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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ & ΘΗΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια
Τ.Κ. 11528, Αθήνα
Τηλ.: 2131512281, 2131512139
Πληροφορίες: Μπόκαρης Ν., Σώκος Χρ.
Email:n.bokaris@prv.ypeka.gr, chrsokos@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης  Ιδιωτικού 
δικαίουΑνάθεσης Έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών στο 

πλαίσιο του έργου LIFE«Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην 
Ανατολική Μεσόγειο - Conservation&Management of the Bonelli'seaglepopulation in 

eastMediterranean (LIFE17 NAT/GR/000514 - LIFE BonellieastMed)»

Η Διεύθυνση Διαχείρισης  Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (ΦΕΚ  Α  133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  132/2017  «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  
Ενέργειας» (ΦΕΚ A΄ 160). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 70/2015 περί Ανασύστασης Υπουργείου 
Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης,  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  σε  Υπουργείο  
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 114).

4. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 121).

5. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 123). 

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24.7.2019 Απόφαση Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Π.ΕΝ. «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κου Κωνσταντίνου 
Αραβώση» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 510).

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆∆∆/47607/1172
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8. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/106937/13465/29.11.2019 Απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής "με εντολή Υπουργού" του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο  Αραβώση» (ΦΕΚ Β΄ 4321).

9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143)«Αρχές δημοσιονομικής   διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «..Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014−2020..», όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 
4403/2016 (ΦΕΚ Α΄125).

12. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με την οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, 
για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή 
στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης Έργου 
συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.

13. Το άρθρο 87 του ν. 4605/01-04-2019 (ΦΕΚ Α΄ 52) «Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 
σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life».

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ Α΄ 134) όπως αυτές ισχύουν.
15. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη 
Δράση για το Κλίμα (LIFE).

16. Την με αριθμό LIFE17 NAT/GR/000514 – LIFE BonellieastMed και ημερομηνία 
26/07/2018 Σύμβασης Επιχορήγησης (GRANT AGREEMENT) μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Κρήτης – Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / EASME

17. Το από 28/11/2018 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με την υλοποίηση του έργου 
«Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο - 
Conservation&Management of the Bonelli'seaglepopulation in eastMediterranean 
(LIFE17 NAT/GR/000514 - LIFE BonellieastMed)»

18. Την 29092/08.03.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με την οποία το έργο “Διατήρηση & Διαχείριση του πληθυσμού του 
Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο – Conservation & Management of the Bonelli's 
eagle population in east Mediterranean (LIFE17 NAT/GR/000514 - LIFE Bonelli east 
Med)» εντάχθηκε στην ΣΑΕ 084/2  του Π.Δ.Ε. 2019 με Κωδικό Έργου 2019ΣΕ08420000  
και  με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία, όπως περιγράφονται στον «πίνακα» της 
απόφασης αυτής (ΑΔΑ: 6ΩΛΩ465ΧΙ8-77Ρ).

19. Την με αριθμ. 180997/1679/06.05.2019 Απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. «Έγκριση 
διάθεσης πίστωσης του έργου 2019ΣΕ08420000 «Διατήρηση και διαχείριση του 
πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο – Conservation & Management of 
the Bonelli's eagle population in east Mediterranean (LIFE17 NAT/GR/000514 – LIFE 
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Bonelli east Med)» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 084/2 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2019» (ΑΔΑ: ΩΙΚΧ4653Π8-ΕΙ5).

20. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/108075/1568/21.11.2019 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  με θέμα «Ορισμός “Ομάδας Έργου” για το έργο 
Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο – 
Conservation & Management of the Bonelli's eagle population in east Mediterranean 
(LIFE17 NAT/GR/000514 – LIFE Bonelli east Med)» (ΑΔΑ: Ω5Ι04653Π8-7Ε7).

21. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/8458/300/24.01.2020 Απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου 2019ΣΕ08420000 «Διατήρηση και διαχείριση 
του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο – Conservation & 
Management of the Bonelli's eagle population in east Mediterranean - (LIFE17 
NAT/GR/000514- LIFE Bonelli east Med» του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 084/2 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων 
Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2019 και χρηματοδότηση του 2020 ((ΑΔΑ: 
ΩΝ6Ψ4653Π8-Τ09).

22. Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του  Έργου απαιτείται η σύναψη μίας Σύμβασης 
Ανάθεσης Έργου σε φυσικό πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση των 
απαιτούμενων δράσεων  που αφορούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που 

αναφέρονται παρακάτω, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση Σύμβασης 

Μίσθωσης Ιδιωτικού Έργου, σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, με αντικείμενο την υλοποίηση 

δράσεων του Έργου:

«ΔιατήρησηκαιδιαχείρισητουπληθυσμούτουΣπιζαετούστηνΑνατολικήΜεσόγειο - 

Conservation & Management of the Bonelli's eagle population in east Mediterranean 

(LIFE17 NAT/GR/000514- LIFE Bonelli east Med)»

που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο  πλαίσιο του Κανονισμού LIFE (Θεματική Ενότητα: 

Φύση και Βιοποικιλότητα) και για την υλοποίηση τουοποίου  έχει υπογραφεί η σχετική 

Σύμβαση Επιχορήγησης (GRANTAGREEMENT) μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής / EASME με αριθμό LIFE17 NAT/GR/000514 - LIFEBonellieastMed την 

26/07/2018.

Η διάρκεια της ανωτέρω Σύμβασης Ανάθεσης Έργου θα είναι από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του έργουLIFE (δηλαδή στις 28/02/2023), με 
δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειάς του χωρίς τη διενέργεια 
νέας πρόσκλησης και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για το ΥΠΕΝ και εντός 
πάντοτε του χρόνου διάρκειας του εν λόγω Έργου, αφορά την παρακάτω θέση:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Θέση: Δασολόγος 

Κωδικός Θέσης: Θ1 

ΑΔΑ: ΩΜΛ84653Π8-ΓΘΙ
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Σύντομη περιγραφή θέσης εργασίας: 

 Δράσεις C. Δράσεις Διατήρησης & Διαχείρισης 
- Συνεργασία με τo Συντονιστή και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οργάνωση των Δασικών 
Υπηρεσιών για την εκτέλεση των δράσεων (C1, C2, C3) των οποίων ηγείται το 
ΥΠΕΝ.

- Επικοινωνία και συνεργασία με τους Συνδικαιούχους του Έργου, ώστε να 
διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων του Έργου, εντός του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος και εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

- Επικοινωνία και συνεργασία με οργανισμούς, φορείς κτλ. σε περιφερειακό, εθνικό, 
μεσογειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

- Συμμετοχή σε επιστημονικές και άλλου τύπου συναντήσεις για την παρουσίαση 
και προώθηση των σκοπών και των αποτελεσμάτων του έργου.

 Δράσεις F. Διαχείριση και Συντονισμός του έργου
- Συμβολή στη διαχείριση του έργου (συμπεριλαμβανόμενης της κάλυψης όλων των 

απαιτήσεων για τη σύνταξη και υποβολή αναφορών/εκθέσεων σχετικών με την 
πρόοδο υλοποίησης του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EASME). 

- Συμβολή στη σύνταξη προδιαγραφών εργασιών του έργου, ιδίως δε σε ό,τι αφορά 
στην κάλυψη των αναγκών τoυ ΥΠΕΝ σε σχέση με το έργο. 

- Συμμετοχή στις συναντήσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου 
(ProjectManagementGroup / PMG). 

- Συμβολή στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του έργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

α) Ομώνυμο ή ταυτόσημο, κατά περιεχόμενο ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου, κατηγορίας (ΠΕ), της ημεδαπής ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, 
ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με θέματα 
περιβάλλοντος και ανάπτυξης και φυσικού περιβάλλοντος.

γ) Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλματος 
γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού 
ειδικότητας Δασολόγου. 

δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ (Δίπλωμα ECDL ή αντίστοιχο) στα αντικείμενα: α) διαχείριση 
αρχείων, β) επεξεργασία κειμένων, γ) υπολογιστικά φύλλα, δ) υπηρεσίες διαδικτύου, ε) 
βάσεις δεδομένων, και στ) παρουσιάσεις.

