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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ      ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ                                                                           Κομοτηνό, 06 Δεκεμβρύου 2016 

Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΡΟΔΟΠΗ             Αριθ. Πρωτ.: 21229 

Σαχ. Δ/νςη: 3ο χιλ. Εθ. Οδού Κομοτηνόσ – Αλεξ/πολησ 
Σ. Κ.: 69100 ΚΟΜΟΣΗΝΗ 
Πληροφορύεσ: Δημότρησ Κεραμιτζόσ ,Υώτησ Κιουρτςόσ 
Σηλϋφωνο: 2531023326 , 2313309121 
 Fax: 25310  37230 
 e-mail: ddas-rod@damt.gov.gr   

Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΡΟΔΟΠΗ 

       Έχοντασ υπόψη: 
1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΥΕΚ. 206 Α΄), όπωσ τροποποιόθηκε και 
ιςχύει.  
2. Σισ διατϊξεισ των ϊρθρων 190 - 193 του ν. 3852/2010 (ΥΕΚ. 87 Α΄), «Νϋα 
Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρόγραμμα 
Καλλικρϊτη», όπωσ ιςχύει.  
3. Σισ διατϊξεισ του ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112 Α΄), περύ ενύςχυςησ τησ διαφϊνειασ.  
4. Σισ διατϊξεισ των παρ. 1 και 4 του ϊρθρου 30 του ν. 4314/2014 (ΥΕΚ. 265 Α΄), 
«Αναπτυξιακϋσ παρεμβϊςεισ – Ενςωμϊτωςη Οδηγύασ 2012/17 τροποπούηςη ν. 3419/2005», 
περύ ςυμβϊςεων μύςθωςησ ϋργου ςε ςυγχρηματοδοτούμενεσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν.  
5. Σισ διατϊξεισ του ν. 4270/2014 (ΥΕΚ 143 Α΄), «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και 
εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ)- δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ 
διατϊξεισ». 
6. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 (ΥΕΚ. 47 Α΄), «Εκδημοκρατιςμόσ 
τησ Διούκηςησ – Καταπολϋμηςη Γραφειοκρατύασ – Αποκατϊςταςη αδικιών», περύ 
απλούςτευςησ και επιτϊχυνςησ διαδικαςιών προςλόψεων εποχικού προςωπικού και 
ςυμβϊςεων.  
7. Σισ διατϊξεισ του ν. 4412/16 (ΥΕΚ 143 Α΄), «Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, προμηθειών 
και υπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
8. Σο Π.Δ. 50/2001 (ΥΕΚ. 39 Α’), όπωσ τροποποιόθηκε και ςυμπληρώθηκε με τα υπ’ αρ. 
Π.Δ. 347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/2007, καθώσ και με τον ν. 4115/2013 και ν. 
4148/2013.  
9. Σισ ειδικϋσ διατϊξεισ τησ υμφωνύασ Επιδότηςησ (Grand Agreement Official registration 
number 5451216 - 30/11/2015) του προγρϊμματοσ 691874 - SEEMLA - H2020-LCE-2014-
2015/H2020-LCE-2015-3, καθώσ και τισ κοινϋσ διατϊξεισ (Common Provisions), για τα ϋργα 
H2020. 
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10. Σην αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Υ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 εγκύκλιο του Τπουργεύου 
Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ (ΑΔΑ 9ΟΡΝ465ΥΘΕ-ΧΕΣ), περύ προςλόψεων 
προςωπικού ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου και ςύναψη ςυμβϊςεων μύςθωςησ ϋργου 
ςτο πλαύςιο ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων. 
11. Σην αρ. πρωτ. 82329/21-10-2015, ϋγγραφο τησ Γενικόσ Δ/νςησ Δαςών & Αγροτικών 
Τποθϋςεων τησ Α.Δ.Μ-Θ, ςχετικϊ με την ςυμμετοχό τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ 
Μακεδονύασ - Θρϊκησ, μϋςω τησ Γενικόσ Δ/νςησ Δαςών & Αγροτικών Τποθϋςεων - Δ/νςη 
Δαςών Ροδόπησ, ςτο ανωτϋρω ϋργο και την απόφαςη, για την ανϊθεςη τησ οικονομικόσ 
διαχεύριςησ ςτο Π.Σ.ΑΝ.Α.Μ.Θ. 
12. Σην αρ. πρωτ. 101112/22-12-2015 απόφαςη του Γενικού Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ 
Διούκηςησ Μακεδονύασ – Θρϊκησ (ΑΔΑ 7ΗΞ1ΟΡ1Τ-ΘΟ), ςχετικϊ με τον οριςμό τησ Ομϊδασ 
Διούκηςησ – Διαχεύριςησ & Εκτϋλεςησ του Έργου SEEMLA.  
13. Σην αρ. πρωτ. 911/08-01-2016 απόφαςη του Γενικού Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ 
Διούκηςησ Μακεδονύασ – Θρϊκησ (ΑΔΑ 6Γ7ΣΟΡ1Τ-ΝΧΗ), περύ ανϊλυςησ δαπανών των 
δρϊςεων του ϋργου H2020-LCE-2015-3 - LCE-14-2015 - CSA με ID 691874 «Sustainable 
exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands in Europe — SEEMLA». 
14. Σην αρ. πρωτ. 61749/06-09-2016 απόφαςη του Γενικού Δ/ντό Δαςών & Αγροτικών 
Τποθϋςεων τησ Α.Δ.Μ-Θ (ΑΔΑ 6Ξ5ΣΟΡ1Τ-ΣΧΑ), ςχετικϊ με τον οριςμό υπηρεςιών μασ, για 
την εκτϋλεςη των διαγωνιςμών των δρϊςεων του ϋργου H2020-LCE-2015-3 - LCE-14-2015 
- CSA με ID 691874 «Sustainable exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands 
in Europe — SEEMLA». 
15. Σο πρόγραμμα τησ ΔΡΑΗ WP1 - Project Management και την ανϊγκη υλοπούηςησ του 
ϋργου. 
16. Σο τεχνικό δελτύο του ϋργου SEEMLA, καθώσ και το χρονοδιϊγραμμα των δρϊςεων και 
τον προώπολογιςμό του. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

την παρούςα πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ, για τη ςύναψη δύο (2) 
ςυμβϊςεων μύςθωςησ ϋργου, για την τεχνικό υποςτόριξη υλοπούηςησ του ϋργου 
SEEMLA, το οπούο χρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό πρόγραμμα H2020, ςτο οπούο η 
Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη Μακεδονύασ-Θρϊκησ, μϋςω τησ Γενικόσ Δ/νςησ Δαςών & 
Αγροτικών Τποθϋςεων ςυμμετϋχει ωσ εταύροσ. 

