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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147
Τηλ.: 210 8643630
Πληροφορίες: Ι. Κωνσταντίνου
Email: i.konstantinou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
“a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN – SWAN” του Προγράμματος
“Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020”
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015): «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» περί Ανασύστασης Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/A/2017): «Οργανισμός του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/2016): «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
Την υπ’ αρ. Υ198/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722/Β/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα:
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάμελλο», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. Υ72/25.09.2018 (ΦΕΚ 4201/Β/2018) όμοια
Απόφαση: «Τροποποίηση απόφασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».
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5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997): «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων
του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
Την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), όπως αυτή αντικαταστάθηκε
από την παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).
Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1228/Β/2018): «Εξουσιοδότηση
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα
Περιβάλλοντος … και τους Προϊσταμένους Μονάδων των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ».
Την υπ’ αρ. 140248/2018 ΚΥΑ (ΑΔΑ: Ψ4ΧΒ465ΧΙ8-ΡΩ6): «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων
Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».
Την υπ’ αρ. ΚΥΑ 300488/ΥΔ1244/2016 (ΦΕΚ 1099/Β/2016): «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου
της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το κείμενο εξειδίκευσης Οδηγιών για τους Έλληνες εταίρους σχετικό με τις διαδικασίες
υλοποίησης των Έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών στο πλαίσιο διαχείρισης και
υλοποίησης των ενταγμένων Έργων στα Επιχειρησιακά Πρόγραμμα του Στόχου "Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία",
(http://www.interreg.gr/images/news/INTERREG/301211/News_30122011.pdf)
Το εγκεκριμένο διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Interreg V-B BalkanMediterranean 2014-2020).
Την υπ’ αρ. BMP1/2.2/2637/2017 από 15-09-2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy
Contract, No BMP1/2.2/2637/2017) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος
Βαλκανικής-Μεσογείου» (Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020) και του ΕΔΣΝΑ.
Το από 28-08-2017 Συμφωνητικό Εταιρικού Σχήματος («Partnership Agreement») για την
υλοποίηση του έργου «SWAN - a Digital Solid Waste Reuse plAtform for BalkaN» του
προγράμματος «Interreg V –B Balkan-Mediterranean 2014-2020».
Την υπ’ αρ. 93848/10-09-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (ΑΔΑ:ΨΩ9Ι465ΧΙ8-ΓΛ6) για την ένταξη του έργου “S.W.A.N. INTERREG BAL – MED
BMP1/2.2/2637/2017 με δικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 6756, με Κωδικό 2017ΣΕ67560001
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και συνολικό προϋπολογισμό 110.000,00 €.
18. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου SWAN.
19. Τις υποχρεώσεις του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανωτέρω έργου.
20. Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η σύναψη μιας σύμβασης για την
ανάθεση έργου σε φυσικό πρόσωπο ο/η οποίος/α θα αναλάβει την υλοποίηση των
απαιτούμενων δράσεων για τα μέρη που αφορούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης
έργου, συνολικού ποσού 23.250,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την υποβοήθηση του
Project Manager και τη διοικητική υποστήριξη του έργου με τίτλο “SWAN - a digital Solid Waste
reuse plAtform for BalkaN” (ψηφιακή πλατφόρμα επαναχρησιμοποίησης στερεών αποβλήτων στη
Βαλκανική) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Balkan-Mediterranean Interreg 2014-2020, ως
Administrative Staff στη γενική εποπτεία και διοικητική μέριμνα της υλοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του συνόλου του έργου, το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών
Πιστοποιήσεων) ως Εταίρος του έργου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 15% από
Εθνικούς Πόρους.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται από τα Παραρτήματα Ι-ΙΙΙ και
αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(www.ypeka.gr), καθώς και στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γεώργιος Σταθάκης

Σωκράτης Φάμελλος

Συνημμένα: Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ
Εσωτερική Διανομή:
- Γρ. Υπουργού ΠΕΝ
- Γρ. Αν. Υπουργού ΠΕΝ
- Γρ. Γεν. Γραμματέως Περιβάλλοντος
- Γρ. Γεν. Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής
- Διεύθυνση ΔΑΠΠ, Τμήμα Μ.Α.ΣΤ.Α.
Κοινοποίηση:
1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του διακρατικού Προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου»
INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020”
ematiaki@mou.gr
2. Υ.Π.ΕΝ./ Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας Περιεχομένων
ΜΕΡΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
Α1. Περιγραφή του έργου a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN – SWAN
A2. Αντικείμενο της Σύμβασης
Α3. Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου – Απασχόληση
Α4. Διάρκεια Σύμβασης του Έργου
Α5. Αμοιβή
Α6. Τοποθεσία Απασχόλησης