ε) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

ΑΔΑ: ΩΜΛ84653Π8-ΓΘΙ
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Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):

I. Εμπειρία στη διοικητική – οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών ή 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων και κυρίως προγραμμάτων LIFE

II. Εμπειρία σε θέματα  συναφή με το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση 
ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη διαχείριση και προστασία 
της άγριας πανίδας και κυρίως προγραμμάτων LIFE

III. Εμπειρία συγγραφής εκλαϊκευμένων ενημερωτικών κειμένων για την παρουσίαση 
και προβολή του έργου προγραμμάτων, την ανάρτηση στο διαδίκτυο ή σε μέσα 
μαζικής επικοινωνίας 

IV. Συνέντευξη

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης Έργου ανέρχεται  
στο ποσό 66.815,00 €, στο οποίο περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν εισφορές 
(εργαζόμενου και εργοδοτικές) καθώς και τυχόν Φ.Π.Α που θα επιβληθεί. 

Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης Έργου θα είναι από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του έργου (28.02.2023), λαμβανομένων υπόψη 
πιθανών παρατάσεών του. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του 
έργου, η μηνιαία αμοιβή ανά σύμβαση παραμένει ως άνω και δεν τροποποιείται σε καμία 
περίπτωση. Το δε συνολικό κόστος της σύμβασης κατά την αρχική διάρκεια και τις 
παρατάσεις παραμένει κατά μέγιστο 66.815,00 ευρώ.

ΑΔΑ: ΩΜΛ84653Π8-ΓΘΙ
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση υποβολής πρότασης (Παράρτημα Α).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 10 σελίδες).
3. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της 

ταυτότητας (απλό φωτοαντίγραφο).  
4. Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, εφόσον προέρχονται από Ελληνικό Ίδρυμα. 

Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που προέρχονται από ισοδύναμο Ανώτατο Ίδρυμα 
Εκπαίδευσης του εξωτερικού να είναι νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα1.

5. Απλά φωτοαντίγραφα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.
6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή 

επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την Ανακοίνωση (μόνο για τις 
ειδικότητες που απαιτούνται).

7. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών από τα οποία θα προκύπτει η γνώση της ξένης γλώσσας, 
νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.

8.  Αντίγραφα του τίτλου γνώσης Η/Υ (για τη Θ1). 
9. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

- ότι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), 

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ 
υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής.

- ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα 
ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε.

- ότι δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από 
δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει 
καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών.

1 Οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή 
από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020  και ώρα 
14:00 π.μ

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή 
μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα (courier), στο Πρωτόκολλο γραφείο 114, στην 
ταχυδρομική  διεύθυνση: 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος

Δ/νση Διαχείρισης Δασών
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 115 28 Αθήνα

(υπόψη κου Σώκου Χρήστου, Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου LIFE Bonelli east Med ) 
(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα 
παραληφθούν από το ΥΠΕΝ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις οι οποίες θα 
υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες 
και δεν θα αξιολογούνται.  Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψη. 

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση πρότασης, είτε στο βιογραφικό σημείωμα 
αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα 
ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφεται 
ευκρινώς ότι πρόκειται για

Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 20/5/2020 - 
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/47607/1172  για το έργο LIFE «NAT/GR/000514-LIFE Bonelli east Med»

και να δίνονται τα στοιχεία του υποψηφίου

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνία καθώς και ο κωδικός Θέσης.
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AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων θα γίνει από την ορισθείσα ομάδα έργου του 
προγράμματος (Επιτροπή Αξιολόγησης), η οποία θα εισηγηθεί τους προτεινόμενους για την 
ανάθεση Έργου.

H διαδικασία αξιολόγησης θα συντελεστεί σε δύο φάσεις (Α και Β).

Α) Στην πρώτη φάση η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων 
και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που 
θα πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση και θα γίνουν δεκτοί στη διαδικασία 
αξιολόγησης που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια, η επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση 
των απαιτούμενων και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων  και στη βαθμολόγηση 
αυτών. 

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των προσόντων θα γίνει με βάση τα κριτήρια του 
παρακάτω Πίνακα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗΣ 

Α/α Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης
Μονάδες 

Βαθμολόγησης
Απαραίτητα Προσόντα*

α) Απαιτούμενος τίτλος σπουδών (πτυχίο) ΝΑΙ/ΟΧΙ
β) Απαιτούμενος τίτλος σπουδών (μεταπτυχιακό) ΝΑΙ/ΟΧΙ

γ)

Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης 
άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού, ειδικότητας 
Δασολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου

ΝΑΙ/ΟΧΙ

δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ε) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2) ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πρόσθετα προσόντα

I.