Η Αναπληρώτρια 
Προώςταμϋνη τησ 

Διεύθυνςησ Δαςών 
Ν. Ροδόπησ 

 

O 

Αςκών καθόκοντα Γενικού Γραμματϋα 

Σησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Μακεδονύασ - Θρϊκησ 
 

Γκοτζαρύδου Μαρύνα 
M.sc Δαςολόγοσ Δρ. Νικότασ Υραγκιςκϊκησ 
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ΜΕΡΟ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΕΩΝ σελ. 4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ SEEMLA - H2020 - LCE – 2014 -2015 σελ. 4 

ΜΕΡΟ Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ σελ. 8 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ σελ. 8 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ σελ. 9 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ σελ. 10 

Υποβολή αιτήςεων ςυμμετοχήσ ςελ. 11 

Κατάταξη υποψηφίων ςελ. 12 

Ανάρτηςη αποτελεςμάτων ςελ. 12 

Απαςχόληςη ςελ. 12 

ΜΕΡΟ Γ. ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ σελ. 13 

A) Τυπικά − εκπαιδευτικά προςόντα ςελ. 13 

B) Εργαςιακή εμπειρία ςελ. 13 

Γ) Δομημζνη Συνζντευξη ςελ. 14 

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ σελ. 15 

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ σελ. 16 

1.Αίτηςη ςελ. 16 

2.Υπεφθυνη δήλωςη ςελ. 16 

3.Τρόποι απόδειξησ γλωςςομάθειασ ςελ. 16 

4.Τρόποι απόδειξησ Γνϊςησ Χειριςμοφ Η/Υ ςελ. 16 
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ΜΕΡΟ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΕΩΝ 

 

1) ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ SEEMLA - H2020 - LCE – 2014 -2015 

Αντικεύμενο του ϋργου εύναι η αξιόπιςτη και βιώςιμη εκμετϊλλευςη τησ βιομϊζασ, από οριακόσ 
απόδοςησ γαύεσ (MagL), οι οπούεσ δε χρηςιμοποιούνται, ούτε για παραγωγό αγροτικών 
προώόντων, ούτε ζωοτροφών και δε θϋτουν απειλό για το περιβϊλλον και η χϊραξη πολιτικόσ 
για την επιβολό περιοριςμών ςτη χρόςη MagL, ςτο πλαύςιο του υπϊρχοντοσ 
γεωργοπεριβαλλοντικού πλαιςύου και τησ διαφύλαξησ, τόςο τησ παραγωγόσ τροφύμων, όςο 
και των κοινωνικών και οικολογικών ςυνθηκών. 

Σο ϋργο SEEMLA θα επικεντρωθεύ ςε τρεισ κύριουσ ςτόχουσ: την προώθηςη τησ εκ νϋου 
μετατροπόσ των οριακόσ απόδοςησ γαύων ( MagL), την παραγωγό βιοενϋργειασ, μϋςω τησ 
ςυμμετοχόσ των γεωργών και δαςοκτημόνων, την ενύςχυςη των μικρόσ κλύμακασ τοπικών 
αλυςύδων εφοδιαςμού και τη προώθηςη των φυτειών βιοενϋργειασ ςτισ οριακόσ απόδοςησ 
γαύεσ (MagL). 

Οι αναμενόμενεσ επιπτώςεισ εύναι: αύξηςη τησ παραγωγόσ βιοενϋργειασ, αύξηςη των 
ειςοδημϊτων των γεωργών, οι επενδύςεισ ςε νϋεσ τεχνολογύεσ και ο ςχεδιαςμόσ νϋων μϋτρων 
πολιτικόσ. Σο ϋργο SEEMLA θα παρϋχει ϋναν οδικό χϊρτη για την επύτευξη του παραπϊνω 
ςτόχου. Οι πρωτοβουλύεσ αυτϋσ θα εφαρμόζονται, θα ελϋγχονται και θα αναπροςαρμόζονται, 
ενώ θα παρακολουθούνται οι αναμενόμενεσ επιπτώςεισ τουσ. Σϋλοσ, τα αποτελϋςματα του 
ϋργου θα αναπαραχθούν ωσ εργαλεύα προσ αξιοπούηςη από τισ χώρεσ τησ ΕΕ. 

Σο ϋργο SEEMLA εύναι πρωτοβουλύα του Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., από τη 
Γερμανύα, που εύναι ο Επικεφαλόσ Εταύροσ. Σο εταιρικό ςχόμα του ϋργου περιλαμβϊνει 
ςυνολικϊ οκτώ (8) εταύρουσ, από τϋςςερισ ( 4) ευρωπαώκϋσ χώρεσ:  
Salix Energy Ltd. - Ουκρανύα. 

Institute for Bioenergy Crops & Sugar- National Academy of Agricultural Science - Ουκρανύα. 

Legambiente - Ιταλύα. 

Democritus University of Thrace - Ελλϊδα. 

Decentralized Administration of Macedonia and Thrace - Ελλϊδα. 

Brandenburg Technical University Cottbus-Senftenberg - Γερμανύα. 

Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg GmbH - Γερμανύα.  

Η διϊρκεια του εύναι 3 χρόνια. 
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ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ: δύο (2) ϊτομα.  

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ:  

Ένα (1) ϊτομο Π.Ε. ΔΑΟΛΟΓΩΝ  (Πτυχύο ό δύπλωμα Δαςολογύασ και Διαχεύριςησ 
Περιβϊλλοντοσ και Υυςικών Πόρων ό Δαςολογύασ και Υυςικού Περιβϊλλοντοσ ΑΕΙ ό 
ιςότιμοσ τύτλοσ ςχολών τησ αλλοδαπόσ, αντύςτοιχησ ειδικότητασ) με μεταπτυχιακό 
ςτην αειφορικό διαχεύριςη περιβϊλλοντοσ και φυςικών πόρων. 