ΜΕΡΟΣ Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ
Β1. Γενικοί όροι συμμετοχής
Β2. Ειδικοί όροι συμμετοχής
Β2.1 Απαιτούμενα προσόντα
Β2.2 Επιθυμητά προσόντα
Β3 Δικαιολογητικά
Β4 Υποβολή αίτησης συμμετοχής

ΜΕΡΟΣ Γ. ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ – ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ
Γ.1 Κριτήρια αξιολόγησης
Γ2 Αξιολόγηση προτάσεων
Γ3 Ανάρτηση αποτελεσμάτων - ενστάσεις
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Μέρος Α. Περιγραφή του Έργου – Αντικείμενο Σύμβασης
Α1. Περιγραφή του έργου (Project Description)
To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Ψηφιακή
Πλατφόρμα επαναχρησιμοποίησης στερεών αποβλήτων στη Βαλκανική» (SWAN - a digital Solid
Waste reuse plAtform for BalkaN) . Το έργο χρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα
Συνεργασίας Interreg Balkan‐Mediterranean 2014‐2020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»).
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία και ανάπτυξη μια καινοτόμου διαδραστικής πλατφόρμας
στις Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία), η οποία, μέσω του δικτύου
συνεργασίας παραγωγών και δυνητικών χρηστών/αξιοποιητών αποβλήτων , θα προάγει την
πράσινη ανάπτυξη στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων.
Στόχος του έργου είναι, μέσω της προαναφερόμενης ψηφιακής πλατφόρμας, να οργανώσει και να
διασυνδέσει τους παραγωγούς αποβλήτων (βιομηχανίες, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.) μιας
περιοχής, μιας χώρας ή/και μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, έτσι ώστε αυτοί να
επαναχρησιμοποιούν, ανακυκλώνουν και αξιοποιούν ενεργειακά τα απόβλητά τους, τα οποία
μπορούν να διοχετεύουν/πωλούν σαν πρώτες ύλες σε άλλες βιομηχανίες. Αυτό θα οδηγήσει σε
μείωση του όγκου των εισαγωγών πρώτων υλών, μείωση της παραγωγής και ταφής αποβλήτων,
μείωση των εκπομπών CO2, μείωση του βιομηχανικού κόστους, αύξηση των εσόδων βιομηχανιών
και κράτους (μέσω φόρων), ενώ θα βοηθήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, νέων
επιχειρηματικών ευκαιριών, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και σύμφωνα με τις επιταγές της
νέας σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.
Το εταιρικό σχήμα που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου είναι το εξής:
1. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), Ελλάδα – Επικεφαλής Εταίρος
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εργαστήριο Διοίκησης Τεχνολογίας
και Καινοτομίας, Ελλάδα
4. Albanian Ministry of Environment, Forestry and Water Administration, Αλβανία
5. ILIRIA – Protection and Social & Environmental Development Association NGO, Αλβανία
6. Bulgarian Industrial Association – Union of the Bulgarian Business, Βουλγαρία
7. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Κύπρος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 968.000 €.
Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες.
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A2. Αντικείμενο της Σύμβασης
Project Manager Assistant - Administrative Staff - Συνολικό Ποσό 23.250,00€.
Στο ποσό περιλαμβάνεται ότι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την σύμβαση που θα
υπογραφθεί (π.χ. ΦΠΑ, Ασφαλιστικές Κρατήσεις, χαρτόσημο κλπ).
Ο/Η υποψήφιος/α θα αναλάβει την υποβοήθηση του Project Manager και τη διοικητική
υποστήριξη του έργου, ως Administrative Staff στη γενική εποπτεία και διοικητική μέριμνα της
υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του συνόλου του έργου και της ορθής
διεκπεραίωσης όλων των πακέτων εργασίας, τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Εταίρος του έργου.
Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα
Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στις εξής ενέργειες κατόπιν κατευθύνσεων του Project
Manager του έργου:
 συνεργασία με φορείς,
 επικοινωνία με εθνικούς-διακρατικούς εταίρους του έργου,
 σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
 διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών ώστε να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το
προβλεπόμενο από την παρούσα έργο, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας
 συμμετοχή στη σύνταξη παραδοτέων κάθε πακέτου εργασίας
 συντονισμός της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του συνόλου των
εταίρων του έργου.
Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις του υποψηφίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την συμμετοχή στην
υλοποίηση των ακόλουθων παραδοτέων:
WP 1 Project Management & Coordination
- Deliverable 1.2 Project Coordination Meetings: Organization and preparation for participation in:
2 Project Meetings - Annual Meetings (AL, CY) / Project Meeting Minutes
- Deliverable 1.3 Evaluation and Quality Control: Mid Term Evaluation Report for Project
Operations
- Deliverable 1.4 Monitoring and Reporting: Final Report
WP 2 Project Communication & Dissemination
- Deliverable 2.1 Integrated Communication and Dissemination Platform: Project Website
- Deliverable 2.2 Communication, Visibility and Targeted Dissemination Material: Project
Factsheet / Project Brochure / Project Newsletter / Social Media Handling
- Deliverable 2.3 Media Impact and Stakeholder Strategy: Workshops for the involvement of local
actors in the project development processes / Project Open Info Days
WP 3 Development of a Digital Solid Waste Reuse Platform
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- Deliverable 3.1 SWAN Platform: Development of the SWAN Platform / Updated of the SWAN
Platform / SWAN Platform Prototype / Updated SWAN Platform Prototype / Finalized SWAN
Platform
- Deliverable 3.2 Training: Trained Personnel in each participating country
WP 4 Sink and Source Mapping
- Deliverable 4.1 Map of sources and users of solid waste in the consortium partners’ countries:
Integration of SWAN Platform Database with data from Attica Region (Greek Case Study), Bulgaria
(Bulgarian Case Study), Albania (Albanian Case Study), Cyprus (Cypriot Case Study) / SWAN Platform
Database / data from the Attica Region (Greek Case Study)
WP 5 Sink and Source Matching
- Deliverable 5.1 Matching: Proposed list of profitable business models for each country / Proposed
list of potential transnational business models / Algorithm for matching solid waste suppliers
(‘supply’) with industries that need them (‘demand’)
- Deliverable 5.2 Selection and Development of Pilot Projects: Pilot Project Implementation
WP 6 Integration and Synthesis
- Deliverable 6.1 PESTLE Analysis: Performing PESTLE Survey among local actors
- Deliverable 6.2 Enhancing the Transnationality of the Project: Stakeholder Consultation Events /
Report on the cross-comparison of the Balkan countries / Development of a SWAN Business
Network
- Deliverable 6.3 Synthesis of Policy Recommendations: Policy recommendations
Τέλος, ο υποψήφιος θα συμμετέχει σε συναντήσεις στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με φορείς,
εθνικούς-διακρατικούς εταίρους του έργου, θα καταρτίζει εκθέσεις και γενικά θα διεκπεραιώνει
όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με τις
οδηγίες και τις υποδείξεις της Ομάδα Έργου του Υπουργείου.
Α3. Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου – Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον/την επιλεγέντα/επιλεγείσα
υποψήφιο. Ο/Η επιλεγείς θα κληθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην
οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα και ο τρόπος πληρωμής.
Ο/Η απασχολούμενος/η που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής του
αντικαθίσταται με τον αμέσως επόμενο από τον τελικό πίνακα κατάταξης. Το αποτέλεσμα της
εργασίας ανήκει στη Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. Το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’
όλη τη διάρκεια της εφ’ όσον ο υποψήφιος δεν εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο
για το οποίο απασχολείται απενταχθεί από το πρόγραμμα.
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Α4. Διάρκεια Σύμβασης του Έργου
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (14/09/2019). Η διάρκεια
σύμβασης ενδέχεται να επιμηκυνθεί σε περίπτωση παράτασης της πράξης. Το ποσό αμοιβής
παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως διάρκειας της σύμβασης καθώς συνδέεται με τα παραδοτέα. Η
ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τους
συμβαλλόμενους.
Α5. Αμοιβή
H συνολική αμοιβή ορίζεται σε 23.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία αντιστοιχεί από
την υπογραφή της «σύμβασης μίσθωσης έργου» έως και τη λήξη του Έργου. Οποιεσδήποτε
επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ήθελε προκύψει και κάθε είδους κρατήσεις περιλαμβάνονται στο
συνολικό ως άνω εγκεκριμένο ποσό.
Οι επιλεχθέντες θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα
καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος
παράδοσής του και ο τρόπος πληρωμής.
Α6. Τοποθεσία Απασχόλησης
Ο υποψήφιος θα απασχολείται στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει η Ομάδα
Έργου του Υπουργείου.
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Μέρος Β. Όροι Συμμετοχής – Δικαιολογητικά
Β1. Γενικοί όροι συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1.
2.