Εμπειρία στη διοικητική – οικονομική διαχείριση 
ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή 
έργων: προστίθενται δύο (2)  βαθμοί για κάθε μήνα, με 
μέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθμούς

30

II.

Εμπειρία σε θέματα  συναφή με το σχεδιασμό, υλοποίηση 
και παρακολούθηση ευρωπαϊκών ή εθνικών 
προγραμμάτων με αντικείμενο τη διαχείριση και 
προστασία της άγριας πανίδας: προστίθενται , δύο (2) 
βαθμοί για κάθε μήνα, με μέγιστο όριο κριτηρίου τους 
τριάντα  (30) βαθμούς

30

III.

Εμπειρία συγγραφής εκλαϊκευμένων ενημερωτικών 
κειμένων για την παρουσίαση και προβολή του έργου 
προγραμμάτων, την ανάρτηση στο διαδίκτυο ή σε μέσα 
μαζικής επικοινωνίας: προστίθενται πέντε (5) βαθμοί για 
κάθε ενημερωτική παρουσίαση ή προβολή κριτηρίου τους 
δέκα (10) βαθμούς

10

IV. Συνέντευξη         Έως  30
*Οι υποψήφιοι που δεν τα πληρούν, αποκλείονται αυτομάτως.
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Μετά τη βαθμολόγηση των προσόντων η επιτροπή θα καταρτίσει «Πίνακα βαθμολογίας 
προσόντων» για κάθε υποψήφιο.

Β) Στη δεύτερη φάση η αρμόδια Επιτροπή θα διενεργήσει συνέντευξη με όσους από τους 
υποψηφίους υπάρχει η πιθανότητα να επιλεγούν για την πλήρωση της θέσης βάσει της 
κατάταξής τους στον «Πίνακα βαθμολογίας προσόντων» της πρώτης φάσης. Η συνέντευξη 
θα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών τους και της βούλησής 
τους να συνεισφέρουν στη υλοποίηση του εν λόγω Έργου. Στη συνέχεια η επιτροπή θα 
καταρτίσει «Τελικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων» στον οποίο θα παρουσιάζεται η σειρά 
προτεραιότητας, βάση της συνολικής βαθμολογίας (άθροισμα βαθμού από τον «Πίνακα 
βαθμολογίας προσόντων» και βαθμού από τη συνέντευξη).

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη απορρίπτονται. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί 
δημόσια κλήρωση στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, 
στην οποία θα κληθούν να παραστούν εφόσον επιθυμούν οι υποψήφιοι που ισοβάθμησαν. 

Τέλος, η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης βάση των δύο πινάκων , με 
πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με τη σειρά κατάταξης των 
υποψηφίων για τη θέση. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκρισή τους, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ 
(www.ypeka.gr). 

Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
(απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής 
αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr).

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη 
υποβολή. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους σχετικούς με τη νομιμότητα των διαδικασιών 
και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο, ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορέα (courier) απευθείας 
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία 
πάντως θα πρέπει να παραληφθεί με ευθύνη του ενιστάμενου, εντός της ίδιας προθεσμίας 
των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη 
εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες 
ενστάσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται. 

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα εξής: 
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Ένσταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. ………………………… 
για το έργο LIFE «NAT/GR/000514-LIFEBonellieastMed»

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, Κωδικός Θέσης

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν εντός 20 ημερών από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψήφιών τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 
5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999), εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη 
της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο 
με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών

1. Από τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και πληρούν τις απαιτήσεις 
περί απαραίτητων προσόντων κατά τα αναφερόμενα, επιλέγεται εκείνη που συγκεντρώνει 
την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων βαθμολόγησης προσόντων 
(Θ1) και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης Έργου με τον/την επιλεχθέντα στη βάση της 
συμβατικής ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις/προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την 
οριζόμενη από την παρούσα πρόσκληση ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 
περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.

3. Αντικατάσταση της αίτησης/πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προτάσεων.

