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                                                                                                                     Ακινα,   1 - 10 - 2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                Αρικ. Ρρωτ. 172697/3397 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & ΔΑΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΔΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
Ταχ. Δ/νςθ: Τζρμα Αλκμάνοσ, Ιλίςια 
Τ.Κ. 11528, Ακινα 
Τθλ.: 2131512293 
Ρλθροφορίεσ: Γ. Ραναγιϊτου 
Email: g.panagiotou@prv.ypeka.gr 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

Για την υποβολή προτάςεων προσ ςφναψη δφο (2) υμβάςεων Ιδιωτικοφ δικαίου 

ανάθεςησ ζργου για την υποςτήριξη τησ Διεφθυνςησ Προγραμματιςμοφ και Δαςικήσ 

Πολιτικήσ ςτο πλαίςιο του ζργου LIFE ForestLife «Οικοδόμηςη ςυνεργαςιϊν, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνϊςεων για τα δάςη του Δικτφου NATURA 2000 ςτην Ελλάδα 

- Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in 

Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)» 

Θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Δαςικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ  διατάξεισ  του  άρκρου  90  του  «Κϊδικα  νομοκεςίασ για  τθν  Κυβζρνθςθ  και  

τα  Κυβερνθτικά  όργανα»  όπωσ  κυρϊκθκε  με  το  άρκρο  πρϊτο του  Ρ.Δ.  

63/2005  (ΦΕΚ  98/Α /2005).  

2. Τισ  διατάξεισ  του  Ρ.Δ.  132/2017  «Οργανιςμόσ  του  Υπουργείου  Ρεριβάλλοντοσ  

και  Ενζργειασ» (ΦΕΚ 160/A/2017).  

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 70/2015 περί Αναςφςταςθσ Υπουργείου 

Ραραγωγικισ  Αναςυγκρότθςθσ,  Ρεριβάλλοντοσ  και  Ενζργειασ  ςε  Υπουργείο  

Ρεριβάλλοντοσ  και  Ενζργειασ» (ΦΕΚ 114/Α/2015). 

4. Τθν αρικμ. Υ198/16.11.2016 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ 

αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Σωκράτθ 

Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 

Υ72/21.09.2018 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ «Τροποποίθςθ απόφαςθσ ανάκεςθσ 

αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Σωκράτθ 

Φάμελλο» (ΦΕΚ 4201/Β/25.09.2018).  

5. Τθν αρικμ. ΥΡΕΝ/ΥΡΓ/62080/8993/19.09.2018 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και 

του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 

Υφυπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Γεϊργιο Δθμαρά» (ΦΕΚ 

4201/Β/25.09.2018). 

6. Τισ  διατάξεισ  του  Ρ.Δ.  125/2016  «Διοριςμόσ  Υπουργϊν,  Αναπλθρωτϊν  

Υπουργϊν  και   Υφυπουργϊν» (ΦΕΚ 210/Α/2016). 
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7. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 88/2018 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 

Υφυπουργϊν» (ΦΕΚ 160/Α/29.08.2018). 

8. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α /2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των Κυβερνθτικϊν, ∆ιοικθτικϊν και 

Αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο ∆ιαδίκτυο “Ρρόγραμμα ∆ιαφγεια” και άλλεσ 

διατάξεισ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

9. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ   

διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο 

λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

10. Τισ διατάξεισ του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ 

διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

11. Τθν παρ. 4 του άρκρου 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), όπωσ αυτι 

αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 5 του άρκρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 

125/Α/2016). 

12. Τθν ΔΙΡΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκφκλιο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ με τθν οποία δεν απαιτείται ζγκριςθ τθσ ΡΥΣ 33/2006, όπωσ 

ιςχφει, για προςωπικό που προςλαμβάνεται ςτο πλαίςιο προγραμμάτων του ΕΣΡΑ, 

του ΕΟΧ ι ςτο πλαίςιο άλλων διεκνϊν προγραμμάτων με ςυμβάςεισ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ι με ωριαία απαςχόλθςθ κακϊσ και με 

ςυμβάςεισ μίςκωςθσ Ζργου ςυμπεριλαμβανόμενων των παρατάςεων και 

ανανεϊςεων των ανωτζρω ςυμβάςεων. 

13. Τισ διατάξεισ του ΡΔ 164 (ΦΕΚ 134/Α/2004) όπωσ αυτζσ ιςχφουν. 

14. Τον Κανονιςμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

11θσ Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με τθ κζςπιςθ Ρρογράμματοσ για το Ρεριβάλλον και 

τθ Δράςθ για το Κλίμα (LIFE). 

15. Τθ με αρικμό LIFE14 GIE/GR/000304 τθσ 16.07.2015 Σφμβαςθ Χορθγίασ (GRANT 

AGREEMENT) μεταξφ του Μουςείου Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ – Εκνικό Κζντρο 

Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για το ζργο 

«Οικοδόμθςθ ςυνεργαςιϊν, ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ανταλλαγι γνϊςεων για τα 

δάςθ του Δικτφου NATURA 2000 ςτθν Ελλάδα - Building cooperation, developing 

skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece», 

(LIFE14/GIE/GR/000304) και ςφντομο τίτλο ForestLIFE.  

16. Το από 29/10/2015 «Συμφωνθτικό Συνεργαςίασ μεταξφ του Μουςείου Γουλανδρι 

Φυςικισ Ιςτορίασ και του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ» για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου ForestLIFE, ςτα άρκρα του οποίου  περιγράφονται οι ρόλοι και 

υποχρεϊςεισ ενόσ εκάςτου των Συμβαλλομζνων Μερϊν. 

17. Τθ με αρικμ. 45528/26.04.2016 Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ 

και Τουριςμοφ με τθν οποία εγκρίκθκε θ ζνταξθ του ζργου ςτθν ΣΑΕ 084/2 του 

ΤΟΜΕΑ ΔΑΣΘ με ΚΑ ΣΑΕ/MIS 2016ΣΕ08420000 και ονομαςία ζργου «Οικοδόμθςθ 

ςυνεργαςιϊν, ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ανταλλαγι γνϊςεων για τα δάςθ του 

Δικτφου NATURA 2000 ςτθν Ελλάδα- Building cooperation, developing skills and 

sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304 (ΑΔΑ: 

70Δ04653Ο7-ΥΗ) και με εγκεκριμζνο προχπολογιςμό το ποςό των 349.969,00 €. 
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18. Τθ με αρικμ. 165391/302 23.01.2018 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Διάκεςθσ Ρίςτωςθσ του 

ζργου 2016ΣΕ08420000 «Οικοδόμθςθ ςυνεργαςιϊν, ανάπτυξθ δεξιοτιτων και 

ανταλλαγι γνϊςεων για τα δάςθ του Δικτφου NATURA 2000 ςτθν Ελλάδα- Building 

cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in 

Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304 του ορίου πλθρωμϊν ΣΑΕ 084/2 του Ρρογράμματοσ 

Δθμοςίων Επενδφςεων 2018 για τθν τακτοποίθςθ πλθρωμϊν Δθμοςίων 

Επενδφςεων του οικονομικοφ ζτουσ 2017 και χρθματοδότθςθ του 2018. (ΑΔΑ:  

Ω2684653Ρ8-ΑΩ3) 

19. Το γεγονόσ ότι θ χρθματοδότθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ωσ άνω Ζργου κα 

πραγματοποιθκεί από τον ενάρικμο ζργου 2016ΣΕ08420000 τθσ ΣΑΕ 084/2 του 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

20. Το γεγονόσ ότι για τθν υλοποίθςθ του Ζργου απαιτείται θ ςφναψθ δφο (2) 

ςυμβάςεων μίςκωςθσ Ζργου ςε φυςικά πρόςωπα οι οποίοι κα αναλάβουν τθν 

υλοποίθςθ των απαιτοφμενων δράςεων για τα μζρθ που αφοροφν ςτο Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

Ρροςκαλεί εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ, με τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα που 

αναφζρονται παρακάτω, ςε εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ δφο (2) υμβάςεων 

Μίςθωςησ Ζργου, με αντικείμενο τθν υλοποίθςθ δράςεων του Ζργου «Οικοδόμθςθ 

ςυνεργαςιϊν, ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ανταλλαγι γνϊςεων για τα δάςθ του Δικτφου 

NATURA 2000 ςτθν Ελλάδα - Building cooperation, developing skills and sharing knowledge 

for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)» που ςυγχρθματοδοτείται από 

το χρθματοδοτικό μζςο LIFE 2014-2020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  το  Ρράςινο  Ταμείο  και  

Ιδίουσ  Ρόρουσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ζργο: http://forestlife.gr/ 

Θ ςφμβαςθ Ζργου που κα είναι οριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ (ζωσ τθ λιξθ του ζργου 

ForestLife ςτισ 15.07.2019), με δυνατότθτα ανανζωςθσ ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ 

διάρκειάσ του χωρίσ τθ διενζργεια νζασ πρόςκλθςθσ και χωρίσ καμία δζςμευςθ εκ των 

προτζρων για το ΥΡΕΝ και εντόσ πάντοτε του χρόνου διάρκειασ του εν λόγω Ζργου, αφορά 

ςτισ παρακάτω κζςεισ: 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Θζςη: Δαςολόγοσ 

Κωδικόσ Θζςησ: Θ1  

Σφντομθ περιγραφι κζςθσ εργαςίασ:  

 Δράςεισ Β. Συλλογι περιεχομζνου και ςφνταξθ κειμζνων (δράςθ Β2) ςχετικά με τουσ 

πζντε κεματικοφσ άξονεσ του ζργου: 

- προςαρμογι τθσ δαςικισ διαχείριςθσ ςτθν κλιματικι αλλαγι,  

- μζτρα διαχείριςθσ και δαςικι βιοποικιλότθτα,  

- αποκατάςταςθ και ανόρκωςθ υποβακμιςμζνων πρεμνοφυϊν δρυοδαςϊν,  

- διαχείριςθ επιςκεπτϊν και δθμιουργία υποδομισ ερμθνείασ περιβάλλοντοσ και 

- καινοτόμεσ χρθματοδοτιςεισ για τα δάςθ. 