Ένα (1) ϊτομο Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, με μεταπτυχιακό ςε θϋματα οικονομύασ 
περιβϊλλοντοσ και φυςικών πόρων. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ: Από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ωσ τη λόξη του ϋργου SEEMLA ςτισ 
31 Δεκεμβρύου 2018. Η ημερομηνύα ϋναρξησ τησ ςύμβαςησ ςυναρτϊται με την ολοκλόρωςη 
των διαδικαςιών πρόςληψησ. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: Η πληρωμό θα γύνεται ςε μηνιαύα βϊςη, με το ποςό 1.800 € ανϊ μόνα, 
για την ειδικότητα Π.Ε. ΔΑΟΛΟΓΨΝ και 1.500 € ανϊ μόνα, για την ειδικότητα ΠΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΨΝ. 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ: Σα ϊτομα θα απαςχολούνται ςτη ΚΟΜΟΣΗΝΗ, ςτην ϋδρα τησ 
Δ/νςησ Δαςών Ροδόπησ (ϊτομο ειδικότητασ Π.Ε. ΔΑΟΛΟΓΨΝ) και του Περιφερειακού Σαμεύου 
Ανϊπτυξησ Ανατολικόσ Μακεδονύασ-Θρϊκησ (ϊτομο ειδικότητασ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΨΝ) ό ςε 
ϊλλη υπηρεςύα τησ Α.Δ.Μ.Θ. ςτην Π.Ε. Ροδόπησ και Π.Ε. Έβρου.  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σο αντικεύμενο του ϋργου τησ παρούςασ πρόςκληςησ αφορϊ την 
Διαχειριςτικό, Επικοινωνιακό και Σεχνικό υποςτόριξη τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ 
Μακεδονύασ - Θρϊκησ, ςτην υλοπούηςη των επιμϋρουσ δρϊςεων του ϋργου.  

Ενδεικτικϊ οι δρϊςεισ που θα κληθεύ να διεκπεραιώςει ο υποψόφιοσ, οι οπούεσ θα εύναι 
ςύμφωνεσ με το τεχνικό δελτύο του ϋργου και τισ οδηγύεσ του προγρϊμματοσ HORIZON 2020, 
αλλϊ και τησ Εθνικόσ νομοθεςύασ, εύναι οι παρακϊτω:  

Α. Άτομο ειδικότητασ Π.Ε. ΔΑΟΛΟΓΩΝ (Πτυχύο ό δύπλωμα Δαςολογύασ και Διαχεύριςησ 
Περιβϊλλοντοσ και Υυςικών Πόρων ό Δαςολογύασ και Υυςικού Περιβϊλλοντοσ ΑΕΙ ό 
ιςότιμοσ τύτλοσ ςχολών τησ αλλοδαπόσ, αντύςτοιχησ ειδικότητασ) , με μεταπτυχιακό 
ςτην αειφορικό διαχεύριςη περιβϊλλοντοσ και φυςικών πόρων. 

1. ύνταξη των εκθϋςεων προόδου και αναφορών των ϋργων.  
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2. Παρακολούθηςη και ςύνταξη τροποποιόςεων των τεχνικών δελτύων.  

3. Παρακολούθηςη και περαιτϋρω διερεύνηςη του φυςικού αντικειμϋνου.  

4. Παρακολούθηςη των χρονοδιαγραμμϊτων υλοπούηςησ.  

5. Διερεύνηςη, ςύνταξη τεχνικών προδιαγραφών δρϊςεων.  

6. Γραμματειακό υποςτόριξη τησ ομϊδασ διαχεύριςησ, ςτα πλαύςια υλοπούηςησ των 
δρϊςεων του ϋργου.  

7. ύνταξη εγγρϊφων, για την υλοπούηςη των δρϊςεων.  

8. Σόρηςη ηλεκτρονικού και φυςικού αρχεύου όλων των δρϊςεων.  

9. Παρακολούθηςη και διαχεύριςη του φυςικού αντικειμϋνου του ϋργου, ςε ςυνεργαςύα με 
τον υπεύθυνο διαχεύριςησ του ϋργου.  

10. Τποςτόριξη ςτισ διαδικαςύεσ αναγνώριςησ, καταγραφόσ και παρουςύαςησ καλών 
πρακτικών επιχειρόςεων, που εντϊςςονται ςτισ θεματικϋσ του ϋργου.  

11. Τποςτόριξη τησ οργϊνωςησ και ςυμμετοχό, ςτισ διεθνεύσ και τοπικϋσ ςυναντόςεισ του 
ϋργου.  

12. Προετοιμαςύα υλικού και παρουςιϊςεων, για την εκπροςώπηςη τησ Α.Δ.Μ-Θ ςτισ 
διακρατικϋσ ςυναντόςεισ των εταύρων του ϋργου. 

13. υμμετοχό ςτισ δρϊςεισ ενημϋρωςησ και διϊδοςησ των αποτελεςμϊτων του ϋργου, 
δημιουργύα ενημερωτικών φυλλαδύων, ςύνταξη τεχνικών ϊρθρων. 

14. Τποςτόριξη ςτην εκπόνηςη και διϊδοςη των αποτελεςμϊτων του ϋργου.  

15. υλλογό πληροφοριών και υποςτόριξη, για την αξιοπούηςη τησ εργαλειοθόκησ του 
ϋργου.  

16. Τποςτόριξη ςτη ςύνταξη του χεδύου Δρϊςησ του ϋργου.  

και οποιαδόποτε ϊλλη εργαςύα κριθεύ απαραύτητη, για την υλοπούηςη του 
Προγρϊμματοσ, μετϊ από οδηγύεσ τησ ομϊδασ ϋργου. 
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Β. Άτομο ειδικότητασ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, με μεταπτυχιακό ςε θϋματα οικονομύασ 
περιβϊλλοντοσ και φυςικών πόρων. 

1. Τποςτόριξη ςτη ςύνταξη των εκθϋςεων προόδου, αιτημϊτων πληρωμόσ, 
χρονοδιαγραμμϊτων υλοπούηςησ και αναφορών των ϋργων.  

2. Παρακολούθηςη και ςύνταξη τροποποιόςεων των τεχνικών δελτύων.  

3. Παρακολούθηςη και ςύνταξη αναφορών, για το οικονομικό αντικεύμενο.  

4. Παρακολούθηςη των χρονοδιαγραμμϊτων υλοπούηςησ.  

5. Γραμματειακό υποςτόριξη τησ ομϊδασ διαχεύριςησ, ςτα πλαύςια υλοπούηςησ των 
δρϊςεων του ϋργου.  

6. ύνταξη εγγρϊφων, για την υλοπούηςη των δρϊςεων.  

7. Σόρηςη ηλεκτρονικού και φυςικού αρχεύου όλων των δρϊςεων.  

8. Παρακολούθηςη και διαχεύριςη του οικονομικού αντικειμϋνου του ϋργου, ςε 
ςυνεργαςύα με τον υπεύθυνο διαχεύριςησ του ϋργου.  

9. Τποςτόριξη ςτισ διαδικαςύεσ αναγνώριςησ, καταγραφόσ και παρουςύαςησ καλών 
πρακτικών επιχειρόςεων, που εντϊςςονται ςτισ θεματικϋσ του ϋργου.  