4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει 
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση υποβολής 
τίτλου σπουδών για την πιστοποίηση συνεκτιμώμενου προσόντος, ο οποίος έχει χορηγηθεί 
από ιδρύματα του εξωτερικού και δε συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του 
ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται αλλά δεν βαθμολογείται το 
συγκεκριμένο συνεκτιμώμενο προσόν.

5. Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα 
Β1 του παρόντος.  

6. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το Άρθρο 1 
π.δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ Α’ 
185/3.8.2007), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ. 
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ.50/2001……» (ΦΕΚ Α΄115/9.6.2006). 
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7. Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει 
σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης Έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την 
απόκτηση του τίτλου σπουδών με τον οποίο μετέχει στην παρούσα διαδικασία κατ’ 
αντιστοιχία με τα απαιτούμενα προσόντα και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Β2 του παρόντος. 

Β. Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση

8. Οι επιλεχθέντες θα έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Έργου και 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας Έργου στην οποία έχουν ενταχθεί. 

9. Για το έργο που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν ο επιλεχθέντας/ η επιλεγείσα , όπως αυτό 
περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποχρεούται να 
υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος Έργου. Ο Υπεύθυνος του Έργου που 
παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί - είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και 
ποσοτική εκτέλεση του Έργου του  επιλεχθέντος/ της επιλεγείσης, εγκρίνει την αντίστοιχη 
έκθεση παραχθέντος Έργου που έχουν υποβάλλει. Η έγκριση από τον Υπεύθυνο του Έργου 
της έκθεσης παραχθέντος Έργου υπέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης του Έργου που εκτέλεσε ο επιλεχθέντας/η επιλεγείσα . 

10. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με 
την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του Έργου, υπό τον όρο ύπαρξης 
διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του 
Υπευθύνου του Έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
την πληρωμή.

11. Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση εκτός έδρας για τις ανάγκες υλοποίησης του 
Έργου, οι δαπάνες της δύναται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Έργου. 

12. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί 
να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του  επιλεχθέντος/ της επιλεγείσης με άλλον/ους 
ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

13. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο και τις δυνατότητες του Έργου, η 
παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης ή/και επέκτασης του φυσικού ή 
οικονομικού αντικειμένου της. 

14.Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, το ΥΠΕΝ δύναται να αξιώσει 
τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά 
σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί σε νέα διαδικασία 
επιλογής. 

15.Η ανάθεση του Έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της σύμβασης 
χρηματοδότησης (Grant Agreement), μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του «Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» 
με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο 
προϋπολογισμός του Έργου «Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην 
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Ανατολική Μεσόγειο - Conservation&Management of the Bonelli'seaglepopulation in 
eastMediterranean - (LIFE17 NAT/GR/000514- LIFE BonellieastMed».

16.Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο 
χρηματοδότηση, το ΥΠΕΝ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με δήλωση διακοπής και 
αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης Έργου. 

Γ. Σε σχέση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος

17. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης Έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». 

18. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης 
δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά 
στο 2131512139 ή στο email: chrsokos@gmail.com  (κ. Χρήστος Σώκος)

Η παρούσα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί:

α) στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr)  στη θεματική σελίδα 
Υπουργείο/Ανακοινώσεις,

β) στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Γενικός Γραμματέας

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Υ.Π.Ε.Ν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ, κου Κ. Χατζηδάκη 

- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κουΕμ.Γραφάκου

- Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΝ, κοΑπ. Πατραμάνη

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
2. Δ/νση Διαχείρισης Δασών
3. Δνση Προστασίας Δασών

mailto:chrsokos@gmail.com
ΑΔΑ: ΩΜΛ84653Π8-ΓΘΙ



13

4. Δνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
5. Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

Αίτηση υποβολής πρότασης

                                                      ΠΡΟΣ ΥΠΕΝ

Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών

Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ  Γ Ι Α  Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο  LIFE «NAT/GR/000514-
LIFEBonellieastMed»

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα πρόταση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου στο 

έργο LIFE «NAT/GR/000514-LIFEBonellieastMed» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

Α.Φ.Μ.:

ΔΟΥ:

Α. Δ. Τ.:

Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ:
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Επιτροπή και Εθνικούς πόρους, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: …….. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ.

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του  Ν. 1599/86, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α. Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για τη σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου.

Β. Δύναμαι να εκτελέσω την αιτούμενη εργασία στο χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση.