Το περιεχόμενο κα προορίηεται για τισ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ, δθλαδι για τθ 

διαδικτυακι Ρφλθ Συνεργαςίασ για τα Δάςθ (Β1, B3) και τθν θλεκτρονικι εφαρμογι e-

App (B5) (κζςθ Υπεφκυνου Ρεριεχομζνου και Υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το Ρλαίςιο 

Ριςτοποίθςθσ Δθμόςιων Διαδικτυακϊν Τόπων1) κακϊσ και για τα ςεμινάρια 

κατάρτιςθσ (Β4) προσ το προςωπικό των δαςικϊν υπθρεςιϊν που κα υλοποιθκοφν ςτο 

πλαίςιο του ζργου. Συμβολι ςτθ διοργάνωςθ των ανωτζρω ςεμιναρίων κατάρτιςθσ και 

ςυμμετοχι/παρουςιάςεισ. 

 Δράςεισ D. Συμβολι ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 

του ζργου, όπωσ είναι θ παραγωγι ζντυπου και οπτικοακουςτικοφ ενθμερωτικοφ 

υλικοφ, θ δικτφωςθ, θ ιςτοςελίδα κτλ. και ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικζσ και άλλου 

τφπου ςυναντιςεισ για τθν παρουςίαςθ και προϊκθςθ των ςκοπϊν και των 

αποτελεςμάτων του ζργου. 

 Δράςεισ Ε. Συμβολι ςτθ διαχείριςθ του ζργου (ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ κάλυψθσ 

όλων των απαιτιςεων για τθ ςφνταξθ και υποβολι αναφορϊν/εκκζςεων ςχετικϊν με 

τθν πρόοδο υλοποίθςθσ του ζργου ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι), ςυμβολι ςτθ ςφνταξθ 

προδιαγραφϊν εργαςιϊν του ζργου, ιδίωσ δε ςε ό,τι αφορά ςτθν κάλυψθ των 

αναγκϊν τθσ Δαςικισ Υπθρεςίασ ςε ςχζςθ με το ζργο, κακϊσ και ςτθ 

διαχείριςθ/διοίκθςθ των ςυμβάςεων του ζργου για τα παραδοτζα των υπολοίπων 

δράςεων *διαδικτυακι Ρφλθ Συνεργαςίασ για τα Δάςθ, θλεκτρονικι εφαρμογι για 

ζξυπνεσ ςυςκευζσ (e-App), ςεμινάρια κατάρτιςθσ, δράςεισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ 

κ.λπ.) (δράςθ Ε1). Συμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ τθσ Κακοδθγθτικισ Επιτροπισ του 

ζργου, ςυμβολι ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ του ζργου, με βάςθ 

ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ (Ε2). 

 

Απαραίτητα Προςόντα: 

α) Ομϊνυμο ι ταυτόςθμο, κατά περιεχόμενο ειδικότθτασ Δαςολογίασ και Φυςικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ πτυχίο ι δίπλωμα Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ, κατθγορίασ (ΡΕ), 

τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. 

                                                           
1
 Ελλθνικι Δθμοκρατία. Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Ρλαίςιο 

Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν. Ζκδοςθ 4.0. Μάρτιοσ 2012.  
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β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν, διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, 

ελλθνικοφ ΑΕΙ ι αναγνωριςμζνο τθσ αλλοδαπισ ςε γνωςτικό αντικείμενο ςχετικό  με 

κζματα προςταςίασ ι/και διαχείριςθσ δαςϊν και φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

γ) Βεβαίωςθ ςυνδρομισ νόμιμων προχποκζςεων ζναρξθσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ 

γεωτεχνικοφ, ειδικότθτασ Δαςολόγου ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ γεωτεχνικοφ 

ειδικότθτασ Δαςολόγου.  

δ) Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) διαχείριςθ αρχείων, β) επεξεργαςία κειμζνων, 

γ) υπολογιςτικά φφλλα, δ) υπθρεςίεσ διαδικτφου, ε) βάςεισ δεδομζνων, ςτ) παρουςιάςεισ. 

ε) Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, επίπεδο (Β2). 

 

Πρόςθετα προςόντα (τα οποία θα ςυνεκτιμηθοφν): 

i) Διδακτορικό δίπλωμα ελλθνικοφ ΑΕΙ ι αναγνωριςμζνο τθσ αλλοδαπισ ςε γνωςτικό 

αντικείμενο ςχετικό με κζματα προςταςίασ ι/και διαχείριςθσ δαςϊν και φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ. 

ii) Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ευρωπαϊκϊν ι ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. 

iii) Εμπειρία ςυγγραφισ εκλαϊκευμζνων ενθμερωτικϊν κειμζνων για παραγωγι ζντυπου 

υλικοφ ι ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο (μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ιςτοςελίδεσ, πλατφόρμεσ 

κ.λπ.). 

iv) Εμπειρία ςε κζματα ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ. 

 

Θζςη: Ειδικόσ πληροφορικήσ  

Κωδικόσ Θζςησ: Θ2  

Σφντομθ περιγραφι κζςθσ εργαςίασ:  

 Δράςεισ Β. Διαχείριςθ, οργάνωςθ και υποςτιριξθ εφρυκμθσ λειτουργίασ (κατά τισ 

φάςεισ ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ, δοκιμϊν/ελζγχων και λειτουργίασ) των διαδικτυακϊν 

εφαρμογϊν που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου, δθλαδι τθσ διαδικτυακισ 

Ρφλθσ Συνεργαςίασ για τα Δάςθ (Β1, B3) και τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ e-App (B5) 

(κζςθ Τεχνικοφ Υπευκφνου ςφμφωνα με το Ρλαίςιο Ριςτοποίθςθσ Δθμόςιων 

Διαδικτυακϊν Τόπων2) – μεταφόρτωςθ δεδομζνων και λοιπϊν αρχείων με ςκοπό τθν 

ενθμζρωςθ/διαχείριςθ περιεχομζνου. Συμβολι ςτθ διοργάνωςθ ςεμιναρίων 

κατάρτιςθσ (Β4). Στο πλαίςιο των ανωτζρω, ςυνεργαςία με ςτελζχθ του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ιδίωσ δε τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ πλθροφορικισ, 

κακϊσ και του Δικαιοφχου του ζργου με ςτόχο τθν επίλυςθ τεχνικϊν κεμάτων που 

άπτονται τθσ ομαλισ εκτζλεςθσ των δράςεων του ζργου και τθν παροχι πλθροφοριϊν 

και γνωμϊν ςτα προαναφερόμενα ςτελζχθ.  

 Δράςεισ Ε. Συμβολι ςτθ διαχείριςθ του ζργου (ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ κάλυψθσ 

των ςχετικϊν με τα αντικείμενα τθσ κζςθσ απαιτιςεων για τθ ςφνταξθ και υποβολι 

                                                           
2
 Ελλθνικι Δθμοκρατία. Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Ρλαίςιο 

Διαλειτουργικότθτασ & Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν. Ζκδοςθ 4.0. Μάρτιοσ 2012. 
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αναφορϊν/εκκζςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι) (δράςθ Ε1). Συμμετοχι ςτισ 

ςυναντιςεισ τθσ Κακοδθγθτικισ Επιτροπισ του ζργου (Ε2). 

 

Απαραίτητα Προςόντα: 

α) Ρτυχίο ι Δίπλωμα (ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ, ι ιςότιμο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ 

αλλοδαπισ, ι ιςότιμο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν και 

Τεχνολογίασ του ΕΑΡ): 

- Ρλθροφορικισ  

- Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν 

- Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν 

- Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ 

- Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν 

- Μθχανικοφ Θ/Υ και Ρλθροφορικισ 

- Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν  

- Θλεκτρονικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν 

- Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων 

- Μθχανικϊν Θ/Υ Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων 

- Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν 

- Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν 

- Ρλθροφορικισ (Ε.Α.Ρ.) 

- Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων 

- Επιςτθμϊν και Ρολιτιςμοφ - Κατεφκυνςθ Θ/Υ (Ρ.Σ.Ε.)  

β) Ρρόςφατθ επαγγελματικι εμπειρία (τελευταία εξαετία από τθ δθμοςίευςθ τθσ 

προκιρυξθσ) ςε κζματα διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και ειδικότερα ςτουσ τομείσ ανάπτυξθσ, 

βελτιςτοποίθςθσ, ςυντιρθςθσ και εξυπθρζτθςθσ ιςτοςελίδων και διαδικτυακϊν βάςεων 

δεδομζνων και διαχείριςθσ ιςτοςελίδων με χριςθ Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου. 

γ) Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, επίπεδο (Β2). 