10. Τποςτόριξη τησ οργϊνωςησ και ςυμμετοχό, ςτισ διακρατικϋσ και τοπικϋσ ςυναντόςεισ 
του ϋργου.  

11. υμμετοχό ςτισ δρϊςεισ ενημϋρωςησ και διϊδοςησ των αποτελεςμϊτων του ϋργου, 
δημιουργύα ενημερωτικών φυλλαδύων, ςύνταξη τεχνικών ϊρθρων. 

12. Τποςτόριξη ςτη ςύνταξη του χεδύου Δρϊςησ του ϋργου.  

και οποιαδόποτε ϊλλη εργαςύα κριθεύ απαραύτητη, για την υλοπούηςη του 
Προγρϊμματοσ μετϊ από οδηγύεσ τησ ομϊδασ ϋργου. 
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ΜΕΡΟ Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρϋπει:  

1. Να εύναι Έλληνεσ πολύτεσ και  

2. Να ϋχουν γεννηθεύ ϋωσ και το ϋτοσ 1993.  

3. Να ϋχουν την υγεύα και τη φυςικό καταλληλότητα, που απαιτεύται για την εκτϋλεςη 
των καθηκόντων τησ θϋςησ που επιλϋγουν. 

4. Να μην ϋχουν κώλυμα διοριςμού, ούτε κατϊ το χρόνο λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ 
των ηλεκτρονικών αιτόςεων, ούτε κατϊ το χρόνο του διοριςμού, ότοι: 

α) Να μην ϋχουν καταδικαςτεύ για κακούργημα και ςε οποιαδόποτε ποινό για κλοπό, 
υπεξαύρεςη (κοινό ό ςτην υπηρεςύα), απϊτη, εκβύαςη, πλαςτογραφύα, απιςτύα 
δικηγόρου, δωροδοκύα, καταπύεςη, απιςτύα περύ την υπηρεςύα, παρϊβαςη καθόκοντοσ, 
καθ’ υποτροπό ςυκοφαντικό δυςφόμηςη, καθώσ και για οποιοδόποτε ϋγκλημα κατϊ 
τησ γενετόςιασ ελευθερύασ ό ϋγκλημα οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ. 

β) Να μην εύναι υπόδικοι που ϋχουν παραπεμφθεύ με τελεςύδικο βούλευμα ό κατ’ ϊλλον 
νόμιμο τρόπο (αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ό για πλημμϋλημα τησ περύπτωςησ 
α΄, ϋςτω και αν το αδύκημα αυτό ϋχει παραγραφεύ. 

γ) Να μην ϋχουν ςτερηθεύ λόγω καταδύκησ τα πολιτικϊ τουσ δικαιώματα και για όςο 
χρόνο διαρκεύ η ςτϋρηςη αυτό. 

δ) Να μην τελούν υπό ςτερητικό δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη (πλόρη ό μερικό), υπό 
επικουρικό δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη (πλόρη ό μερικό) και υπό τισ δύο αυτϋσ 
καταςτϊςεισ. 

ε) Να μην ϋχουν απολυθεύ από θϋςη δημόςιασ υπηρεςύασ ό Ο.Σ.Α. ό ϊλλου Νομικού 
Προςώπου του δημόςιου τομϋα, λόγω επιβολόσ τησ πειθαρχικόσ ποινόσ τησ οριςτικόσ 
παύςεωσ ό λόγω καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ εργαςύασ για ςπουδαύο λόγο, οφειλόμενο 
ςε υπαιτιότητα του εργαζομϋνου, αν δεν παρϋλθει πενταετύα από την απόλυςη. 

ημεύωςη: Η ανικανότητα προσ διοριςμό αύρεται μόνο με την ϋκδοςη του κατϊ 
το ϊρθρο 47 παρ.1 του υντϊγματοσ διατϊγματοσ, που αύρει τισ ςυνϋπειεσ τησ 
ποινόσ. 

16PROC005584434 2016-12-15

ΑΔΑ: 6ΟΤΖΟΡ1Υ-ΘΧ0



Σελίδα 9 από 18 

     SEEMLA - H2020-LCE-2014-2015/H2020-LCE-2015-3                    This project have received funding from the  
                                                                                                                                                                European Union’s Horizon 2020  
                                                                                                                                                                research and innovation programme  
                                                                                                                                                                under grant agreement No 691874.  
 

5. Οι ϊνδρεσ να ϋχουν εκπληρώςει τισ ςτρατιωτικϋσ τουσ υποχρεώςεισ, μϋχρι την 
ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ τουσ ό να ϋχουν απαλλαγεύ νόμιμα από αυτϋσ.  

6. Να κατϋχουν τουσ απαιτούμενουσ τύτλουσ ςπουδών, μϋχρι την ημερομηνύα υποβολόσ 
των αιτόςεων και ςε περύπτωςη που οι τύτλοι ϋχουν αποκτηθεύ ςτην αλλοδαπό, να 
κατϋχουν και πρϊξη αναγνώριςησ από το ΔΙΚΑΣΑ ό πιςτοποιητικό αναγνώριςησ από 
το ΔΟΑΑΠ, για την ιςοτιμύα και αντιςτοιχύα των τύτλων αυτών ό πρϊξη αναγνώριςησ 
επαγγελματικόσ ιςοτιμύασ από το υμβούλιο Αναγνωρύςεωσ Επαγγελματικόσ Ιςοτιμύασ 
Σύτλων Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ.  

 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Για τισ θϋςεισ τησ παρούςασ πρόςκληςησ ενδιαφϋροντοσ ο υποψόφιοσ πρϋπει να κατϋχει 
ϋναν από τουσ οριζόμενουσ τύτλουσ ςπουδών, κατϊ ειδικότητα: 

Π.Ε. ΔΑΟΛΟΓΩΝ 

Βαςικόσ τύτλοσ ςπουδών κλϊδοσ ΠΕ ΓΕΨΣΕΦΝΙΚΨΝ –ΔΑΟΛΟΓΨΝ (Πτυχύο ό δύπλωμα 
Δαςολογύασ και Διαχεύριςησ Περιβϊλλοντοσ και Υυςικών Πόρων ό Δαςολογύασ και Υυςικού 
Περιβϊλλοντοσ ΑΕΙ ό ιςότιμοσ τύτλοσ ςχολών τησ αλλοδαπόσ, αντύςτοιχησ ειδικότητασ) με 
μεταπτυχιακό ςτην αειφορικό διαχεύριςη περιβϊλλοντοσ και φυςικών πόρων. 

