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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Υποβολή Πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+
Έχοντας υπόψη :
α)

το άρθρο 2 § 23 του ν. 2621/1998 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 § 2 του ν. 3369/2005, το άρθρο 58

§ 11 του ν. 4009/2011 και ισχύει δυνάμει του άρθρου 10 § 1 του ν. 4076/2012.
β)

τον Κανονισμό PE-CONS 63/1/13 REV 1/11 December 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.
γ)

την υπ’ αριθ.194858/ΙΑ/18-12-2013 (ΦΕΚ 30-12-2013) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων (ορισμός Εθνικού Οργανισμού/Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+, 2014-2020).
δ)

τις άμεσες ανάγκες κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών και απρόσκοπτης υλοποίησης του προγράμματος

ERASMUS+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
ε)

την από 21-2-2017 απόφαση της 8ης /21-2-2017 Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. με την οποία προτίθεται να

συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου Εμπειρογνώμονα Εσωτερικού Ελέγχου για την παροχή έργου
Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο έργου του Προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα
για τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (εφεξής Ε.Μ.), ως ακολούθως :
1. Διάρκεια του έργου:
Το έργο θα υλοποιηθεί σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εν πάση περιπτώσει
εντός της διάρκειας των συμβάσεων που θα συνάπτει το Ι.Κ.Υ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το
πρόγραμμα.
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2. Συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου:
Ο Εμπειρογνώμονας θα υποστηρίζει την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου της Ε.Μ. στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus+. Ο Εμπειρογνώμονας θα λειτουργεί βάσει των όρων της παραγράφου 2.7 του Οδηγού
προς τις Εθνικές Μονάδες - 2017 Guide for National Agencies. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:
Παρακολουθεί τη λειτουργία της Ε.Μ. που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα Erasmus+, παρευρίσκεται στην έδρα αυτής
και ενημερώνει γραπτώς σε τακτά χρονικά διαστήματα τη Διοίκησή της με την εκτίμησή του και διά λεπτομερούς
αξιολογήσεως επί της γενικότερης Λειτουργίας της Ε.Μ. και για τις σημαντικότερες πτυχές της, ιδιαίτερα σχετικά με
θέματα που αφορούν τη διαχείριση των αποκεντρωμένων δράσεων του προγράμματος Erasmus+, καθώς επίσης και
των διαδικασιών διαχείρισης του Προϋπολογισμού Λειτουργίας (Contribution to Management Costs). Ελέγχει την
ύπαρξη και σωστή εφαρμογή των δικλείδων ασφαλείας (internal control procedures), που προσδιορίζονται στον
Οδηγό για τις Ε.Μ. όπως αυτές εξειδικεύονται στο οικείο
Διαδικασιών).

Εγχειρίδιο Εσωτερικής Λειτουργίας (Εγχειρίδιο

Αναφέρει στη Διεύθυνση της Ε.Μ., τον Γενικό Διευθυντή και το Δ.Σ. του ΙΚΥ, οποιεσδήποτε

αδυναμίες του συστήματος διαχείρισης και προτείνει διορθωτικές ενέργειες και μέτρα.
Ο εμπειρογνώμονας υποχρεούται στην κατάρτιση και υποβολή μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση της ΕΜ,
σχετικής με τα ευρήματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από τον μηνιαίο έλεγχο, τη διατύπωση προτάσεων και
λύσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.
3. Προϋπολογισμός και Τρόπος Πληρωμής: Το σύνολο της αμοιβής του Εμπειρογνώμονα για την εκτέλεση του
έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό λειτουργίας του Erasmus + και ανέρχεται στο ποσό των 54.000€
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων, πλέον των τυχόν εργοδοτικών
εισφορών. Η πληρωμή του Εμπειρογνώμονα θα γίνεται με μηνιαία καταβολή, κατόπιν έκδοσης σχετικού
παραστατικού, όπως ειδικότερα θα αποτυπωθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί.
4. Ο υποψήφιος Εμπειρογνώμονας θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο της
αλλοδαπής.