Σε περίπτωςθ που δεν βρεκεί υποψιφιοσ με τα παραπάνω προςόντα, δεκτοί γίνονται και 

υποψιφιοι με Ρτυχίο ι Δίπλωμα ΑΕΙ κατθγορίασ ΡΕ Δαςολογίασ και Φυςικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, ι ΡΕ Μακθματικϊν, ι ΡΕ Μακθματικϊν και Εφαρμοςμζνων 

Μακθματικϊν, ι ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ, ι ΡΕ Γεωλογίασ, ι ΡΕ Γεωλογίασ και 

Γεωπεριβάλλοντοσ (τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ 

αλλοδαπισ), οι οποίοι κατζχουν Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (ελλθνικοφ ΑΕΙ ι αναγνωριςμζνο τθσ αλλοδαπισ) ςτθν επιςτιμθ τθσ 

Ρλθροφορικισ ι ςε ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο, οι οποίοι διακζτουν τθν απαιτοφμενθ 

πρόςφατθ επαγγελματικι εμπειρία και γνϊςθ τθσ αγγλικισ, κατά τα ανωτζρω. 

 

Πρόςθετα προςόντα (τα οποία θα ςυνεκτιμηθοφν): 

i) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν, διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, 

ελλθνικοφ ΑΕΙ ι αναγνωριςμζνο τθσ αλλοδαπισ ςε ςχετικό γνωςτικό αντικείμενο. Δεν 

ςυνεκτιμάται εφόςον λιφκθκε υπόψθ για τθν πλιρωςθ των απαραίτθτων προςόντων. 
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ii) Ρρόςφατθ επαγγελματικι εμπειρία (τελευταία εξαετία από τθ δθμοςίευςθ τθσ 

προκιρυξθσ) ςε κζματα δικτυακισ και διαδικτυακισ αςφάλειασ πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων και δεδομζνων, ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ χρθςτϊν πολλϊν επιπζδων, 

αςφάλειασ μεταφοράσ δεδομζνων, λιψθσ εφεδρικϊν αντιγράφων δεδομζνων και 

ςυςτθμάτων. 

iii) Ρρόςφατθ εμπειρία (τελευταία εξαετία από τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ) ςτθν 

υλοποίθςθ ζργων που άπτονταν κεμάτων ψθφιακοφ περιεχομζνου (για παράδειγμα, 

κζματα πνευματικϊν δικαιωμάτων, ανοιχτισ διάκεςθσ δεδομζνων, δίκαιου πλθροφορικισ 

και αςφάλειασ-προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων) για φορείσ του δθμοςίου. 

iv)  Ρρόςφατθ εμπειρία (τελευταία εξαετία από τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ) ςε κζματα 

διαδικτυακϊν Συςτθμάτων Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν (web GIS) ςτο πλαίςιο ζργων. 

v) Ρρόςφατθ εμπειρία (τελευταία τετραετία από τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ) ςε 

κζματα διαδικτυακισ επικοινωνίασ (διαχείριςθ ιςτοτόπων κοινωνικισ δικτφωςθσ, 

διαχείριςθ διαδικτυακϊν κοινοτιτων ςυηθτιςεων) και διαδικτυακοφ marketing. 

 

Θ ςυνολικι αμοιβι για τθν εκτζλεςθ των δφο ανωτζρω ςυμβάςεων μίςκωςθσ Ζργου 

ανζρχεται μθνιαίωσ ςτο ποςό των χιλίων οκτακοςίων πενιντα ευρϊ (1.850,00 ευρϊ) ανά 

ςφμβαςθ, αφαιρουμζνων των νόμιμων κρατιςεων και τυχόν ειςφορϊν (εργαηόμενου και 

εργοδοτικϊν) και ςυμπεριλαμβανομζνου τυχόν ΦΡΑ που κα επιβλθκεί, και δεν κα μπορεί 

να υπερβαίνει ςυνολικά ανά ςφμβαςθ το ποςό των 49.025 ευρϊ.  

Θ διάρκεια των ανωτζρω ςυμβάςεων μίςκωςθσ Ζργου κα είναι από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τθ λιξθ του ζργου (15.07.2019), λαμβανομζνων υπόψθ 

πικανϊν παρατάςεϊν του. Διευκρινίηεται ότι, ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ διάρκειασ του 

ζργου, θ μθνιαία αμοιβι ανά ςφμβαςθ παραμζνει ωσ άνω και δεν τροποποιείται ςε καμία 

περίπτωςθ. Σο δε ςυνολικό κόςτοσ τησ ςφμβαςησ κατά την αρχική διάρκεια και τισ 

παρατάςεισ παραμζνει κατά μζγιςτο 49.025 ευρϊ ανά ςφμβαςη. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. Αίτθςθ υποβολισ πρόταςθσ (Ραράρτθμα Α). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα (ζωσ 10 ςελίδεσ). 

3. Ταυτότθτα ι άλλο δθμόςιο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ 

ταυτότθτασ (απλό φωτοαντίγραφο).   

4. Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν, εφόςον προζρχονται από Ελλθνικό Κδρυμα. 
Τα αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν που προζρχονται από ιςοδφναμο Ανϊτατο Κδρυμα 
Εκπαίδευςθσ του εξωτερικοφ να είναι νομίμωσ επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα3. 

5. Απλά φωτοαντίγραφα αναγνϊριςθσ ιςοτιμίασ πτυχίων τθσ αλλοδαπισ από το ΔΟΑΤΑΡ. 

6. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ ι λοιπζσ βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά ι 

επαγγελματικζσ ταυτότθτεσ που προβλζπονται από τθν Ανακοίνωςθ (μόνο για τισ 

ειδικότθτεσ που απαιτοφνται). 

7. Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν από τα οποία κα προκφπτει θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, 
νομίμωσ επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα. 

8.  Αντίγραφα του τίτλου γνϊςθσ Θ/Υ (για τθ Θ1).  

9. Ριςτοποιθτικά απόδειξθσ εμπειρίασ.  

10.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ακόλουκα:  

- ότι δεν ζχουν ςτερθκεί των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων. 

- ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), 
απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία ι δωρολθψία, 
απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ κακ’ 
υποτροπι ι εγκλιματα τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ 
τθσ γενετιςιασ ηωισ. 

- ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπισ με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα 
ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα 
παραγράφθκε. 

- ότι δεν διϊκονται και δεν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα από 
δόλο για το οποίο προβλζπεται ποινι φυλακίςεωσ άνω του ζτουσ ι ζχει 
καταλογιςτεί ποινι άνω των ζξι μθνϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Οι τίτλοι ςπουδϊν πρζπει να είναι μεταφραςμζνοι από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Ελλθνικοφ Υπουργείου Εξωτερικϊν ι 
από Ζλλθνα δικθγόρο, ι από πτυχιοφχο μεταφραςτι του τμιματοσ Ξζνων Γλωςςϊν, Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου 
Ρανεπιςτθμίου και όχι από μεταφραςτικά γραφεία 
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τισ αιτιςεισ/προτάςεισ τουσ και όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά το αργότερο μζχρι τθν Δευτζρα, 12 Νοεμβρίου 2018  και ϊρα 

14:00.  

Οι αιτιςεισ μποροφν να υποβλθκοφν αυτοπροςϊπωσ, ι με εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, ι 

μζςω ταχυδρομείου/ταχυμεταφορζα (courier), ςτθ διεφκυνςθ:  

Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ 

Γενική Δ/νςη Δαςών & Δαςικοφ Περιβάλλοντοσ 

Δ/νςη Προγραμματιςμοφ & Δαςικήσ Πολιτικήσ 

Τέρμα Αλκμάνοσ, Ιλίςια, 115 28 Αθήνα 

(υπόψη κου Γ. Παναγιώτου, Επιςτημονικοφ Υπευθφνου του Ζργου ForestLIFE) 

 

Θα λθφκοφν υπόψθ μόνο οι αιτιςεισ που κα κατατεκοφν ι κα αποςταλοφν και κα 

παραλθφκοφν από το ΥΡΕΝ, με ευκφνθ του υποψθφίου, το αργότερο μζχρι τθν ωσ άνω 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ αιτιςεων. Αιτιςεισ οι οποίεσ κα υποβλθκοφν 

μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα κα απορρίπτονται ωσ εκπρόκεςμεσ και δεν κα 

αξιολογοφνται.  Ελλιπείσ αιτιςεισ δε κα λθφκοφν υπ’ όψθ.  

Ρροςόντα που αναφζρονται είτε ςτθν αίτθςθ πρόταςθσ, είτε ςτο βιογραφικό ςθμείωμα 

αλλά δεν τεκμθριϊνονται με τθν υποβολι των αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν, δεν κα 

λθφκοφν υπόψθ και δεν κα μοριοδοτθκοφν για τθν τελικι κατάταξθ των υποψθφίων.  

Στο εξωτερικό μζροσ του φακζλου υποβολισ τθσ πρόταςθσ κα πρζπει να αναγράφεται 

ευκρινϊσ ότι πρόκειται για  

Αίτηςη για την πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ με αρ. πρωτ. 172697/3397  

για το ζργο «ForestLIFE»  

και να δίνονται τα ςτοιχεία του υποψθφίου  

ονοματεπϊνυμο, διεφθυνςη, τηλζφωνο επικοινωνίασ κακϊσ και ο κωδικόσ Θζςησ. 
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AΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

Θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων/προτάςεων κα γίνει από τριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ 

οποία κα ςυγκροτθκεί και κα ειςθγθκεί τουσ προτεινόμενουσ για τθν ανάκεςθ Ζργου.  

Θ αρμόδια Επιτροπι κα προβεί ςτον ζλεγχο πλθρότθτασ των αιτιςεων και των 

υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και κα καταρτίςει κατάλογο των υποψθφίων που κα 

πλθροφν τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν πρόςκλθςθ και κα γίνουν δεκτοί ςτθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ που κα ακολουκιςει. Στθ ςυνζχεια, θ επιτροπι κα προβεί ςτθν αξιολόγθςθ 

των απαιτοφμενων και πρόςκετων προςόντων των υποψθφίων και ςτθ βακμολόγθςθ 

αυτϊν.  