Βεβαύωςη ϊδειασ αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ Ειδικότητασ Δαςολόγου (ςε ιςχύ), από το ΓΕΩΣΕΕ. 

Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ  

Βαςικόσ τύτλοσ ςπουδών κλϊδοσ Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY και μεταπτυχιακό ςε θϋματα οικονομύασ 
περιβϊλλοντοσ και φυςικών πόρων. 

Οι αποδεκτού τύτλοι ςπουδών, για τον κλϊδο ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ, παρατύθενται ςτο τϋλοσ τησ 
πρόςκληςησ. 

2. ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Για τισ θϋςεισ τησ παρούςασ πρόςκληςησ ενδιαφϋροντοσ, απαιτούνται και πρόςθετα 
προςόντα, τα οπούα πρϋπει να κατϋχουν οι υποψόφιοι, μϋχρι την ημερομηνύα λόξησ τησ 
προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων, ϊλλωσ δε θα γύνουν δεκτού για τισ αντύςτοιχεσ 
θϋςεισ. 

Σα εν λόγω πρόςθετα προςόντα εύναι τα εξόσ: 

a. Αποδεδειγμϋνη εργαςιακό εμπειρύα τουλϊχιςτον (2) ετών, ςε 
Διαςυνοριακϊ, Διαπεριφερειακϊ ό Διακρατικϊ, ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα ό 
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ϋργα ςυγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαώκό Επιτροπό, η οπούα θα 
προκύπτει από προςκομιζόμενεσ βεβαιώςεισ των αντύςτοιχων φορϋων 
(ιδιωτικού ό δημοςύου τομϋα). Η εμπειρύα θα πρϋπει να αφορϊ ενδεικτικϊ τα 
εξόσ: 

o διοικητικό παρακολούθηςη του ϋργου (ςύνταξη αναφορών φυςικού και 
οικονομικού αντικειμϋνου, επικοινωνύα με εταύρουσ και διαχειριςτικϋσ αρχϋσ, 
ςύνταξη φακϋλων πιςτοποιόςεων δαπανών, κ.τ.λ.), 

o την τόρηςη χρηματορροών και των ςυμβατικών υποχρεώςεων,  

o την οικονομικό υποςτόριξη του ϋργου, ειδικότερα την παρακολούθηςη του 
οικονομικού αντικειμϋνου, την λογιςτικό παρακολούθηςη και εποπτεύα,  

o την υλοπούηςη μελετών και αναλύςεων,  

o τη διοργϊνωςη ςυναντόςεων, ςυνεδρύων, εκπαιδευτικών ςεμιναρύων και τη 
ςυμμετοχό ςε διακρατικϋσ ςυναντόςεισ,  

o την ανϊπτυξη ςχεδύων δρϊςεων, ςτρατηγικών ςχεδύων, οδηγών καλών 
πρακτικών.  

o να ϋχει ο υποψόφιοσ εμπειρύα ςε όλα τα ανωτϋρω. 

Η εμπειρύα θα αποδεικνύεται μϋςω:  

α) του βιογραφικού του και  

β) των ςχετικών ςυμβϊςεων ό ϊλλων αποδεικτικών, που ϋχει υπογρϊψει ο 
υποψόφιοσ. Ο Τποψόφιοσ δηλαδό, θα πρϋπει να ςυμπεριλϊβει ςτον φϊκελό του, 
τα ςτοιχεύα εκεύνα που θα αποδεικνύουν την εμπειρύα του. Ο Τποψόφιοσ θα πρϋπει 
να αναγρϊψει ςτην αύτηςη τουσ ανθρωπομόνεσ τησ εμπειρύασ που διαθϋτει, βϊςει 
του βιογραφικού του και των προςκομιζόμενων αποδεικτικών. Ο αριθμόσ των 
ανθρωπομηνών θα επιβεβαιωθεύ από την αρμόδια επιτροπό.  

b. Πιςτοποιημϋνη γνώςη τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ.  

c. Πιςτοποιημϋνη γνώςη χειριςμού Η/Σ, ωσ προσ το περιβϊλλον 
επεξεργαςύασ κειμϋνου (Word) και υπολογιςτικών φύλλων (Excel). 

d. Πιςτοποιημϋνη γνώςη χειριςμού Η/Σ, ωσ προσ το περιβϊλλον ARC GIS 
(Ιςχύει μόνο για την ειδικότητα Π.Ε. ΔΑΟΛΟΓΩΝ). 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Σα τυπικϊ και λοιπϊ δικαιολογητικϊ, τα οπούα ο υποψόφιοσ θα υποβϊλει υποχρεωτικϊ με 
την αύτηςό του και επύ ποινό αποκλειςμού εύναι τα εξόσ: 
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1. Τπεύθυνη Δόλωςη τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 8 του νόμου 1599/1986, (δεν 
απαιτεύται η βεβαύωςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ) όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ςτην οπούα: 

a. θα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα τησ ανακούνωςησ, 

b. θα δηλώνεται ότι μϋχρι και την ημϋρα υποβολόσ τησ αιτόςεωσ τουσ οι ςυμμετϋχοντεσ: 
1. Δεν ϋχουν καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, για κϊποιο από τα αδικόματα 

τησ υπεξαύρεςησ, τησ απϊτησ, τησ εκβύαςησ, τησ πλαςτογραφύασ, τησ ψευδορκύασ, 
τησ δωροδοκύασ και τησ δόλιασ χρεοκοπύασ, ςυμμετοχόσ ςε εγκληματικό 
οργϊνωςη, παιδικόσ εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, 
νομιμοπούηςησ εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ 
τρομοκρατύασ, τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με 
τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ. 

2. Εύναι φορολογικϊ και αςφαλιςτικϊ ενόμεροι. 
3. Αποδϋχονται πλόρωσ τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ. 
4. Σα ςτοιχεύα του βιογραφικού τουσ ςημειώματοσ εύναι ακριβό. 
5. Για τουσ ϊνδρεσ η εκπλόρωςη των ςτρατιωτικών τουσ υποχρεώςεων ό τη νόμιμη 

απαλλαγό από αυτϋσ. 

2. Υωτοτυπύα τησ αςτυνομικόσ ταυτότητασ ό του διαβατηρύου του υποψόφιου. 

3.Αναλυτικό βιογραφικό του υποψόφιου ςυντεταγμϋνο βϊςει του europass 
(https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae). Βιογραφικϊ 
ςυντεταγμϋνα με ϊλλη μορφό δύναται να απορριφθούν από την υπηρεςύα. 

