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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μεσογείων 239 

Ταχ. Κώδικας: 154 51 

Πληροφορίες: Γραφείο Διοικητικό 

Τηλέφωνο:210.3725714 

e-mail:epitheorisi_dason@attica.gr 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με τη διαδικασία του 

άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών 

αναγκών           

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Αττικής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, κατόπιν της υπ’ αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/79072/2563/03.09.2021 Επανάληψης στο ορθό Εγκριτικής Απόφασης 

του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 

Ω3ΘΜ4653Π8-ΨΗΒ) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/85110/2741/14-09-2021 

εγκυκλίου διαταγής ΥΠΕΝ (Ρ4ΧΧ4653Π8-Ε2Η), για την αντιμετώπιση των 

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές 

πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού 

σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για εννέα (9) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων και 

επτά (7) υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με απασχόληση έως οκτώ (8) 

μήνες, που προβλέπεται να κατανεμηθούν ως αποτυπώνεται στους παρακάτω 

Πίνακες 1 έως 3, για τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

ΤΕ 

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 

ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

Δ/νση  Δασών  Δυτικής  Αττικής - 1 - 

Δασαρχείο Μεγάρων 1 1 - 

Δασαρχείο Αιγάλεω 1 1 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2 3 - 

 

Νέο Ψυχικό, 21-09-2021 
Αριθμ. πρωτ.:114401 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

ΤΕ 

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 

ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

Δ/νση  Δασών  Ανατολικής Αττικής - 1 - 

Δασαρχείο   Πάρνηθας 1 1 - 

Δασαρχείο  Καπανδριτίου 1 1 - 

Δασαρχείο  Πεντέλης 1 1 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 3 4 - 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 

ΠΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής 4 - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4 - - 

 

Η έναρξη της απασχόλησης ορίζεται από την (ημέρα) 09-09-2021   * 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Για τις θέσεις των Πινάκων 1 και 2 μεταξύ των κριτηρίων για την κατάταξη των 

υποψηφίων περιλαμβάνεται και το κριτήριο εντοπιότητας. 

Διευκρινιστικά και μόνον επισημαίνεται ότι το κριτήριο εντοπιότητας για τις θέσεις των 

Πινάκων 1 και 2 αφορά στους Δήμους Αιγάλεω και Μάνδρας-Ειδυλλίας για τις θέσεις 

του Δασαρχείου Αιγάλεω, στο Δήμο Μεγαρέων για τις θέσεις του Δασαρχείου 

Μεγάρων, στους Δήμους Ωρωπού και Μαραθώνα για τις θέσεις του Δασαρχείου 

Καπανδριτίου, στους Δήμους Αχαρνών και Φυλής για τις θέσεις του Δασαρχείου 

Πάρνηθας και στους Δήμους Κηφισιάς και Πεντέλης για τις θέσεις του Δασαρχείου 

Πεντέλης.  ** 

Για τις θέσεις των Διευθύνσεων Δασών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, το κριτήριο 

εντοπιότητας αφορά στους Δήμους που εμπίπτουν (όλως ή/και μερικώς) στην εδαφική 

περιοχή αρμοδιότητας των εν λόγω Διευθύνσεων Δασών.  

Για τις θέσεις του Πϊνακα 3 (Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής) δεν θα προσμετρηθεί το 

κριτήριο εντοπιότητας ειμή μόνον για μία (1) θέση που αφορά στην κάλυψη αναγκών 

του Δασαρχείου Λαυρίου, όπου ειδικότερα για την εν λόγω μια (1) θέση και μόνον, θα 

προσμετρηθεί το κριτήριο εντοπιότητας για την κατάταξη των υποψηφίων και 

συγκεκριμένα για τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού που εμπίπτουν στην 

εδαφική περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λαυρίου. 
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν πληρωθούν οι θέσεις του κλάδου ΠΕ 

Δασολόγων, θα πληρωθούν από υποψηφίους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων. 

Επίσης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση αντιδιαβρωτικών έργων 

στις καμένες δασικές περιοχές, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι 

θέσεις από τις εμπρόθεσμες αιτήσεις, ο πίνακας κατάταξης θα συμπληρωθεί από τον 

πίνακα εκπρόθεσμων αιτήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και 

να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να έχουν φυσική υγεία και καταλληλότητα για την 

εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωσης θέσης και να μην έχουν κωλύματα του 

άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 

2207/1994 (Α’ 65). 