Θ αξιολόγθςθ και θ βακμολόγθςθ των προςόντων κα γίνει με βάςθ τα κριτιρια των 

παρακάτω Ρινάκων (για τισ δφο κζςεισ). 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΘΕΗ Θ1 

Α/α Προςόν – Κριτήριο Αξιολόγηςησ 
Μονάδεσ 

Βαθμολόγηςησ 

Απαραίτητα Προςόντα* 

α)  Απαιτοφμενοσ τίτλοσ ςπουδϊν (πτυχίο) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

β) Απαιτοφμενοσ τίτλοσ ςπουδϊν (μεταπτυχιακό) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

γ) 

Βεβαίωςθ ςυνδρομισ νόμιμων προχποκζςεων ζναρξθσ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ γεωτεχνικοφ, ειδικότθτασ 
Δαςολόγου ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ 
γεωτεχνικοφ ειδικότθτασ Δαςολόγου 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

δ) Γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ε) Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, επίπεδο (Β2) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πρόςθετα προςόντα 

i) Διδακτορικό δίπλωμα 10 

ii) 

Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ευρωπαϊκϊν ι 
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων: προςτίκενται είκοςι (20) 
βακμοί για κάκε ζργο, με μζγιςτο όριο κριτθρίου τουσ 
εξιντα (60) βακμοφσ 

60 

iii) 

Εμπειρία ςυγγραφισ εκλαϊκευμζνων ενθμερωτικϊν 
κειμζνων για ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο: προςτίκενται πζντε 
(5) βακμοί για κάκε ζτοσ, με μζγιςτο όριο κριτθρίου τουσ 
δζκα (10) βακμοφσ 

10 

iv) 
Εμπειρία ςε κζματα ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ: 
προςτίκενται πζντε (5) βακμοί για κάκε ζτοσ, με μζγιςτο 
όριο κριτθρίου τουσ δζκα (10) βακμοφσ  

10 

v) Βακμόσ πτυχίου ι διπλϊματοσ** 10** 

Μζγιςτο ΤΝΟΛΟ 100 

*Οι υποψιφιοι που δεν τα πλθροφν, αποκλείονται αυτομάτωσ. 

**Από τον βακμό του πτυχίου προςμετρϊνται μόνο οι μονάδεσ πάνω από τον βακμό 5 και 
για κάκε μονάδα αντιςτοιχοφν δφο (2) βακμοί π.χ. για πτυχίο με βακμό 7,5 προςμετρϊνται 
5 βακμοί. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΘΕΗ Θ2 

Α/α Προςόν – Κριτήριο Αξιολόγηςησ 
Μονάδεσ 

Βαθμολόγηςησ 

Απαραίτητα Προςόντα* 

α)  Απαιτοφμενοσ τίτλοσ ςπουδϊν  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

β) Ρρόςφατθ επαγγελματικι εμπειρία ΝΑΙ/ΟΧΙ 

γ) Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, επίπεδο (Β2) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πρόςθετα προςόντα 

i) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν 10 

ii) 

Εμπειρία ςε κζματα δικτυακισ και διαδικτυακισ αςφάλειασ 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δεδομζνων, ελεγχόμενθσ 

πρόςβαςθσ χρθςτϊν πολλϊν επιπζδων, αςφάλειασ 

μεταφοράσ δεδομζνων, λιψθσ εφεδρικϊν αντιγράφων 

δεδομζνων και ςυςτθμάτων. 

30 

iii) 

Εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων που άπτονταν κεμάτων 

ψθφιακοφ περιεχομζνου για φορείσ του δθμοςίου: 

προςτίκενται πζντε (5) βακμοί για κάκε ζργο, με μζγιςτο όριο 

κριτθρίου τουσ δεκαπζντε (15) βακμοφσ 

15 

iv) 

Εμπειρία ςε κζματα διαδικτυακϊν Συςτθμάτων Γεωγραφικϊν 

Ρλθροφοριϊν (web GIS): προςτίκενται πζντε (5) βακμοί για 

κάκε ζργο, με μζγιςτο όριο κριτθρίου τουσ είκοςι (20) 

βακμοφσ 

20 

vi) 

Εμπειρία ςε κζματα διαδικτυακισ επικοινωνίασ: προςτίκενται 

πζντε (5) βακμοί για κάκε ζτοσ, με μζγιςτο όριο κριτθρίου 

τουσ δεκαπζντε (15) βακμοφσ  

15 

vii) Βακμόσ βαςικοφ πτυχίου ι διπλϊματοσ** 10** 

Μζγιςτο ΤΝΟΛΟ 100 

*Οι υποψιφιοι που δεν τα πλθροφν, αποκλείονται αυτομάτωσ. 

**Από τον βακμό του πτυχίου προςμετρϊνται μόνο οι μονάδεσ πάνω από τον βακμό 5 και 
για κάκε μονάδα αντιςτοιχοφν δφο (2) βακμοί π.χ. για πτυχίο με βακμό 7,5 προςμετρϊνται 
5 βακμοί. 
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Μετά τθ βακμολόγθςθ των προςόντων θ επιτροπι κα καταρτίςει «τελικό πίνακα κατάταξθσ 

υποψθφίων» ςτον οποίο κα παρουςιάηεται θ ςειρά προτεραιότθτασ για κάκε κζςθ, βάςει 

τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ. 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί 

δθμόςια κλιρωςθ ςτα γραφεία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν & Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, 

ςτθν οποία κα κλθκοφν να παραςτοφν εφόςον επικυμοφν οι υποψιφιοι που ιςοβάκμθςαν.  

Τζλοσ, θ επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό αξιολόγθςθσ βάςει του τελικοφ πίνακα 

κατάταξθσ υποψθφίων, με πλιρθ, ειδικι και εμπεριςτατωμζνθ αιτιολογία ςε ςχζςθ με τθ 

ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων για κάκε κζςθ. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  

Μετά τθν ζγκριςι τουσ, οι υποψιφιοι ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενϊ τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αναρτϊνται ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΡΕΝ 

(www.ypeka.gr).  

Υποψιφιοσ που επικυμεί να υποβάλει ζνςταςθ ςχετικά με το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ 

(απόφαςθ αποδοχισ αποτελεςμάτων) δικαιοφται να προςφφγει ςτθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Δαςικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ 

ανάρτθςθσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ αποτελεςμάτων ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΥΡΕΝ (www.ypeka.gr). 

Ενςτάςεισ που υποβάλλονται μετά τθν παρζλευςθ τθσ άνω προκεςμίασ απορρίπτονται ωσ 

εκπρόκεςμεσ και δεν εξετάηονται, ανεξαρτιτωσ του λόγου που οδιγθςε ςτθν εκπρόκεςμθ 

υποβολι. Θ ζνςταςθ επιτρζπεται για λόγουσ ςχετικοφσ με τθ νομιμότθτα των διαδικαςιϊν 

και όχι για τθν ουςιαςτικι εκτίμθςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ.  

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ γίνεται με κατάκεςι τθσ αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο 

πρόςωπο, ι με αποςτολι μζςω ταχυδρομείου ι μζςω ταχυμεταφορζα (courier) απευκείασ 

ςτθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Δαςικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ, θ οποία πάντωσ κα πρζπει να παραλθφκεί με ευκφνθ του ενιςτάμενου, 

εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ των πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν. Αν θ θμζρα εκπνοισ τθσ 

ανωτζρω προκεςμίασ είναι μθ εργάςιμθ, θ προκεςμία μεταφζρεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ 

εργάςιμθ θμζρα. Εκπρόκεςμεσ ενςτάςεισ δεν λαμβάνονται υπ’ όψθ και δεν εξετάηονται.  

Στο εξωτερικό μζροσ του φακζλου υποβολισ τθσ ζνςταςθσ κα πρζπει να αναγράφονται 

ευκρινϊσ τα εξισ:  

Ζνςταςη για την πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ με αρ. πρωτ. 172697/3397 για το 
ζργο «ForestLIFE»  

Ονοματεπϊνυμο, διεφθυνςη, τηλζφωνο επικοινωνίασ 

Κωδικόσ Θζςησ: 

Θ ενςτάςεισ κα εξεταςτοφν εντόσ 20 θμερϊν από τθν τριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. 

Οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφά τουσ κακϊσ και ςε αυτά των 

ςυνυποψθφίων τουσ, κατόπιν γραπτισ τουσ αίτθςθσ και υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 

5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ 45/9.3.1999), εντόσ 5 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ 

τθσ αναρτιςεωσ των αποτελεςμάτων και υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ των προβλεπόμενων ςτο 

με Α.Ρ. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 ζγγραφο τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ 

Χαρακτιρα. 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Α. Σχετικά με τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 

1. Από τισ αιτιςεισ/προτάςεισ που υποβάλλονται εμπρόκεςμα και πλθροφν τισ απαιτιςεισ 

περί απαραίτθτων προςόντων κατά τα αναφερόμενα, επιλζγεται εκείνθ που ςυγκεντρϊνει 

τθν υψθλότερθ βακμολογία ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων βακμολόγθςθσ προςόντων 

(Θ1 και Θ2, αντίςτοιχα ανά κζςθ) και ςυνάπτεται ςφμβαςθ μίςκωςθσ Ζργου με τον/τθν 

επιλεχκζντα ςτθ βάςθ τθσ ςυμβατικισ ελευκερίασ.  

2. Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι αιτιςεισ/προτάςεισ που κα παραλθφκοφν μζχρι τθν 

οριηόμενθ από τθν παροφςα πρόςκλθςθ θμερομθνία και ϊρα. Στθν περίπτωςθ 

ταχυδρομικισ αποςτολισ ι αποςτολισ με ταχυμεταφορά, θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 

και Δαςικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ουδεμία ευκφνθ φζρει 

για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων των προτάςεων που κα αποςταλοφν. 

3. Αντικατάςταςθ τθσ αίτθςθσ/πρόταςθσ ι διόρκωςθ αυτισ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

των προτάςεων. 

4. Για τουσ ενδιαφερόμενουσ των οποίων οι τίτλοι ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

(προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν) ζχουν χορθγθκεί από ιδρφματα του εξωτερικοφ πρζπει 

να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΤΑΡ. Στθν περίπτωςθ υποβολισ 

τίτλου ςπουδϊν για τθν πιςτοποίθςθ ςυνεκτιμϊμενου προςόντοσ, ο οποίοσ ζχει χορθγθκεί 

από ιδρφματα του εξωτερικοφ και δε ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ του 

ΔΟΑΤΑΡ, θ πρόταςθ του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται αλλά δεν βακμολογείται το 

ςυγκεκριμζνο ςυνεκτιμϊμενο προςόν. 

5. Θ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ αποδεικνφεται ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο Ραράρτθμα 

Β1 του παρόντοσ.   

6. Θ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ του τίτλου γλωςςομάκειασ αποδεικνφεται με βάςθ το Άρκρο 1 

π.δ.146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ. 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων 

διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» 

(ΦΕΚ185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 1 

π.δ. 116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ.50/2001……» (ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’).  

7. Ωσ εμπειρία που λαμβάνεται υπόψθ νοείται θ απαςχόλθςθ που ζχει αποκτθκεί δυνάμει 

ςφμβαςθσ εργαςίασ ι δυνάμει ςφμβαςθσ Ζργου ςτον δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, ςε 

κακικοντα ι ζργα ςυναφι με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, μετά τθν 

απόκτθςθ του τίτλου ςπουδϊν με τον οποίο μετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία κατ’ 

αντιςτοιχία με τα απαιτοφμενα προςόντα και υπό τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο 

Ραράρτθμα Β2 του παρόντοσ.  

Β. Σχετικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν και τθ χρθματοδότθςθ 

8. Οι επιλεχκζντεσ κα ζχουν τθν υποχρζωςθ να ςυνεργάηονται με τον Υπεφκυνο Ζργου και 

τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ Ζργου ςτθν οποία ζχουν ενταχκεί.  

9. Για το ζργο που αναλαμβάνουν να εκτελζςουν οι επιλεχκζντεσ, όπωσ αυτό περιγράφεται 

ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, υποχρεοφνται να υποβάλλουν 
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μθνιαίεσ εκκζςεισ παραχκζντοσ Ζργου. Ο Υπεφκυνοσ του Ζργου που παρακολουκεί, ελζγχει 

και πιςτοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμιματα - τθν ποιοτικι και ποςοτικι εκτζλεςθ του 

Ζργου των επιλεχκζντων, εγκρίνει τθν αντίςτοιχθ ζκκεςθ παραχκζντοσ Ζργου που ζχουν 

υποβάλλει. Θ ζγκριςθ από τον Υπεφκυνο του Ζργου τθσ ζκκεςθσ παραχκζντοσ Ζργου υπζχει 

κζςθ πρακτικοφ παραλαβισ και βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ του Ζργου που εκτζλεςαν οι 

επιλεχκζντεσ.  

10. Θ ςυμφωνθκείςα αμοιβι είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμθματικά, ανάλογα με 

τθν πρόοδο εκτζλεςθσ και τθν κατά τμιματα παράδοςθ του Ζργου, υπό τον όρο φπαρξθσ 

διακζςιμου ταμειακοφ υπολοίπου ςτο ζργο, μετά από πιςτοποίθςθ και εντολι του 

Υπευκφνου του Ζργου και τθν προςκόμιςθ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για 

τθν πλθρωμι. 

11. Στθν περίπτωςθ που απαιτείται μετακίνθςθ εκτόσ ζδρασ για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του 

Ζργου, οι δαπάνεσ τθσ δφναται να καλυφκοφν από τον προχπολογιςμό του Ζργου.  

12. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί 

να πραγματοποιθκεί αντικατάςταςθ του/των επιλεχκζντοσ/ντων με άλλον/ουσ 

ενδιαφερόμενο/ουσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και 

ςφμφωνα με τον ςυνταγμζνο πίνακα κατάταξθσ.  

13. Επιςθμαίνεται ότι είναι δυνατι, μζςα ςτο πλαίςιο και τισ δυνατότθτεσ του Ζργου, θ 

παράταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι/και επζκταςθσ του φυςικοφ ι 

οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ.  

14. Σε περίπτωςθ που ο επιλεχκείσ υποψιφιοσ εκτελεί πλθμμελϊσ τα κακικοντά του 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ ι τθσ ςφμβαςισ του, το ΥΡΕΝ δφναται να αξιϊςει 

τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ αηθμίωσ και να προβεί ςε αντικατάςταςι του με τον επόμενο κατά 

ςειρά κατάταξθσ υποψιφιο, χωρίσ περαιτζρω διαδικαςία, ι να προβεί ςε νζα διαδικαςία 

επιλογισ.  

15. Θ ανάκεςθ του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ ςφμβαςθσ 

χρθματοδότθςθσ (Grant Agreement), μεταξφ του Μουςείου Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ – 

Εκνικό Κζντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του «Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ» ωσ «Συντονιςτι Δικαιοφχου» με τθν οποία κακορίςτθκαν οι 

όροι, οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ τθσ χρθματοδότθςθσ και ο προχπολογιςμόσ του Ζργου 

«Οικοδόμθςθ ςυνεργαςιϊν, ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ανταλλαγι γνϊςεων για τα δάςθ του 

Δικτφου NATURA 2000 ςτθν Ελλάδα - Building cooperation, developing skills and sharing 

knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304). 

16. Σε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο διακοπεί θ προβλεπόμενθ για το ζργο 

χρθματοδότθςθ, το ΥΡΕΝ διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει με διλωςθ διακοπισ και 

αηθμίωσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ Ζργου.  

Γ. Σε ςχζςθ με τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ 

17. Επιςθμαίνεται ότι θ διαδικαςία πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων για ςφναψθ 

ςφμβαςθσ μίςκωςθσ Ζργου τθσ παροφςθσ δεν είναι διαγωνιςτικι, ενϊ θ τυχόν επιλογι 

αντιςυμβαλλόμενου ζχει τον χαρακτιρα αποδοχισ πρόταςθσ και όχι «πρόςλθψθσ».  
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18. Υποβλθκείςα πρόταςθ θ οποία δεν πλθροί τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ πρόςκλθςθσ 

δεν βακμολογείται και απορρίπτεται.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ τθλεφωνικά 

ςτο 2131512293 ι ςτο email: g.panagiotou@prv.ypeka.gr (κ. Γεϊργιοσ Ραναγιϊτου)  

Θ παροφςα πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα αναρτθκεί: 

α) ςτο διαδικτυακό τόπο του ΥΡΕΝ (www.ypeka.gr)  ςτθ κεματικι ςελίδα 

Τπουργείο/Ανακοινϊςεισ, 

β) ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

     

     

     

 

 Ο Αναπληρωτήσ Τπουργόσ 

Περιβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ 

  

 ωκράτησ Φάμελλοσ 

 

Εςωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Υπουργοφ ΡΕΝ, κου Γ. Στακάκθ 

- Γραφείο Αν. Υπουργοφ ΡΕΝ, κου Σ. Φάμελλου 

- Γραφείο Υφυπουργοφ ΡΕΝ, κου Γ. Δθμαρά 

- Γραφείο Γεν. Γραμματζωσ Ρεριβάλλοντοσ, κασ Χ. Μπαριτάκθ 

- Γραφείο Γεν. Γραμματζωσ ΥΡΕΝ, κασ Η. Τόμπρου 

- Γραφείο Γεν. Διευκυντι Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΥΡΕΝ, κου Α. Ρατραμάνθ 

- Γραφείο Γεν. Διευκυντι Δαςϊν και Δαςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, κου Κ. Δθμόπουλου 

- Γραφείο Διευκφντριασ Ρροχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν, κασ Μ. 

Μπαλωμζνου 

- Αρχείο Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ και Δαςικισ Ρολιτικι 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Αίτθςθ υποβολισ πρόταςθσ 

     

ΠΡΟ ΤΠΕΝ 

Δ/νςη Προγραμματιςμοφ  

και Δαςικήσ Πολιτικήσ 

 

 

   Τ Π Ο Β Ο Λ Η  Π Ρ Ο Σ Α  Η   Γ Ι Α  Σ Ο  Ε Ρ Γ Ο « F o r e s t L i f e »  

 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: 

Α.Φ.Μ.: 

ΔΟΤ: 

Α. Δ. Σ.: 

Δ/ΝΗ  ΚΑΣΟΙΚΙΑ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ: 
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Ραρακαλϊ να κεωριςετε τθν παροφςα πρόταςθ ωσ επίςθμθ υποψθφιότθτά μου για τθ ςυμμετοχι μου ςτο 

ζργο «ForestLife» το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και Εκνικοφσ πόρουσ, 

ςφμφωνα με τθν με αρ. πρωτ.: 172697/3397/01-10-2018 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ Δ/νςθσ 

Ρρογραμματιςμοφ και Δαςικισ Ρολιτικισ του ΥΡΕΝ. 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ, γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 22 του  Ν. 1599/86, δθλϊνω υπεφκυνα ότι: 

Α. Αποδζχομαι τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι δθλϊςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων ζργου ιδιωτικοφ δικαίου. 