4. Σα δικαιολογητικϊ, για την απόδειξη των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ του 
ςημεύου Β, (Ειδικϊ Απαιτούμενα προςόντα, Πρόςθετα προςόντα), ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα Παραρτόματα Ανακοινώςεων ΜΕ του ΑΕΠ (επιςυνϊπτονται ςτην παρούςα). 
Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε απλϋσ φωτοτυπύεσ. Οι υποψόφιοι που τελικϊ θα 
επιλεγούν, οφεύλουν να προςκομύζουν τα πρωτότυπα για ϋλεγχο από την υπηρεςύα, πριν να 
υπογρϊψουν τη ςχετικό ςύμβαςη. 

 

Τποβολό αιτόςεων ςυμμετοχόσ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβϊλουν αύτηςη (βϊςη του υποδεύγματοσ), με 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο ςυμμετοχόσ, εύτε αυτοπροςώπωσ, εύτε με ϊλλο εξουςιοδοτημϋνο από 
αυτούσ πρόςωπο, εφόςον η εξουςιοδότηςη φϋρει την υπογραφό τουσ θεωρημϋνη από 
δημόςια αρχό, εύτε ταχυδρομικϊ, με ςυςτημϋνη επιςτολό, ςτα γραφεύα τησ υπηρεςύασ μασ 
ςτην ακόλουθη διεύθυνςη: 30 ΦΛΜ. Ε.Ο. ΚΟΜΟΣΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ,ΣΚ 69100, 
ΚΟΜΟΣΗΝΗ, Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΡΟΔΟΠΗ (Σμόμα Διούκηςησ και Διαχεύριςησ Δαςών).  

Ο κϊθε υποψόφιοσ μπορεύ να υποβϊλει αύτηςη μόνο για μια από τισ δύο θϋςεισ.  
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τον ςφραγιςμϋνο φϊκελο θα αναγρϊφεται το εξόσ: 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ, για τη ςύναψη ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ 
ΕΡΓΟΤ, ςτο πλαύςιο του ϋργου SEEMLA, ΘΕΗ ΠΕ ΔΑΟΛΟΓΟΤ ό ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ 
(ανϊλογα με τη θϋςη για την οπούα ενδιαφϋρεται ο κϊθε υποψόφιοσ). 

την περύπτωςη αποςτολόσ των αιτόςεων ταχυδρομικώσ, το εμπρόθεςμο των αιτόςεων 
κρύνεται με βϊςη την ημερομηνύα, που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ, ο οπούοσ μετϊ την 
αποςφρϊγιςό του επιςυνϊπτεται ςτην αύτηςη των υποψηφύων. 

Η λόξη προθεςμύασ υποβολόσ των αιτόςεων εύναι η Δευτϋρα 09 Ιανουαρύου 2017 και 
ώρα 15:00. 

Αιτόςεισ, που κατατύθενται μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα εύναι εκπρόθεςμεσ, δεν 
παραλαμβϊνονται από την αρμόδια Επιτροπό και δεν αξιολογούνται. 

Οι αιτόςεισ ςυντϊςςονται ςτην Ελληνικό γλώςςα και πρϋπει να εύναι καθαρογραμμϋνεσ, να μη 
φϋρουν ξύςματα, ςβηςύματα, προςθόκεσ ό διορθώςεισ. 

Αποκλύςεισ από τουσ υποχρεωτικούσ όρουσ τησ ανακούνωςησ αποτελούν οπωςδόποτε 
ςτοιχεύα αποκλειςμού των αιτόςεων. 

Οι υποψόφιοι δύναται να κληθούν από την αρμόδια επιτροπό να παρϊςχουν εξηγόςεισ - 
διευκρινόςεισ επύ των προςκομιςθϋντων δικαιολογητικών. Η μη ανταπόκριςη των υποψηφύων 
ςε αύτημα τησ επιτροπόσ, για παροχό διευκρινόςεων οδηγεύ ςε αποκλειςμό του υποψηφύου. 

Πληροφορύεσ για την παρούςα πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ μπορούν να 
ζητηθούν, εύτε με αποςτολό φαξ ςτο 2531037230 ό με email ςτο ddas-rod@damt.gov.gr.  

Η παρούςα πρόςκληςη, με τα επιςυναπτόμενα ςε αυτό ϋγγραφα, θα αναρτηθεύ ςτην 
ιςτοςελύδα τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Μακεδονύασ – Θρϊκησ www.damt.gov.gr.  
 
 

Κατϊταξη υποψηφύων 

Αφού η υπηρεςύα επεξεργαςτεύ τισ αιτόςεισ των υποψηφύων, θα καλϋςει όςουσ ϋχουν τα 
απαιτούμενα προςόντα, με βϊςη την παρούςα ανακούνωςη, ςε ςυνϋντευξη ενώπιον 
Επιτροπόσ, η οπούα θα ςυγκροτηθεύ για το ςκοπό αυτό. τη ςυνϋχεια θα ακολουθόςει η 
κατϊταξη των υποψηφύων, βϊςει τησ οπούασ θα γύνει η τελικό επιλογό για τη ςύναψη τησ 
ςύμβαςησ μύςθωςησ ϋργου. 
 

Ανϊρτηςη αποτελεςμϊτων 
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Η υπηρεςύα μασ θα αναρτόςει, τον πύνακα κατϊταξησ των υποψηφύων ςτην ιςτοςελύδα 
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Μακεδονύασ - Θρϊκησ. (www.damt.gov.gr). Επύ των 
αποτελεςμϊτων, οι υποψόφιοι θα ϋχουν προθεςμύα να υποβϊλλουν ενςτϊςεισ, εντόσ τριών 
(3) εργϊςιμων ημερών, από την προαναφερόμενη ανϊρτηςη αυτών.  

Μετϊ την λόξη τησ ανωτϋρω προθεςμύασ και εφόςον δεν υποβληθούν ενςτϊςεισ, τα 
αποτελϋςματα θα υποβληθούν για οριςτικό ϋγκριςη από το αρμόδιο όργανο. 

 

Απαςχόληςη 

Η υπηρεςύα προβαύνει ςτη ςύναψη ςύμβαςησ μύςθωςησ ϋργου, με τον επιλεγϋντα υποψόφιο 
(τουσ επιλεχθϋντεσ υποψηφύουσ). Ο επιλεγεύσ θα κληθεύ να υπογρϊψει την ςχετικό ςύμβαςη 
μύςθωςησ ϋργου, ςτην οπούα θα καθορύζεται το αντικεύμενο του ϋργου, τα παραδοτϋα και ο 
τρόποσ πληρωμόσ. 