Γ. Για την ανάληψη των καθηκόντων μου και την είσπραξη των νόμιμων αποδοχών δεν συντρέχει κανένα 

κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το 

σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγώ.

Δ. Οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία...........................................

                                                                          Ο/η Aιτ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1

ΓΝΩΣΗ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι 
οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΈΟΠΠ ή 
τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία 
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των  αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 
Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014)

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 
απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. 
Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

β) VellumGlobal Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Α.Ε) (22.2.2006), . ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και VellumGlobal 
Educational Services  (ΔΠ 35945/28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.)  
(22.2.2006)

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)

ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)

στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006) 
και 

ζ) ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)  (14.9.2007) 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS 
CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - 
TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)
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ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)  (10-4-
2014).

ια) UNICERT 
(UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONSΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) 
(21-01-2015)

ιβ) ACTA-INFOTESTΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΕ.Ε (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφασητουΕΟΠΠΕΠ)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς  είναι τα εξής:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ

ECDLCoreCertificate

ECDLStartCertificate

ECDLProgressCertificate

ECDLProfileCertificate

β) VellumGlobalEducationalServicesS.A.

CambridgeInternationalDiplomainITSkills

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. ή ICT Europe

ICT Intermediate A

ICT Intermediate B

ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥ-CERT
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Key Cert IT Basic

Key Cert IT Initial

στ) ACTA Α.Ε.

Certified Computer User (CCU)

Certification Proficiency in IT Skills, CPIT

ζ) I SKILLS A.E.

Basic I.T. Standard

Basic I.T. Thematic

Basic I.T. Core 

η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ - TELEFOS CERT 
ΕΠΕήΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ

Basic  SkillsήInfocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

Basic  ή InfocertBasic (25. 6.2008 αλλαγήονομασίαςτίτλου)

IntegrationSkillsήInfocertIntegrationSkills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

InfocertUnities

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Basic Office 

Business  Office 

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL 
CERT>>

GlobalIntermediate

GlobalIntermediateA

GlobalIntermediateB

GlobalIntermediateC

ια) UNICERTUNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONS - 
ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

UnicertPrimary

ιβ) ACTA-INFOTESTΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΕ.Ε

Internet and Computing Core Certification (IC3)
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Microsoft Office Specialist 

Infotest Certified Basic User 

MicrosoftCertifiedApplicationSpecialist

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες 
από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί 
να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου 
φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να 
προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται. 

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται  
δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους 
παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, 
με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία 
Vellum Global Educational Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρείαInfotest (πρώην TECHNOPLUS) και

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρείαΙCT Hellas 
Α.Ε.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά 
Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής 
του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων 
που διοργάνωσε ο Οργανισμός. 

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από 
φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία 
πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Π.Π. και τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του 
άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 
στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).

2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται 
κατωτέρω.

3. Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και 
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι 
υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ 
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επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα 
μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε 
Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε 
διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και  με μόνη την υποβολή 
βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν 
επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα 
οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του 
χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την 
κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές 
προϋποθέσεις εγκυρότητας , γίνονται δεκτοί , δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι 
απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και 
βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης 
ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που 
χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από 
σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους. 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων 
αποδεικνύεται: α) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που 
εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου 1, με την 
προυπόθεση ότι περιλαμβάνονται οι εν λόγω ενότητες και β) Mε τίτλους σπουδών, 
τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής   

- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών   

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών   

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
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- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών   

- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής    

- Επιστήμης Υπολογιστών 

- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών   

- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων   

- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων   

- Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών  

- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών  

- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  

- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών

- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ

- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 

- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων 

- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής 

- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων   

- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών   

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 

- Βιομηχανικής Πληροφορικής 

- Πληροφορικής και Επικοινωνιών   

- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 

- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών  
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- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 

- Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)   

- Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 

- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

- Διαχείρισης  Πληροφοριών  

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.

2.  ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του τομέα 
Πληροφορικής, ή 

- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου : 

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,

ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

- Απολυτήριος τίτλος : 

i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου, ή 

iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων  της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:

· Άδεια άσκησης επαγγέλματος και

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης.