Β. Δφναμαι να εκτελζςω τθν αιτοφμενθ εργαςία ςτο χρόνο που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ. 

Γ. Για τθν ανάλθψθ των κακθκόντων μου και τθν είςπραξθ των νόμιμων αποδοχϊν δεν ςυντρζχει κανζνα 

κϊλυμα ςτο πρόςωπό μου και ςε αντίκετθ περίπτωςθ, κα φροντίςω για τθν άρςθ κάκε κωλφματοσ για το 

ςκοπό αυτό, εφόςον επιλεγϊ. 

Δ. Οι πλθροφορίεσ που δίνονται ςτο ςφνολο των εντφπων αυτισ τθσ αίτθςθσ είναι ακριβείσ και αλθκείσ. 

 

 

 

Θμερομθνία........................................... 

 

 

Ο/θ Aιτ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β1 

ΓΝΩΣΘ  ΧΕΙΙΣΜΟΥ Θ/Υ – ΤΟΡΟΙ ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ 

Θ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν 

φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξισ: 

1. Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ που εκδίδονται από φορείσ οι 

οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και 

Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) ι ΕΟΡΡ πρϊθν Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ) ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.  

Ραρακάτω αναφζρονται οι φορείσ που ζχουν πιςτοποιθκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι τον ΖΟΡΡ ι 

τον ΕΟΡΡΕΡ, με ςχετικζσ πράξεισ, με τθν αναγραφόμενθ για κάκε φορζα θμερομθνία 

πιςτοποίθςθσ, με τθν επιφφλαξθ των  αρ. 28 και 40 τθσ με αρικμό 121929/Θ/31.07.2014 

Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014) 

α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. (1.2.2006 ζωσ 30.11.2012 βάςει τθσ αρικ. Β/22578/30.11.2012 

απόφαςθσ του ΕΟΡΡΕΡ)  ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ (30.11.2012 με τθν αρικ. 

Β/22579/30.11.2012 απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ) 

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ 

Α.Ε) (22.2.2006), . ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ και Vellum Global 

Educational Services  (ΔΡ 35945/28.7.2017 απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ) 

γ) Infotest (ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΕΙΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.)  

(22.2.2006) 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ι ICT Europe (18.7.2007 αλλαγι ονομαςίασ τθσ ΙCT Hellas Α.Ε.) 

ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΕΥΩΡΑΙΚΕΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ Ε.Ρ.Ε.) (5.4.2006) 

ςτ) ACTA Α.Ε. (ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΕΙΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006) 

και  

η) ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ)  (14.9.2007)  

θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΡΕ (18-12-2007) ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS 

CERT ΕΡΕ (Με τθν αρικ.Γ/12485/21.5.2009 πράξθ μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ - 

TELEFOS TRAINING  ΕΡΕ) ι ΙΝΦΟΣΕΤ-INFOCERT ΕΡΕ (ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΕΙΟΙΣΜΕΝΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ) (Με τθν αρικ. Β/18216/24.9.2012 

απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ περί μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ) 

κ) DIPLOMA (ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009) 

ι) GLOBAL CERT (ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ)  (10-4-

2014). 

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015) 
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ιβ) ACTA-INFOTEST ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ Ε.Ε (ΔΡ 54083/16.7.2015 απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ) 

 

Τα πιςτοποιθτικά που εκδίδουν οι ανωτζρω φορείσ  είναι τα εξισ: 

α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ 

ECDL Core Certificate 

ECDL Start Certificate 

ECDL Progress Certificate 

ECDL Profile Certificate 

β) Vellum Global Educational Services S.A. 

Cambridge International Diploma in IT Skills 

Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 

Vellum Diploma in IT Skills 

Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 

γ) Infotest 

Internet and Computing Core Certification (IC3) 

Microsoft Office Specialist (MOS) 

Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert) 

Infotest Certified Basic User (ICBU)  

Infotest Microsoft Certified Application Specialist 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ι ICT Europe 

ICT Intermediate A 

ICT Intermediate B 

ICT Intermediate C 

ε) ΚΕΥ-CERT 

Key Cert IT Basic 

Key Cert IT Initial 

ςτ) ACTA Α.Ε. 
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Certified Computer User (CCU) 

Certification Proficiency in IT Skills, CPIT 

η) I SKILLS A.E. 

Basic I.T. Standard 

Basic I.T. Thematic 

Basic I.T. Core  

θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΡΕ ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ - TELEFOS CERT ΕΡΕ ι 

ΙΝΦΟΣΕΤ-INFOCERT ΕΡΕ 

Basic  Skills ι  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 

Basic  ι Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 

Integration Skills ι Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 

Infocert  Unities  

κ) DIPLOMA-ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Basic Office  

Business  Office  

ι) GLOBAL CERT ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ << GLOBAL 

CERT>> 

Global Intermediate  

Global Intermediate A 

Global Intermediate B 

Global Intermediate C 

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Unicert Primary 

ιβ) ACTA-INFOTEST ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ Ε.Ε 

Internet and Computing Core Certification (IC3) 

Microsoft Office Specialist  

Infotest Certified Basic User  

Microsoft Certified Application Specialist 
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Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ 

από τθν προκιρυξθ ενότθτεσ αλλά το ςχετικό πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί, μπορεί 

να γίνει αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου βεβαίωςθ του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθμζνου 

φορζα ζκδοςθσ αυτοφ. Ο υποψιφιοσ, όμωσ, εφόςον, είναι διοριςτζοσ πρζπει να 

προςκομίςει το πιςτοποιθτικό  ςτο φορζα που διορίηεται.  

Λοιπά παραςτατικά (βεβαιϊςεισ εξεταςτικϊν κζντρων, κάρτεσ δεξιοτιτων κλπ) δεν γίνονται  

δεκτά. 

Γίνονται επίςθσ δεκτά πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Θ/Υ τα οποία χορθγικθκαν από τουσ 

παραπάνω φορείσ (α ζωσ δ) μζχρι και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ, 

με τθν εξισ ονομαςία: 

 α) ECDL από τθν εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Ρ.Υ. 

 β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία 

Vellum Global Educational Services). 

 γ) IC3 ι MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρϊθν TECHNOPLUS) 

και  

 δ) BTEC in ICT ι Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas 

Α.Ε.). 

Γίνονται επίςθσ δεκτά, εφόςον περιλαμβάνουν τισ ανωτζρω ενότθτεσ, πιςτοποιθτικά 

Γνϊςεων Χειριςμοφ Θ/Υ που ζχουν εκδοκεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ 

του υποψθφίου ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων Χειριςμοφ Θ/Υ φυςικϊν προςϊπων 

που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ.  

«Θ ιςχφσ των πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ που εκδόκθκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από 

φορείσ πιςτοποιθμζνουσ από τον καταργθκζντα Ο.Ε.Ε.Κ. μζχρι και τθν θμερομθνία 

πιςτοποίθςισ τουσ και από φορείσ πιςτοποιθμζνουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Ρ.Ρ. και τον 

Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. μετά τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ είναι αόριςτθσ διάρκειασ. (παρ. 6 του 

άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου αναφζρεται ότι προςτίκεται παρ. 5 

ςτο άρ. 38 του Ν.4186/2013). 

 

2. Mε τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ, όπωσ αυτοί αναφζρονται 

κατωτζρω. 

3. Με  τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι /και μεταπτυχιακοφσ, Ρανεπιςτθμιακισ ι/και 

Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι 

υποψιφιοι ζχουν παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ’ 

επιλογι, Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά μακιματα 

μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε 

Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε), είτε Τεχνολογικισ (ΤΕ) Εκπαίδευςθσ  είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται ακροιςτικά.  
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Οι υποψιφιοι τθσ Ρανεπιςτθμιακισ, Τεχνολογικισ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

αποδεικνφουν επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ακόμθ και  με μόνθ τθν υποβολι 

βεβαιϊςεων τμθμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν 

επιτυχϊσ, ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα 

οποία κατά τθν εκτίμθςθ του τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ Ρλθροφορικισ ι του 

χειριςμοφ Θ/Υ. 

Διευκρινίηεται ότι τίτλοι ςπουδϊν ανϊτερθσ αλλά και κατϊτερθσ κατθγορίασ από τθν 

κατθγορία για τθν οποία υποβάλλει αίτθςθ ο υποψιφιοσ , εφόςον πλθροφν και τισ λοιπζσ 

προχποκζςεισ εγκυρότθτασ , γίνονται δεκτοί , δεδομζνου ότι αφενόσ οι εν λόγω τρόποι 

απόδειξθσ προβλζπονται από το προςοντολόγιο, αφετζρου οι ςχετικοί τίτλοι και 

βεβαιϊςεισ υποβάλλονται για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ Θ/Υ και όχι για τθ διεκδίκθςθ κζςθσ 

ανϊτερθσ ι κατϊτερθσ κατθγορίασ τθσ προκθρυςςόμενθσ. 

4. Γίνονται επίςθσ δεκτά, πιςτοποιθτικά γνϊςθσ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Θ/Υ που 

χορθγοφνται από φορείσ τθσ αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυνοδεφονται από 

ςχετικι απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. περί τθσ αντιςτοίχιςθσ τουσ.  