Ο απαςχολούμενοσ που τυχόν αποχωρόςει πριν από τη λόξη τησ ςύμβαςόσ του, 
αντικαθύςταται με τον αμϋςωσ επόμενο από τον τελικό πύνακα κατϊταξησ. 

α) Σο φυςικό πρόςωπο θα εργϊζεται κϊτω από τισ οδηγύεσ του δικαιούχου και, εϊν δε 
ςυμφωνηθεύ διαφορετικϊ, ςτη Κομοτηνό, ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Δ/νςησ Δαςών Ροδόπησ 
(Π.Ε. ΔΑΟΛΟΓΨΝ) και του Περιφερειακού Σαμεύου Ανϊπτυξησ Ανατολικόσ Μακεδονύασ-
Θρϊκησ (ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΨΝ) ό ςε ϊλλη υπηρεςύα τησ Α.Δ.Μ.Θ. ςτη Π.Ε. Ροδόπησ και Π.Ε. 
Έβρου. Ο τόποσ εργαςύασ του φυςικού προςώπου, όπωσ και οι λοιπϋσ ςυμβατικϋσ 
υποχρεώςεισ, θα προςδιορύζονται ςτη ςύμβαςη.  

β) Σο αποτϋλεςμα τησ εργαςύασ ανόκει ςτην Α.Δ.Μ-Θ.  

γ) Σο κόςτοσ για την αμοιβό του φυςικού προςώπου, ςυμβατικό τύμημα, καθορύζεται με βϊςη 
το ϋργο.  

δ) Σο αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ δεν καλύπτει πϊγιεσ και διαρκεύσ ανϊγκεσ τησ 
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Μακεδονύασ - Θρϊκησ. 

ε) Η Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη Μακεδονύασ -Θρϊκησ διατηρεύ το δικαύωμα διακοπόσ τησ 
ςύμβαςησ μύςθωςησ ϋργου καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ, εφόςον ο υποψόφιοσ δεν εκτελεύ το ϋργο 
που του ϋχει ανατεθεύ ό το ϋργο για το οπούο απαςχολεύται απενταχθεύ από το πρόγραμμα 
HORIZON2020.  

ςτ) Για την πληρωμό τησ ςύμβαςησ θα πρϋπει να εκδύδονται από τον ανϊδοχο τα ςχετικϊ 
παραςτατικϊ (τιμολόγιο παροχόσ υπηρεςιών, ενημερότητεσ και ότι ϊλλο απαιτεύ η ιςχύουςα 
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νομοθεςύα). Σα ποςϊ την πληρωμόσ εύναι μεικτϊ. Ο ανϊδοχοσ θα επιβαρύνεται με όλεσ τισ 
νόμιμεσ κρατόςεισ, που προβλϋπονται ςτη νομοθεςύα.  

 

 

ΜΕΡΟ Γ. ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Για την επιλογό λαμβϊνονται υπόψη τρεισ (3) ομϊδεσ κριτηρύων: 

Α) Μοριοδότηςη βϊςει τυπικών, εκπαιδευτικών προςόντων και προςόντων 

επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ. 

Β) Μοριοδότηςη βϊςει εργαςιακόσ εμπειρύασ. 

Γ) Μοριοδότηςη βϊςει ςυνϋντευξησ. 

2. Για την τελικό μοριοδότηςη ο ςυνολικόσ αριθμόσ των μορύων κϊθε κατηγορύασ 
πολλαπλαςιϊζεται με τον εξόσ ςυντελεςτό: 

40% για την ομϊδα κριτηρύων (α), 

30% για την ομϊδα κριτηρύων (β), 

30% για την ομϊδα κριτηρύων (γ).  

3. Σα ωσ ϊνω κριτόρια αξιολογούνται ωσ ακολούθωσ:  

 

A) Συπικϊ − εκπαιδευτικϊ προςόντα 

Σα τυπικϊ εκπαιδευτικϊ προςόντα μοριοδοτούνται ωσ εξόσ: 

1) O πρώτοσ μεταπτυχιακόσ τύτλοσ, με 50 μόρια. 

2) Ο δεύτεροσ μεταπτυχιακόσ τύτλοσ, με 100 μόρια. 

2) Σο διδακτορικό δύπλωμα, με 300 μόρια. 

Οι μεταπτυχιακού τύτλοι ςπουδών και τα διδακτορικϊ διπλώματα προκειμϋνου να 
μοριοδοτηθούν κατϊ τα ανωτϋρω, πρϋπει να εύναι ςυναφό με τα αντικεύμενα τησ 
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προκηρυςςόμενησ θϋςησ. Η ςυνϊφεια, όπου δεν ϋχει όδη κριθεύ, κρύνεται με αιτιολογύα από την 
αρμόδια επιτροπό. 

3) Η πιςτοποιημϋνη γλωςςομϊθεια μοριοδοτεύται ωσ εξόσ: 

Η γνώςη κϊθε ξϋνησ γλώςςασ ϋωσ 40 μόρια (ϊριςτη), με ανώτατο όριο τα 120 μόρια. 

Όλα τα ανωτϋρω προςόντα πρϋπει να αποδεικνύονται κατϊ τα οριζόμενα ςτο Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 
39). 

 

B) Eργαςιακό εμπειρύα 

H εργαςιακό εμπειρύα μοριοδοτεύται ωσ εξόσ: 
Ο χρόνοσ εμπειρύασ ςε Διαςυνοριακϊ, Διαπεριφερειακό ό Διακρατικϊ ςυγχρηματοδοτούμενα 
ϋργα η ϋργα ςυγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαώκό Επιτροπό, μοριοδοτεύται με 10 μόρια, 
για κϊθε ανθρωπομόνα εμπειρύασ, με ανώτατο όριο τουσ 60 ανθρωπομόνεσ. 
 

Γ) Δομημϋνη υνϋντευξη 

Η δομημϋνη ςυνϋντευξη διενεργεύται από αρμόδια επιτροπό. κοπόσ τησ δομημϋνησ 
ςυνϋντευξησ εύναι η αρμόδια επιτροπό να διαμορφώςει γνώμη για την προςωπικότητα, την 
ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφύου, για την ϊςκηςη των καθηκόντων, για την 
οπούα κρύνεται.  

Κατϊ το ςτϊδιο αυτό λαμβϊνονται υπόψη τα ςτοιχεύα του βιογραφικού του ςημειώματοσ. 
 

