011(ΦΕΚ Α’ 170) περί υποχρεωτικής
ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., αλλά υπάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενο στο άρθρο 72 του Ν.
4369/2016 (Α’ 33) στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Για την καταβολή της χρηματικής
αντιπαροχής και την παρακράτηση εισφορών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι κείμενες διατάξεις,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για τους ασφαλισμένους με
σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα. Η παραπάνω χρηματική αντιπαροχή, για το
παρεχόμενο έργο καθαριότητας θα διαμορφώνεται αναλογικά προς το χρονικό πλαίσιο (ωράριο)
ημερήσιας παροχής
έργου και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου μήνα προς τον
αντισυμβαλλόμενο / νη.
Ειδικότερα, οι εν λόγω εργαζόμενοι που απασχολούνταν σε εταιρείες, οι οποίες παρείχαν
υπηρεσίες καθαριότητας σε περισσότερους από έναν φορείς, δύναται να συνάψουν ατομική
σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα σε έναν μόνο φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής
που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας για την παροχή έργου (π.χ.
Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια Διαμονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί Μακρόν Διαμένοντος κλπ.).
2) Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας σε κτίριο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ήτοι:
α) βεβαίωση εργοδότη, επί της οποίας θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της
απασχόλησης,
4
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β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, που θα αναγράφει τόσο
το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή
υπηρεσία) της απασχόλησής του ή
γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή
σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό
διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία)
της απασχόλησής του και, ελλείψει αυτού, βεβαίωση παροχής υπηρεσιών ή αποδεικτικά
πληρωμής, κλπ.
3) Α.Μ.Κ.Α. (φωτοαντίγραφο).
4) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υπογράψει σύμβαση με άλλον φορέα του
δημοσίου.
5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις
περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ. 1 του Π.Δ.60/2007.
Αυτή υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εμπεριέχεται σε έντυπο αιτήσεως που παρέχεται στον
ενδιαφερόμενο.
6)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης το οποίο θα προσκομιστεί έως την υπογραφή
της ατομικής σύμβασης έργου.
7) (Για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.
Η επιλογή θα γίνει με απόφαση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής (η οποία θα συσταθεί για τον σκοπό
αυτό και θ΄ απασχοληθεί με τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών την κατάρτιση πίνακα
αποτελεσμάτων, την κλήρωση, την σύνταξη πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και την έκδοση
απόφασης κατάταξης των υποψηφίων) κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
i) Ιδιώτες που έχουν εργαστεί στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια του ΥΠΕΝ .
ii) Φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν σε εταιρείες/συνεργεία καθαρισμού στις οποίες είχε
ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ή που έχουν εργαστεί στην παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας σε κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των
ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ (Άρθρο 12 ΦΕΚ Α184/2015).
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί :
α. η επιλογή θα γίνει με απόλυτη προτεραιότητα για τους ιδιώτες που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον και έχουν εργαστεί στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και με κλήρωση σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων αυτών και
β. σε περίπτωση όπου οι αιτήσεις των ιδιωτών που εργάστηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντας
και Ενέργειας δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων η επιλογή θα γίνει κατόπιν κλήρωσης
από την Ειδική Επιτροπή Επιλογής μεταξύ όλων των άλλων υποψηφίων που πληρούν τις εκ του
νόμου προϋποθέσεις.
Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, η ημερομηνία η ώρα και ο τόπος διενέργειας της
κλήρωσης θ΄ αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου τουλάχιστον δύο ήμερες νωρίτερα
από την ημερομηνία διενέργειας της. Τα αποτελέσματα της Κλήρωσης θ΄ αναρτηθούν εντός δύο
εργασίμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, καθώς και την Υπεύθυνη
Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα, και να τα
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, στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Αμαλιάδος αρ. 17, Τ.Κ.: 11523 Αθήνα),
απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
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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 αρχίζει από την ανάρτησή της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (www.ypeka.gr) και διαρκεί για δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία ανάρτηση της.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της Αιτήσεως και της Υπεύθυνης Δήλωσης
του άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986: α) στο Τμήμα στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
και Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Αμαλιάδος αρ. 17, Τ.Κ.: 11523 Αθήνα, και
β) στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος (www.ypeka.gr) και συγκεκριμένα στο
χώρο των «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ».
Η Πρόσκληση αυτή, το έντυπο της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η Υπεύθυνη
Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος.
Η παρούσα θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Επισυναπτόμενα:
1) Αίτηση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος
2) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986
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