Θ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ςτα αντικείμενα: α) παρουςιάςεων και β) βάςεων δεδομζνων 

αποδεικνφεται: α) Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ που 

εκδίδονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ φορείσ τθσ ανωτζρω παραγράφου 1, με τθν 

προυπόκεςθ ότι περιλαμβάνονται οι εν λόγω ενότθτεσ και β) Mε τίτλουσ ςπουδϊν, 

τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ 

Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Υ, όπωσ αυτοί αναφζρονται κατωτζρω. 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΤΙΤΟΒΑκΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΓΝΩΣΘΣ  ΧΕΙΙΣΜΟΥ Θ/Υ  

(όπωσ αυτοί προςδιορίηονται ςτα άρκρα 6,14 και 19 του Ρ.Δ 50/2001 όπωσ ιςχφει) 

1. ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

 

Α) ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

- Ρλθροφορικισ    

- Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν    

- Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν    

- Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ 

- Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ & Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν    

- Μθχανικοφ Θ/Υ και Ρλθροφορικισ     

ΑΔΑ: 7ΥΛΞ4653Π8-ΥΡΝ



 

 24 

- Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν  

- Θλεκτρονικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν    

- Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν & Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων    

- Μθχανικϊν Θ/Υ Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων    

- Επιςτιμθσ και  Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν   

- Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν   

- Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και Μθχανικοφ Υπολογιςτϊν   

- Θλεκτρονικισ και Μθχανικoφ Υπολογιςτϊν 

- Ρλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθ Βιοιατρικι  

- Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν 

- Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν  και Μθχανικϊν Θ/Υ 

- Ρλθροφορικισ (Ε.Α.Ρ.)  

- Διδακτικισ τθσ Τεχνολογίασ και Ψθφιακϊν Συςτθμάτων  

- Επιςτθμϊν και Ρολιτιςμοφ – Κατεφκυνςθ Θ/Υ (Ρ.Σ.Ε.) 

ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ. 

 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

- Ρλθροφορικισ  

- Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων    

- Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν    

- Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ και Ρολυμζςων  

- Βιομθχανικισ Ρλθροφορικισ  

- Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν    

- Γεωπλθροφορικισ και Τοπογραφίασ  

- Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν   

- Τθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ  

- Τθλεπικοινωνιϊν  και Δικτφων Θ/Υ (Ρ.Σ.Ε.)    
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- Επιχειρθματικοφ  Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων  

- Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία 

- Διαχείριςθσ  Ρλθροφοριϊν   

ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ. 

2.  ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

- Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Ι.Ε.Κ. οποιαςδιποτε ειδικότθτασ  του τομζα 

Ρλθροφορικισ, ι  

- Ρτυχίο Α’ ι Β’ κφκλου ςπουδϊν Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου :  

 i)  Οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Ρλθροφορικισ - Δικτφων Θ/Υ, 

 ii) Ειδικότθτασ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ι Θλεκτρονικϊν 

Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων και Δικτφων του Θλεκτρονικοφ Τομζα, 

- Απολυτιριοσ τίτλοσ :  

 i)  κλάδου Ρλθροφορικισ Ενιαίου Ρολυκλαδικοφ Λυκείου, 

 ii)  τμιματοσ Ρρογραμματιςτϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, Τεχνικοφ 

Επαγγελματικοφ Λυκείου, ι  

 iii) ειδικότθτασ Υπαλλιλων Χειριςτϊν Θ/Υ, Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ. 

 ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ, ςχολικϊν μονάδων  τθσ θμεδαπισ ι 

αλλοδαπισ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β2 

ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ ΕΜΡΕΙΙΑΣ   

Α. Πταν απαιτείται άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ: 

Για τουσ μιςκωτοφσ και τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ: 

(1) Πταν δεν ηθτείται εξειδικευμζνθ εμπειρία: 

· Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ και 

· Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ 

αςφάλιςθσ. 

Πςοι ζχουν προχπθρεςία ςε φορείσ του δθμοςίου τομζα μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ 

βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου 

φορζα του δθμοςίου τομζα από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια 

τθσ εμπειρίασ. 

(2) Πταν ηθτείται εξειδικευμζνθ εμπειρία απαιτείται επιπλζον: 

- Για τουσ μιςκωτοφσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου κατά το 

άρκρο 8 του ν.1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνονται ο εργοδότθσ, το είδοσ και θ χρονικι 

διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. 

Οι μιςκωτοί του δθμόςιου τομζα μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ να 

προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμόςιου τομζα από τθν οποία να 

προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. 

- Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ κατά το 

άρκρο 8 του ν.1599/1986, για το είδοσ και τθ χρονικι διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ 

εμπειρίασ και μία τουλάχιςτον ςχετικι ςφμβαςθ ι δελτία παροχισ υπθρεςιϊν, που 

καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. Στθν 

περίπτωςθ που θ εξειδικευμζνθ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτο δθμόςιο τομζα, εναλλακτικά, 

αντί των προαναφερομζνων, οι υποψιφιοι μποροφν να προςκομίςουν βεβαίωςθ του 

οικείου φορζα του δθμόςιου τομζα από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι 

διάρκεια τθσ εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ. 

Β. Πταν δεν απαιτείται άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ: 

Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ είτε ηθτείται εξειδικευμζνθ εμπειρία είτε όχι. 

 (1) Για τουσ μιςκωτοφσ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα: 

· Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει θ διάρκεια 

τθσ αςφάλιςθσ και 

· Χωριςτι από τθν αίτθςθ υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου κατά το άρκρο 8 του 

ν.1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνονται επακριβϊσ ο χρόνοσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ 
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του κακϊσ και τα ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ 

επιχείρθςθσ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο.  

Οι μιςκωτοί του δθμοςίου τομζα μποροφν, εναλλακτικά, αντί τθσ βεβαίωςθσ του 

αςφαλιςτικοφ φορζα και τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου 

φορζα του δθμοςίου τομζα από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια 

τθσ εμπειρίασ. 

(2) Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ απαιτοφνται ακροιςτικά: 

· Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ 

αςφάλιςθσ, 

· Υπεφκυνθ διλωςθ, χωριςτι από τθν αίτθςθ, κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986, ότι 

πραγματοποίθςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ, μελζτεσ και ζργα ςχετικά με το αντικείμενο 

τθσ εμπειρίασ και 

· Υποβολι μιασ τουλάχιςτον ςχετικισ ςφμβαςθσ ι δελτίων παροχισ υπθρεςιϊν που 

καλφπτουν ενδεικτικϊσ τθ διάρκεια και το είδοσ τθσ εμπειρίασ. 

Στθν περίπτωςθ που θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτο δθμόςιο τομζα, εναλλακτικά, αντί των 

προαναφερομζνων, οι υποψιφιοι μποροφν να προςκομίςουν βεβαίωςθ του οικείου φορζα 

του δθμόςιου τομζα από τθν οποία να προκφπτουν το είδοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ 

εμπειρίασ. 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΡΟΥΣ ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ ΤΘΣ ΕΜΡΕΙΙΑΣ:  

α) Οι απαςχολοφμενοι ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα, που αποδεικνφουν τθν εμπειρία 

τουσ με ςχετικι βεβαίωςθ του οικείου φορζα απαςχόλθςθσ υπολογίηουν τουσ μινεσ 

εμπειρίασ αφαιρϊντασ τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ απαςχόλθςθσ από τθν επομζνθ τθσ 

θμερομθνίασ λιξθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα των αςφαλιςμζνων ςτα λοιπά ταμεία πλθν 

ΙΚΑ. 

β) Ο χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνει ο κάκε υποψιφιοσ πρζπει να ςυμφωνεί με το χρόνο 

που  προκφπτει από τθ βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα. Χρόνοσ εμπειρίασ που 

δθλϊνεται από τον υποψιφιο και δεν καλφπτεται από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ δεν 

λαμβάνεται υπόψθ και αφαιρείται. 

γ) Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εργάςτθκε με κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ ο 

χρόνοσ εμπειρίασ υπολογίηεται ςτο ιμιςυ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο υποψιφιοσ, πλζον τθσ 

βεβαίωςθσ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, οφείλει να προςκομίςει και βεβαίωςθ του 

δθμοςίου φορζα,  ςτον οποίο απαςχολικθκε μερικϊσ. 

δ) Οι απαςχολοφμενοι (μιςκωτοί) του ιδιωτικοφ τομζα δφνανται να προςκομίςουν, αντί τθσ 

βεβαίωςθσ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λογαριαςμό Αςφαλιςμζνου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να ζχει εκδοκεί 

αρμοδίωσ ι παλαιότερα εκδοκείςεσ καρτζλεσ ενςιμων του ΙΚΑ. 
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ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΘΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: 

Ωσ φορείσ του Δθμοςίου νοοφνται: Οι Υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, τα Ν.Ρ.Δ.Δ., τα Ν.Ρ.Ι.Δ. του 

δθμόςιου τομζα, οι Ο.Τ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα 

των Ο.Τ.Α., όπωσ ορίηονται  ςτο άρκρο 1 του ν.3812/2009 (όπωσ ιςχφει). 

Ωσ εργαςία που ζχει διανυκεί ςτο Δθμόςιο Τομζα, κεωρείται επίςθσ: 

• Θ απαςχόλθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ Στρατιωτικισ Θθτείασ. 

• Θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (STAGE) του ΟΑΕΔ.  

• Θ απαςχόλθςθ με Σφμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου ςε φορείσ του Δθμοςίου.  