Η δομημϋνη ςυνϋντευξη περιλαμβϊνει δύο θεματικϋσ ενότητεσ: 
1. Δομημϋνη ςυζότηςη επύ θεμϊτων ςχετικών με τη γνώςη του αντικειμϋνου 
(ςυγχρηματοδοτούμενα ευρωπαώκϊ ϋργα, αξιόπιςτη και βιώςιμη εκμετϊλλευςη τησ βιομϊζασ, 
περιβαλλοντικϊ θϋματα, καινοτομύα, κ.λπ.), ςε ςυνϊρτηςη με τισ δεξιότητεσ και προςόντα του 
υποψηφύου, όπωσ προκύπτουν από το βιογραφικό του. 
2. Ανϊπτυξη ενόσ υποθετικού ςεναρύου, ςχετικού με τα Ευρωπαικϊ προγρϊμματα (situational 
interview), που ϋχει ωσ ςκοπό να αξιολογόςει τισ ικανότητεσ του υποψηφύου να 
προγραμματύζει, να ςυντονύζει, να αναλαμβϊνει πρωτοβουλύεσ, να λαμβϊνει αποτελεςματικϋσ 
αποφϊςεισ και να διαχειρύζεται κρύςεισ. 

Για τη μοριοδότηςη λαμβϊνονται υπόψη επύςησ, οι επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ, η ικανότητα 
διαχεύριςησ χρόνου, τα χαρακτηριςτικϊ ηγεςύασ, ιδύωσ υπό ςυνθόκεσ πύεςησ, η ικανότητα 
ςυντονιςμού ομϊδων εργαςύασ και η δημιουργικότητα του υποψηφύου. Κϊθε ςκϋλοσ τησ 
ςυνϋντευξησ μοριοδοτεύται κατ’ ανώτατο όριο με 100 μόρια.  

16PROC005584434 2016-12-15

ΑΔΑ: 6ΟΤΖΟΡ1Υ-ΘΧ0



Σελίδα 16 από 18 

     SEEMLA - H2020-LCE-2014-2015/H2020-LCE-2015-3                    This project have received funding from the  
                                                                                                                                                                European Union’s Horizon 2020  
                                                                                                                                                                research and innovation programme  
                                                                                                                                                                under grant agreement No 691874.  
 

Σο ςύνολο των μορύων, που μπορεύ να λϊβει ϋνασ υποψόφιοσ από κϊθε μϋλοσ, δεν μπορεύ να 
υπερβαύνει τα 200 μόρια. 

Η τελικό μοριοδότηςη τησ ςυνϋντευξησ κϊθε υποψηφύου προκύπτει από το μϋςο όρο των 
βαθμών των μελών τησ αρμόδιασ επιτροπόσ . 

Σο περιεχόμενο τησ ςυνϋντευξησ με τα κρύςιμα και ουςιαςτικϊ ςημεύα τησ, αναφϋρεται 
ςυνοπτικϊ ςτο πρακτικό τησ επιτροπόσ, το οπούο θα εύναι ςτη διϊθεςη όλων των υποψηφύων, 
και η μοριοδότηςη, για τον εκϊςτοτε υποψόφιο, αιτιολογεύται ςυνοπτικϊ από κϊθε μϋλοσ, ωσ 
προσ κϊθε ϋνα από τα δύο ςκϋλη τησ ςυνϋντευξησ.  

Σο ςυνολικό αποτϋλεςμα τησ μοριοδότηςησ κϊθε ομϊδασ κριτηρύων ανϊ υποψόφιο 
πολλαπλαςιϊζεται με τον αντύςτοιχο ςυντελεςτό βαρύτητασ και εξϊγεται το ςυνολικό 
ϊθροιςμα. Η ςυνολικό βαθμολογύα των κριτηρύων εξϊγεται με προςϋγγιςη δύο (2) δεκαδικών 
ψηφύων. 
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Αποδεκτού τύτλοι ςπουδών ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

Πτυχύο ό δύπλωμα  

● Αςτικόσ και Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (από 1998 μετονομϊςτηκε ςε Οικονομικόσ και 
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ) ό  

● Δημόςιασ Διούκηςησ με κατεύθυνςη Δημόςιασ Οικονομικόσ ό  

● Διεθνών και Ευρωπαώκών Οικονομικών και Πολιτικών πουδών (από Μϊιο 2008 
μετονομϊςτηκε ςε Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών) με κατεύθυνςη Διεθνών και 
Ευρωπαώκών Οικονομικών πουδών ό  

● Διεθνών και Ευρωπαώκών Οικονομικών πουδών ό  

● Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών με κατεύθυνςη Διεθνών και Ευρωπαώκών 
Οικονομικών χϋςεων ό  

● Διεθνών και Ευρωπαώκών πουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαώκών Οικονομικών 
και Πολιτικών πουδών) με κατεύθυνςη Διεθνών και Ευρωπαώκών Οικονομικών 
πουδών ό  

● Διεθνών Οικονομικών χϋςεων και Ανϊπτυξησ ό  

● Λογιςτικόσ και Φρηματοοικονομικόσ ό  

● Λογιςτικόσ Φρηματοοικονομικόσ και Ποςοτικόσ Ανϊλυςησ ό  

● Μϊρκετινγκ Αγροτικών Προώόντων ό  

● Οικονομικόσ Επιςτόμησ ό  

● Οικονομικόσ και Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ ό  

● Οικονομικών Επιςτημών ό  

● Οικονομικόσ και Διούκηςησ Σουριςμού ό  

● Περιφερειακόσ και Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ ό  
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● τατιςτικόσ ό  

● τατιςτικόσ και Αναλογιςτικόσ Επιςτόμησ ό  

● τατιςτικόσ και Αςφαλιςτικόσ Επιςτόμησ ό  

● τατιςτικόσ και Αναλογιςτικών − Φρηματοοικονομικών Μαθηματικών ό  

● Μαθηματικών Ειςαγωγικό Κατεύθυνςη τατιςτικόσ και 
Αναλογιςτικών−Φρηματοοικονομικών Μαθηματικών ό  

● Φρηματοοικονομικόσ και Σραπεζικόσ Διοικητικόσ. 

● Διούκηςησ Επιχειρόςεων Αγροτικών Προώόντων και Σροφύμων ό  

● Επιχειρηςιακόσ Έρευνασ και τρατηγικόσ Πωλόςεων (Marketing) ό  

● Επιχειρηςιακόσ Έρευνασ και Μϊρκετινγκ ό  

● Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων. 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ 

1. Αύτηςη. 

2. Τπεύθυνη δόλωςη. 

3. Σρόποι απόδειξησ γλωςςομϊθειασ. 

4. Σρόποι απόδειξησ Γνώςησ Φειριςμού Η/Τ. 
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