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην 

διεύθυνση: epitheorisi_dason@attica.gr από Παρασκευή 24-09-2021 μέχρι και την 

Τρίτη 28-09-2021.  

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά 

(ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα): 

α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

β) Τίτλο Σπουδών:  

βα) για τους ΠΕ Δασολόγους: Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 

Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 

ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας,  

ββ) για τους ΤΕ Δασοπόνους: Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Δασοπονίας ή 

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 

ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

και  

γ) Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης/ Άσκησης 

Επαγγέλματος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου ή Άδεια Άσκησης 
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Επαγγέλματος Γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου, που εκδίδονται από το 

ΓΕΩΤΕΕ (για τους ΠΕ Δασολόγους) 

δ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για την απόδειξη της εντοπιότητας) από τον οικείο 

Δήμο ή πρόσφατο λογαριασμό Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας-ΟΚΩ (ΔΕΗ, 

ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κ.λπ.) ή Παρόχου Κινητής Τηλεφωνίας/Ίντερνετ. 

ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών 

φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται 

σύμφωνα με το ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ με 

σήμανση έκδοσης «17/05/2021» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας ανακοίνωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

ζ) Γνώση GIS ή εξειδικευμένη εμπειρία σε GIS (για τους ΠΕ Δασολόγους και ΤΕ 

Δασοπόνους) 

η) Βεβαίωση εμπειρίας-προϋπηρεσίας, από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, στη 

σύνταξη δασοτεχνικών μελετών ή/και στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων. 

 
Οι υποψήφιοι υποβάλουν μία μόνο ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και μπορούν 

στο ίδιο έντυπο να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Δασικές Υπηρεσίες.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη του κλάδου τους 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. 

 Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη. 

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές. 

 Η  ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ένα σύντομο βιογραφικό, καθώς και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν σε ξεχωριστά αρχεία, 

υποχρεωτικά σε μορφή pdf, να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

epitheorisi_dason@attica.gr με θέμα το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Δεν 

απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή. 

 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής τους.  

 Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα θα καταχωρηθούν σε ξεχωριστό 

πίνακα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Δεδομένης της διαδικασίας προσλήψεων (κατ’ αρθ. 36 του Ν.4765/2021), τα κριτήρια 

κατάταξης αναφέρονται τα παρακάτω (κατά σημαντικότητα) : 

1. Τίτλος σπουδών 
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2. Εντοπιότητα (μόνον για τις θέσεις όπου λαμβάνεται υπόψη κριτήριο εντοπιότητας)  

3. Εμπειρία 

4. Βαθμός πτυχίου 

5. Γνώση χειρισμού Η/Υ  

6. Γνώση GIS 

7. Μεταπτυχιακός τίτλος (συνάφεια με θέματα όπως αποκατάσταση καμένων δασικών 

εκτάσεων, διαχείριση φυσικών καταστροφών κ.ά.). 

Η παρούσα θα καταχωρηθεί-αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 

καθώς επίσης και σε λοιπά site ενδιαφέροντος δασολόγων-δασοπόνων 

(π.χ.dasarxeio.com),  

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη 

Υπηρεσία: Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών, Τηλ. : 210 3725714 

(εργάσιμες ώρες και ημέρες), e-mail : epitheorisi_dason@attica.gr 

 
Επισημάνσεις  

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι έως οκτώ (8) μήνες, θα διακόπτεται δε, χωρίς 

αποζημίωση, με πρωτοβουλία της Δασικής Υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος, 

όταν εκτιμηθεί ότι αντιμετωπίστηκαν οι ανάγκες για τις οποίες έγινε η πρόσληψη ή για 

πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Σε κάθε περίπτωση με 

τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, η σύμβαση εργασίας λύεται 

αυτοδίκαια, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση ή αποζημίωση. 

 

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Συντονισμού & 
Επιθεώρησης Δασών 

 
 

Γεράσιμος Παπαγεωργίου 
Δασολόγος 

 

* Ημερομηνία λήξης της δασικής πυρκαγιάς σύμφωνα με την Π.Υ  

** Σε περίπτωση μη πλήρωσης θέσεων από υποψήφιους εκ των αναφερόμενων 

Δήμων, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους από όμορους εδαφικά Δήμους. 