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της 
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου 
φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια 
της εμπειρίας.

(2) Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:

- Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το 
άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να 
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να 
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

- Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το 
άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης 
εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που 
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. Στην 
περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, 
αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του 
οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική 
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι.

 (1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 
της ασφάλισης και
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· Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας 
του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου 
φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια 
της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης,

· Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο 
της εμπειρίας και

· Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που 
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των 
προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα 
του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εμπειρίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: 

α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, που αποδεικνύουν την εμπειρία 
τους με σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης υπολογίζουν τους μήνες 
εμπειρίας αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης από την επομένη της 
ημερομηνίας λήξης σύμφωνα με το υπόδειγμα των ασφαλισμένων στα λοιπά ταμεία πλην 
ΙΚΑ.

β) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο 
που  προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που 
δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν 
λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς μερικής απασχόλησης ο 
χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο ήμισυ. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος, πλέον της 
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκομίσει και βεβαίωση του 
δημοσίου φορέα,  στον οποίο απασχολήθηκε μερικώς.

δ) Οι απασχολούμενοι (μισθωτοί) του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προσκομίσουν, αντί της 
βεβαίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να έχει εκδοθεί 
αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:

Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. του 
δημόσιου τομέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα 
των Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται  στο άρθρο 1 του ν.3812/2009 (όπως ισχύει).

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.

• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ. 

• Η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του Δημοσίου. 

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών 
που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος 
προσκομίζει:

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο 
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς 
κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. 

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων 
για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο 
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

• Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να 
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα 
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 
πρόκειται περί νομικού προσώπου και

• Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η 
ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν 
είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της 
αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. 

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στην  
αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
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επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας: 

α. Δικαστική Απόφαση

Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να 
προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της 
παροχής της.

β. Διδακτική Απασχόληση 

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, 
μεταδευτεροβάθμια, δευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, 
πρέπει να προσκομίσουν: 

Για την Γ/ΘΜΙΑ και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(1) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται 
οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το 
διδακτικό έργο, το διδαχθέν / τα διδαχθέντα μαθήματα, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής 
απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής [ώρες ανά 
εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας]. Η μετατροπή του 
αριθμού εβδομάδων σε αριθμό μηνών γίνεται με το σκεπτικό της ανάλογης εφαρμογής του 
τρόπου υπολογισμού της εμπειρίας για τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με το σκεπτικό 
αυτό, το έτος έχει 12 μήνες των 25 ημερών ο καθένας, 4& 1/6 εβδομάδες η δε διάρκεια της 
εβδομάδας λογίζεται ίση με 6 ημέρες. Στην ίδια βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται  και το 
πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που 
παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο 
εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να 
αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ 
αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.

(2) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 
ασφάλισης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για διδακτική απασχόληση η οποία έχει 
παρασχεθεί σε δημόσιο ίδρυμα.

Για την Α/ ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ Εκπαίδευση:

Βεβαίωση των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από την 
οποία αποδεικνύεται η προϋπηρεσία αυτή.

Κατ΄ εξαίρεση, η βεβαίωση για προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο, στις Σχολές Μαθητείας του 
Ο.Α.Ε.Δ. ή τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) θα 
εκδίδεται από τον αντίστοιχο φορέα.
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Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν 
να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά  σε επίσημη μετάφραση. Επιπροσθέτως 
οφείλουν να προσκομίσουν ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή πράξης 
πρόσληψης, η οποία πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη (βλ. παρ. 15 « ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ του παρόντος 
Παραρτήματος). 

γ. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως 
χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη  προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:

(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής 
Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και 
η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία 
συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και 

(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε 
ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου 
και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου. 

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της 
συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την Ανακοίνωση βασικό τίτλο σπουδών ή 
άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, όπου αυτή απαιτείται.

δ. Στρατιωτική θητεία

Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της 
στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και 
τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει 
αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα 
αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την 
απόκτησή της και μετά. Όταν από την Ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος 
ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την 
απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

ε. Προγράμματα STAGE

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το 
είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.

στ. Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του ν.3050/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οφείλουν να 
προσκομίσουν με την αίτησή τους βεβαίωση απαλλαγής τους από την ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε. εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου.
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