•

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου επιχειρήσεων ή
οργανισμών ή σε εταιρεία η οποία παρέχει αυτού του είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις.

•

Μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

•

Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
•

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον Εσωτερικό Έλεγχο.
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5. Δύνανται να υποβάλουν πρόταση για την παρούσα πρόσκληση:
• Φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο

ενδιαφερόμενος που έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να
γνωρίζει άριστα την Ελληνική γλώσσα.

Οι άνδρες οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές

υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
• Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του
άρθρου 7 και τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης.
• Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτόνομα ή
με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από
μία προσφορές.
• Νομικά πρόσωπα που διαθέτουν:
-

Εμπειρία σε ανάλογα έργα σχετικά με αυτά που διαχειρίζεται το Ίδρυμα

-

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

-

Πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ (Γενικό Πιστοποιητικό, Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας, Αναλυτικό
Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, Άλλο (ελεύθερης μορφής)

-

Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα

-

Νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, Φ.Ε.Κ. κτλ.)

6. Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φυσικά πρόσωπα όταν:
• Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
• Έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω
και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
• Λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
• Τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
• Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.
7. Δεν λαμβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νομικά πρόσωπα όταν:
3
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Α) Έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορίζονται
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά το
Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της ,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) τελεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
•

Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού
Δικαίου.

• Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Γ) τελεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
4
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•

Τελεί υπό πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή, ή από το δικαστήριο, ή διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή αναστολή των
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

•

Έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

• Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο
διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.
8. Δεν δύνανται να υποβάλουν πρόταση για την παρούσα πρόσκληση:
Οι Συνταξιούχοι, μόνιμοι, αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί και τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των
Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Ανεξαρτήτων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
ασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
9. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, στο ΙΚΥ:
9.1 Φύλλο Πρότασης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος
9.2 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

κατά προτίμηση στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού

(Europass http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)
Εφόσον πρόκειται περί νομικού προσώπου αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του στελέχους που θα
προταθεί.
9.2 Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του παρόντος, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν
υπόκεινται σε καμιά από τις κατηγορίες των παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος καθώς και ότι (σε
περίπτωση που ισχύει) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές.
10. Η Πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί ιδιοχείρως ή με εταιρεία ταχυμεταφορών εντός σφραγισμένου φακέλου,
διάστασης Α4, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τις 08.06.2017 έως και 23.06.2017, στη διεύθυνση:
ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -1Ος ΟΡΟΦΟΣ
Δ/ΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41, 14234 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
με την εξής ένδειξη:
«Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου
Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο έργου του Προγράμματος Erasmus+».
5
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Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λαμβάνουν
αριθμό πρωτοκόλλου αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.
11. Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, που
ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. του ΙΚΥ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Συνημμένα:
1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
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ΑΔΑ: 67ΦΕ4653ΠΣ-Χ01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Όνομα : …………………………………………………………………..
Επώνυμο : ……………………………………………………………….
Δ/νση : …………………………………………………………………….
Τηλέφωνο : ……………………………………………………….…….
Ε-mail: ………………………………………………………………….…

ΠΡΟΣ: Ι.Κ.Υ.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Για σύναψη συμβάσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«……………………………………………… ERASMUS+»
Σε απάντηση της πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση στο πλαίσιο του έργου με αντικείμενο:
«……………………………………………………………… ERASMUS+».
Συνημμένα υποβάλλονται:
• ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
• ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ημερομηνία: …./…../……

(Υπογραφή)
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ΑΔΑ: 67ΦΕ4653ΠΣ-Χ01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

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)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου

Δεν ανήκω σε καμιά από τις κατηγορίες των παραγράφων 6, 7 και 8 του παρόντος καθώς και ότι (σε περίπτωση
που ισχύει) έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μου ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Ημερομηνία:

../../20...
Ο – Η Δηλών

(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.
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