Συνημμένα 
1.  ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(διαφορετική για κάθε κλάδο) 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
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Αριθ. πρωτ. & ημερομηνία 

                                             (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) 
 

                                                                                                                                 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 

Για πρόσληψη με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 
 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………….………                ΟΝΟΜΑ:………………………………….                    
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………….……             ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:………………………                     
 
Α.Δ.Τ.:…………..........…………………….             ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………….. 
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:..…………...……..……………………………....…………………… 

(οδός, αριθμός ΤΚ., τόπος  ) 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………...(σταθερό, κινητό) 
 
e-mail : ……………………………………                                       
 
 
Β. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(ονομασία τίτλου, βαθμός τίτλου , έτος κτήσης) 
 
 

 
Γ.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συμπληρώστε με Χ το πεδίο ) 

1. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου (ΓΕΩΤΕΕ) ή 

    Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος 

    Γεωτεχνικού Ειδικότητας Δασολόγου  

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  

3.  Γνώση χειρισμού Η/Υ    

4.  Γνώση GIS 

5.   Εξειδικευμένη εμπειρία σε δασοτεχνικές μελέτες ή/και δασοτεχνικά έργα 

 

Δ.   ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1η επιλογή ………………………………….,  

2η επιλογή ………………………………….. 

 

 

 
………….../……-9-2021 
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Ε. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συμπληρώστε με Χ τα πεδία ) 

1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας                              

2. Τίτλος σπουδών 

3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  

5. Γνώση χειρισμού Η/Υ 

6. Γνώση/εμπειρία σε GIS  

7. Εμπειρία σε δασοτ/κές μελέτες ή/και δασοτεχνικά έργα 

8. Σύντομο βιογραφικό  

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Β. Έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των    

καθηκόντων του κλάδου ΠΕ Δασολόγων. 

 

           Ημερομηνία…………………………………                        Ο/Η Υποψήφι…… 
  
 (υπογραφή) 
 
 
 

                                                                                               Αριθ. πρωτ. & ημερομηνία 

(συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή 
γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

Α.  
1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα 

απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, όπως αυτά 
αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση 
ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
Ν. 1599/1986. 

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη 
της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για 
κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική 
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω 
καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 

3. Επιπροσθέτως, έχω εμπειρία (από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) στη σύνταξη 
δασοτεχνικών μελετών ή/και στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων.  
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ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ) 

Για πρόσληψη με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 
 
 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………….………                ΟΝΟΜΑ:………………………………….                    
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………….……             ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:………………………                     
 
Α.Δ.Τ.:…………..........…………………….             ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………….. 
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:..…………...……..……………………………....…………………… 

(οδός, αριθμός ΤΚ., τόπος  ) 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………………...(σταθερό, κινητό) 
 
e-mail: ……………………………………                                       
 
 
Β. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(ονομασία τίτλου, βαθμός τίτλου , έτος κτήσης) 
 
 

 
 
Γ.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συμπληρώστε με Χ το πεδίο ) 

 

 1.  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  

 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ    

3.  Γνώση GIS 

4.   Εξειδικευμένη εμπειρία σε δασοτεχνικές μελέτες ή/και δασοτεχνικά έργα 

 

 

Δ.   ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1η επιλογή ………………………………….,  

2η επιλογή ………………………………….. 

 

 

 
………….../……-9-2021 
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Ε. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (συμπληρώστε με Χ τα πεδία ) 

1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας                              

2. Τίτλος σπουδών 

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας  

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ 

5. Γνώση/εμπειρία σε GIS 

6. Εμπειρία σε δασοτ/κές μελέτες ή/και δασοτεχνικά έργα 

7. Σύντομο βιογραφικό                                                           

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Β. Έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων. 

 

 
           Ημερομηνία…………………………………                        Ο/Η Υποψήφι…… 
 
 
                                                                                                           (υπογραφή) 

  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή 
γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

Α. 
1) Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα 

απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, όπως αυτά 
αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση 
ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
Ν. 1599/1986. 

2) Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη 
της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, 
σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για 
κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική 
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει 
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω 
καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 

3) Επιπροσθέτως, έχω εμπειρία (από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) στη σύνταξη 
δασοτεχνικών μελετών ή/και στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων.  