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ήτοι να έχουν γεννηθεί έως και το έτος
1991).
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της
αίτησης, ούτε κατά το χρόνο της σύναψης σύμβασης, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον
νόμιμο τρόπο (αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α,
έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς σύναψη σύμβασης αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο
47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να κατέχουν και
πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την
ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας
από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών

ΑΔΑ: 6ΧΘΝ4653Π8-ΦΘ7

Β2. Ειδικοί όροι συμμετοχής
Β2.1. Απαιτούμενα προσόντα
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού:












Να κατέχει τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, στις θετικές
επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού ή γεωτεχνικές επιστήμες.
Να έχει πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, με προσκόμιση πιστοποιητικών
γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε. απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία
αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.
Να έχει πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, με προσκόμιση πιστοποιητικών γνώσης
Η/Υ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία (σε τουλάχιστον ένα έργο ή πρόγραμμα) στην διαχείριση και
υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων (εθνικών ή ευρωπαϊκών) που
υλοποιήθηκαν την τελευταία οκταετία (ήτοι από 01/01/2010).
Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων ή/και κυκλικής
οικονομίας.
Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη η υποδικία.
Να έχει φυσική παρουσία στα γραφεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου
του Υπουργείο, όποτε αυτή απαιτηθεί (τακτικές και έκτακτες συναντήσεις).

Β2.2 Επιθυμητά προσόντα



Να κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα του περιβάλλοντος
Να έχει εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων

Β3. Δικαιολογητικά
Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά με την αίτηση και
επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος:
1. Αίτηση (βλ. Παράρτημα ΙΙ).
2. Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων με αναλυτική περιγραφή των προσόντων και
της προϋπηρεσίας τους
3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου
4. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
5. Αποδεικτικά απόδειξης γνώσεως χειρισμού Η/Υ
6. Αποδεικτικά γλωσσομάθειας
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7. Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας / εμπειρίας από προηγούμενους
εργοδότες και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας του,
κ.λπ.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες,
 ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού,
 ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και ότι έχουν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών,
 ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους
οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,
 ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,
 ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα
στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε
κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή,
 ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη
σύναψη της σύμβασης.
 η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος
 η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
 για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή
από αυτές
 η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία
Β4. Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος – Παράρτημα ΙΙ) με
σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πατησίων 147, 6ος όροφος, 11251
ΑΘΗΝΑ, Διεύθυνση Διαχείρισης και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται τα εξής:
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο
πλαίσιο του έργου «a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN – SWAN», τα στοιχεία του
υποψηφίου, καθώς και η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ».
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00.
Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται.
Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη
φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς
όρους της ανακοίνωσης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν από την αρμόδια επιτροπή να παράσχουν εξηγήσειςδιευκρινήσεις επί των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η μη ανταπόκριση των υποψηφίων σε
αίτημα της επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου.
Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ζητηθούν με
email στο i.konstantinou@prv.ypeka.gr, υπόψη κ. Κωνσταντίνου.
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ΜΕΡΟΣ Γ. Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση προτάσεων
Γ1. Κριτήρια αξιολόγησης
Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια.
Αντιστοιχούσα βαθμολογία προσόντων – κριτηρίων:
Α/Α

Πανεπιστημιακής-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Μονάδες

Τίτλοι σπουδών
1

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

2

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Βαθμός × 100
Άριστη γνώση: 100

Μεταπτυχιακοί-Διδακτορικοί τίτλοι
3

Διδακτορικό δίπλωμα

200

4

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης

100

Εμπειρία
Προσμετράται η τελευταία οκταετία (Ήτοι από 01/01/2010)
5

Εμπειρία έως και 60 μήνες σε χρηματοδοτούμενα έργα ή
προγράμματα (Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά ή/και Ερευνητικά)

5 ανά μήνα

6

Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων ή/και κυκλικής
οικονομίας

5 ανά μήνα

7

Εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα έργα - έως και 10 έργα ή
προγράμματα - (Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά ή/και Ερευνητικά) ως
Project Manager ή Project Manager Assistant

5 ανά έργο ή πρόγραμμα

8

Εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές αναφορικά με τη διαχείριση
αποβλήτων

5 ανά έργο ή πρόγραμμα

Διευκρινήσεις:
1.
2.
3.
4.