Πταν θ εμπειρία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι: 

Για εμπειρία θ οποία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι επιπλζον των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν 

που απαιτοφνται από τισ ανωτζρω, κατά περίπτωςθ, παραγράφουσ ο υποψιφιοσ 

προςκομίηει: 

(1) Πταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για 

ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι υποχρεωτικι: 

• Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται ο 

χρόνοσ και το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου και 

• Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, είτε πρόκειται για αμιγϊσ 

κρατικι ι αμιγϊσ ιδιωτικι ι μικτι αςφάλιςθ.  

(2) Πταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων 

για ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι μθ υποχρεωτικι: 

• Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται ο 

χρόνοσ και το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

• Υπεφκυνθ διλωςθ του ιδίου κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 ςτθν οποία να 

αναγράφονται επακριβϊσ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και το είδοσ τθσ εμπειρίασ του, τα 

ςτοιχεία του εργοδότθ, φυςικοφ προςϊπου ι τθσ επωνυμίασ τθσ επιχείρθςθσ αν 

πρόκειται περί νομικοφ προςϊπου και 

• Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ ςτο οποίο απαςχολικθκε ότι θ 

αςφάλιςθ για το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι τθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ δεν 

είναι υποχρεωτικι, κατά τθ νομοκεςία του κράτουσ τοφτου. 

(3) Πταν ο χρόνοσ εμπειρίασ ζχει διανυκεί ςε υπθρεςίεσ δθμόςιου χαρακτιρα τθσ 

αλλοδαπισ, μπορεί να αποδεικνφεται και με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου δθμόςιου φορζα.  

Τα δικαιολογθτικά του υποψθφίου, ο οποίοσ επικαλείται εμπειρία που αποκτικθκε ςτθν  

αλλοδαπι, υποβάλλονται ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν 
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επικυρωκεί από δικθγόρο και ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

Ειδικζσ περιπτϊςεισ απόδειξθσ εμπειρίασ:  

α. Δικαςτικι Απόφαςθ 

Θ εμπειρία αποδεικνφεται και με τυχόν υπάρχουςα δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία να 

προκφπτει το είδοσ τθσ εργαςίασ που παραςχζκθκε κακϊσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ 

παροχισ τθσ. 

β. Διδακτικι Απαςχόλθςθ  

Οι υποψιφιοι που επικαλοφνται ωσ εμπειρία διδακτικι απαςχόλθςθ ςτθν τριτοβάκμια, 

μεταδευτεροβάκμια, δευτεροβάκμια ι και πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν θμεδαπι, 

πρζπει να προςκομίςουν:  

Για τθν Γ/ΘΜΙΑ και Μεταδευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ: 

(1) Βεβαίωςθ του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ ι φορζα, ςτθν οποία να αναφζρονται 

οπωςδιποτε: θ ςχζςθ εργαςίασ, θ ακριβισ ιδιότθτα με τθν οποία παραςχζκθκε το 

διδακτικό ζργο, το διδαχκζν / τα διδαχκζντα μακιματα, θ διάρκεια, το είδοσ τθσ διδακτικισ 

απαςχόλθςθσ (πλιρθσ ι μερικι) και τα ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα αυτισ *ϊρεσ ανά 

εβδομάδα για χ εβδομάδεσ ι μινεσ και ςφνολο ωρϊν διδαςκαλίασ+. Θ μετατροπι του 

αρικμοφ εβδομάδων ςε αρικμό μθνϊν γίνεται με το ςκεπτικό τθσ ανάλογθσ εφαρμογισ του 

τρόπου υπολογιςμοφ τθσ εμπειρίασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Σφμφωνα με το ςκεπτικό 

αυτό, το ζτοσ ζχει 12 μινεσ των 25 θμερϊν ο κακζνασ, 4& 1/6 εβδομάδεσ θ δε διάρκεια τθσ 

εβδομάδασ λογίηεται ίςθ με 6 θμζρεσ. Στθν ίδια βεβαίωςθ πρζπει να αναφζρεται  και το 

πλιρεσ ωράριο εβδομαδιαίασ διδακτικισ απαςχόλθςθσ που ίςχυε κατά τον χρόνο που 

παραςχζκθκε το διδακτικό ζργο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Το πλιρεσ ωράριο 

εβδομαδιαίασ διδακτικισ απαςχόλθςθσ ςτθ μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ πρζπει να 

αναφζρεται ςτθ βεβαίωςθ ακόμθ και όταν προκφπτει με ανάλογθ εφαρμογι διάταξθσ, κατ’ 

αντιςτοιχία προσ άλλθ βακμίδα εκπαίδευςθσ. 

(2) Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται θ διάρκεια τθσ 

αςφάλιςθσ. Θ εν λόγω βεβαίωςθ δεν απαιτείται για διδακτικι απαςχόλθςθ θ οποία ζχει 

παραςχεκεί ςε δθμόςιο ίδρυμα. 

Για τθν Α/ ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ Εκπαίδευςθ: 

Βεβαίωςθ των αρμοδίων Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ραιδείασ & 

Θρθςκευμάτων (Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) από τθν 

οποία αποδεικνφεται θ προχπθρεςία αυτι. 

Κατϋ εξαίρεςθ, θ βεβαίωςθ για προχπθρεςία ςτθ Σιβιτανίδειο, ςτισ Σχολζσ Μακθτείασ του 

Ο.Α.Ε.Δ. ι τα τμιματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Νεότθτασ (ΕΙΝ) κα 

εκδίδεται από τον αντίςτοιχο φορζα. 

ΑΔΑ: 7ΥΛΞ4653Π8-ΥΡΝ



 

 30 

Οι υποψιφιοι που επικαλοφνται διδακτικι εμπειρία αποκτθκείςα ςτθν αλλοδαπι οφείλουν 

να προςκομίςουν τα ανωτζρω δικαιολογθτικά  ςε επίςθμθ μετάφραςθ. Επιπροςκζτωσ 

οφείλουν να προςκομίςουν ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι πράξθσ 

πρόςλθψθσ, θ οποία πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνθ (βλ. παρ. 15 « ΡΟΣΚΟΜΙΣΘ 

ΤΙΤΛΩΝ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ του παρόντοσ 

Ραραρτιματοσ).  

γ. Ζρευνα ι ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά κζντρα ι προγράμματα 

Θ ζρευνα ι θ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά κζντρα ι προγράμματα μπορεί να λθφκεί ωσ 

χρόνοσ εμπειρίασ υπό τθν απαραίτθτθ  προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ προςκομίηει: 

(α) Βεβαίωςθ του διοικθτικοφ υπευκφνου (του Γραμματζα ι Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ 

Ερευνϊν) ςτθν οποία κα αναφζρονται, για κάκε ερευνθτικό πρόγραμμα ι ζργο, ο τίτλοσ και 

θ διάρκειά του, ο χρόνοσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου, θ ςυμβατικι ςχζςθ με τθν οποία 

ςυνδεόταν ο υποψιφιοσ με το φορζα και ο επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ και  

(β) Βεβαίωςθ του επιςτθμονικοφ υπευκφνου ςτθν οποία κα αναφζρονται, για κάκε 

ερευνθτικό πρόγραμμα, το αντικείμενο τθσ ζρευνασ, ο χρόνοσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου 

και θ ιδιαίτερθ ςυμβολι του ςτθν εκπόνθςθ ι ολοκλιρωςθ του ζργου.  

Είναι αυτονόθτο ότι τα ανωτζρω ιςχφουν εφόςον ο υποψιφιοσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυμμετοχισ του κατείχε τον απαιτοφμενο από τθν Ανακοίνωςθ βαςικό τίτλο ςπουδϊν ι 

άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι άλλθ επαγγελματικι άδεια, όπου αυτι απαιτείται. 

δ. Στρατιωτικι κθτεία 

Ωσ χρόνοσ εμπειρίασ αναγνωρίηεται και θ απαςχόλθςθ που προκφπτει κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςτρατιωτικισ κθτείασ. Θ βεβαίωςθ των αρμοδίων αρχϊν πρζπει να αναφζρει το είδοσ και 

τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςχετικι ειδικότθτα πρζπει να ζχει 

αποκτθκεί πριν από τθν κατάταξθ του υποψθφίου, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που θ ειδικότθτα 

αποκτάται κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ, θ ςχετικι εμπειρία αναγνωρίηεται από τθν 

απόκτθςι τθσ και μετά. Πταν από τθν Ανακοίνωςθ απαιτείται άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 

ι άλλθ επαγγελματικι άδεια, ο χρόνοσ τθσ παραπάνω εμπειρίασ υπολογίηεται μετά τθν 

απόκτθςθ τθσ απαιτοφμενθσ άδειασ. 

ε. Ρρογράμματα STAGE 

Ωσ χρόνοσ εμπειρίασ κεωρείται και θ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ 

εμπειρίασ STAGE του ΟΑΕΔ. Θ ςχετικι βεβαίωςθ, από τθν οποία πρζπει να προκφπτει το 

είδοσ και θ χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ. 

ςτ. Εξαίρεςθ από τθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ του Ο.Α.Ε.Ε. 

Υποψιφιοι οι οποίοι ανικουν ςτα πρόςωπα που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

άρκρου 9 του ν.3050/2002, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, οφείλουν να 

προςκομίςουν με τθν αίτθςι τουσ βεβαίωςθ απαλλαγισ τουσ από τθν αςφάλιςθ του 

Ο.Α.Ε.Ε. εάν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του νόμου. 
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