ΑΔΑ: 6ΟΝΜΟΡ1Κ-ΦΤΣ



10 

 

[Παράρτημα Ι όπως ενσωματώθηκε στην ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/85110/2741/14-09-2021 
εγκύκλιο διαταγή ΥΠΕΝ]  

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)  
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

 

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 (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή ΕΟΠΠ  πρώην Οργανισμό 
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 
ΕΟΠΠ 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) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
και Vellum Global 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) 
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

(10.4.2014). 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.01.2015) 
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
ιγ)  PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 

απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
ιδ)  Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση 

του ΕΟΠΠΕΠ) 
ιε)  EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/05.12.2019 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
ιζ)  «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ–Κ. 

ΠΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού»  (ΔΠ/2997/17.02.2020 
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
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ιη)  «UCERT» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΔΠ/30357/03.08.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 

ιθ)  «INNOV-INK ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο 
PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR» (ΔΠ/12126/12.04.2021  απόφαση του 
ΕΟΠΠΕΠ) 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 
 

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 
     • ECDL Core Certificate 
     • ECDL Start Certificate 
     • ECDL Progress Certificate 
     • ECDL Profile Certificate 
     • ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή) 

     • People Cert Computer Skills Level 1 
 

 

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 
  • Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level 

 

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 
     • 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) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT 
ΕΠΕ     ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ 

    • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
    • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
    • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
    • Infocert Unities 
 
 

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 • Basic Office   
 • Business Office 

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

     Global Intermediate  
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    • Global Intermediate A 
    • Global Intermediate B 
    • Global Intermediate C 

  • Global  Basic Office  
    • Global  Advanced Plus 
    • Global Intermediate Express 
    • Global Office Expert 
 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
• Unicert Primary 
• Unicert Primary Διαθεματικό 
• Unicert Advanced Plus 
 

Ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist  
     • Infotest Certified Basic User   

• Microsoft Certified Application Specialist 
 
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» 
     PRO-Cert IT User 
 
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» 
     Πληροφορικής/Certified Computer User 
 
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» 

EXAMS CERT BASIC 
EXAMS CERT BASIC MS 
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA 
 

ιστ)  ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»  
STANDARD COMPUTER SKILLS 
STANDARD COMPUTER SKILLS FAST 
EXCELLENT COMPUTER SKILLS 
 

ιζ)   EQcert –  EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS  
EQcert BASIC  
EQcert BASIC - LV1 
EQcert BASIC - LV2 

 
ιη)   UCERT  

STANDARD OFFICE USER 
STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL) 
 

ιθ)   PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR  
ELIC Professional Certificate  
ELIC Professional Certificate Plus  
ELIC Professional Certificate 360  

 
  

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών 
ενοτήτων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου. (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των 
ενοτήτων << Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>, <<Υπηρεσίες 
Διαδικτύου>>). 
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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. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να 
προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.  
 

Γίνονται 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), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και  

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

 Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων 
Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., 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). 
 

 
Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από 
φορείς της αλλοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν 
γίνονται  δεκτά. 
 

(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και 
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ 
επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά 
μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε 
Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε 
διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.  
 

(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις 
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 οικείου 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. 
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Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων 
δεδομένων αποδεικνύεται με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που 

εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου (1), εφόσον σ’ αυτά  
περιλαμβάνονται τα εν λόγω αντικείμενα. 

 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) 
βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται, πέραν των προαναφερομένων, και με τίτλους 
σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται 
παρακάτω: 

 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ),                              

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  

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

 
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής    
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών    
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
- 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.) 

- Πληροφορικής και Τηλεματικής  
- Ψηφιακών Συστημάτων  
- Πληροφοριακά Συστήματα 
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών 
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
      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  
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- Πληροφορικής και Επικοινωνιών    
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας  
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών   
- 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   

-   Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  
-   Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων  
-   Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  Τ.Ε.  
-   Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. 
-   Επιχειρησιακής Πληροφορικής 
     ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 
 

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-   Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
    Πληροφορικής, ή  
-   Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):  
     i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, 
    ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών  
        Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή 
-    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 
- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του 

τομέα Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής,  
   ή 

- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων 
Υπολογιστών 

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