Βαθμός πτυχίου: ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών (με αναγωγή στην κλίμακα 1-10) με
δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιαζόμενος με 10 μονάδες.
Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού δεν προσμετράται ως
επιπλέον μονάδες.
Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο, πρέπει να
υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες
μονάδες στα κριτήρια της εμπειρίας και αν αυτές συμπίπτουν, τότε λαμβάνεται υπόψη το
κριτήριο του μεταπτυχιακού – διδακτορικού τίτλου σπουδών. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η
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5.

μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση με ενημέρωση των ισοβαθμούντων
υποψηφίων, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
Ο υποψήφιος θα απασχολείται στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει η
Ομάδα Έργου του Υπουργείου.

Γ2. Αξιολόγηση προτάσεων
Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα
συγκροτηθεί και θα εισηγηθεί τον/την προτεινόμενο/η για την ανάθεση του έργου.
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 προτάσεων των
υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, και στη βαθμολόγηση αυτών.
Γ3. Ανάρτηση αποτελεσμάτων - ενστάσεις
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ
(www.ypeka.gr). Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν ενστάσεις
εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους, απευθείας στη Διεύθυνση Διαχείρισης
Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................

ΠΡΟΣ

ONOMA:............................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:...................................................
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:..................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…....................................................
ΤΑΧ.ΚΩΔ. …………...............................................
Email:……………………………………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,
Δ/νση: Πατησίων 147, 6ος όροφος,
ΤΚ 11251, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ:..........................................................
ΗΜΕΡ.ΕΚΔ:........................................................
ΕΚΔ.ΑΡΧΗ:.........................................................
Σας υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα σχετικά
δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή μου στο έργο a
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ:

digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN –

1) ......................................................................

SWAN και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

2) ......................................................................
3) ......................................................................
4) ......................................................................
5) ....................................................................
6) ......................................................................
7) ......................................................................
8) ......................................................................
9) ......................................................................
10) ......................................................................

O/H αιτών/ούσα
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986).
ΠΡΟΣ(1):

Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων & Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Ε-mail):

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

(3),

που προβλέπονται από της Διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου

(4)

Ημερομηνία:.../.../2019
Ο – Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

Ο – Η Δηλών/ούσα
(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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
185/3.8.2007/τ.Α’), 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 115/9.6.2006/τ.Α’»,
ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη)
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από
την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται
από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική,
είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η
μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
Επίσης, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, γίνονται δεκτά τα εξής
πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL
ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του
TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
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• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3
Certificate in ESOL International (CEFR C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework
equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF
C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level
(Gatehouse Awards).
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading,
Writing, Speaking).
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
•GA Level 3 Certificate in ESOL International -(CEFR: C2)
•C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
(MasteryC2) και C2-LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking)
(Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη
της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική
αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ 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 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/31.7.2014
κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2123/Β΄/1.8.2014).
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α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθμ. Β/22578/30.11.2012
απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθμ.
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)
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 αριθμ. 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) (21.1.2015)
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε (ΔΠ 54083/16.7.2015 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
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. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
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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 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <<GLOBAL
CERT>>
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert Primary
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist
Infotest Certified Basic User
Microsoft Certified Application Specialist
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών
γνωστικών αντικειμένων: 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»)
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.
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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), 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 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 189/10.9.2014/τ.Α΄, 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’
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 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.
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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.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 και Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών και 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.)
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
- 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
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2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 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
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη:
 εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή,
 μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη
διαγωνιστική διαδικασία και
 σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη.
Βαθμολογούμενη εμπειρία
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή
έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων (Εθνικά, Ευρωπαϊκά και
Ερευνητικά Έργα).
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται
από την προκήρυξη ως απαιτούμενο τυπικό προσόν, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς
πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι
συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά εξήντα (60) μηνών
εμπειρίας.
Υπολογισμός της εμπειρίας
 Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών
που απαιτείται από την προκήρυξη.
 Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο
που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το
σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).
 Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ, π.χ. ταμείο ΟΑΕΕ, Νομικών, όταν
δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας,
μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε
μήνες διαιρώντας δια του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που
προκύπτει.
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Τονίζεται ότι, όταν με την πρόσκληση ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους
μισθωτούς όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η εξειδικευμένη, κατά περίπτωση,
εμπειρία.

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική
διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της
βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της
εμπειρίας.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική
διάρκεια της ασφάλισης.
 Σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη
χρονική διάρκεια, το είδος της εμπειρίας καθώς και το κριτήριο της συμμετοχής.
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