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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή υπαλλήλων Δ/νσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ),
στην

υλοποίηση με ίδια μέσα του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ– ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ LUCAS ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (τίτλος
στα αγγλικά: «Pilot studies on the provision of harmonized land use/land cover
statistics -Synergies between LUCAS and the national systems)»

Η Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων έχοντας υπόψη:
1. Την με AΠ. 40301.2012.002-2012.598 Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου,
μεταξύ αφ’ ενός της EUROSTAT και αφετέρου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
2. Την με ΑΠ. 1330/125106 /15-10-2013 ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί Έγκριση
διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρειες εφαρμογής του κοινοτικού έργου
«ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ– ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ LUCAS ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
3. Την με ΑΠ. 1539/140140/15-11-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων περί Συγκρότησης Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης των από
8/4/2013
υπογραφεισών
συμβάσεων
μεταξύ
ΥΠΑΑΤ
και
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, συγκρότηση
Ειδικής Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και Παραλαβής και εξουσιοδότηση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου
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«ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ– ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ LUCAS ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
4. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247), «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 26 και 22
παρ.3.
5. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
6. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ Α 187), «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν
αίτηση συμμετοχής στις Ομάδες Εργασίας που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του έργου
ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ– ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ LUCAS ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (τίτλος στα αγγλικά «Pilot studies on the provision of harmonized land
use/land cover statistics (Synergies between LUCAS and the national systems)», το οποίο
θα εκτελεστεί με ίδια μέσα.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007-2013, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτική
Ανάπτυξη- Ανταγωνιστικότητα και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

1. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Η ανάγκη επίτευξης του στόχου της παροχής εναρμονισμένων και ποιοτικών στατιστικών
δεδομένων για την κάλυψη και την χρήση γης σύμφωνα με προκαθορισμένη από την
EUROSTAT ταξινόμηση και ακρίβεια και της υλοποίησης μελέτης σκοπιμότητας για την
ενσωμάτωση της εθνικής μελέτης εφαρμογής στις απαιτήσεις μελλοντικών στατιστικών
ερευνών (LUCAS) επέβαλλε την υλοποίηση του έργου του θέματος. Το έργο ανέλαβε να
υλοποιήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια του
προγράμματος EUROSTAT GRANT FOR 2012 με θέμα «Land use and land cover statistics».
Για την υλοποίηση του έργου θα συγκροτηθούν δύο (2) Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) έκαστη
αποτελούμενη από ένα (1) Πρόεδρο και επτά (7) μέλη.
Οι Ομάδες Εργασίας έχουν το εξής αντικείμενο εργασιών:
Η πρώτη Ομάδα Εργασίας έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση και συλλογή των διαθέσιμων
πηγών δεδομένων κάλυψης και χρήσης γης καθώς και την μελέτη ανάλυσης και
τεκμηρίωσης των εν λόγω πηγών.
Παραδοτέα της πρώτης Ομάδας Εργασίας:
i.
Αναφορά διερεύνησης των διαθέσιμων πηγών δεδομένων από επίσημες πηγές
γεωχωρικών δεδομένων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
ii.

Μελέτη ανάλυσης και τεκμηρίωσης των διαθέσιμων πηγών δεδομένων

iii.

Αναφορά συλλογής των υφιστάμενων δεδομένων για την πιλοτική εφαρμογή

Η δεύτερη Ομάδα Εργασίας έχει ως αντικείμενο την τεκμηρίωση της ποιότητας και της
αξιοπιστίας των δεδομένων που θα συλλεχθούν καθώς και την εκπόνηση μελέτης
συγκριτικής εκτίμησης διαμέσου βαθμονόμησης των διαθεσίμων πηγών.
Παραδοτέα της δεύτερης Ομάδας Εργασίας
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i.
Μελέτη, εκτίμηση και τεκμηρίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σε
διάφορα επίπεδα γεωγραφικής ανάλυσης
ii. Μελέτη συγκριτικής εκτίμησης διαμέσου βαθμονόμησης για τις διαθέσιμες πηγές
δεδομένων βάση κριτηρίων σε συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης του έργου
Η αναλυτική περιγραφή των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων των ανωτέρω ομάδων
περιλαμβάνεται στο αναλυτικό σχέδιο εφαρμογής και χρονοδιαγράμματος το οποίο θα
συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Παραλαβής του
έργου.
Η εργασία κάθε ομάδας είναι συλλογική και εκτελείται εκτός του κανονικού ωραρίου
εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από ενδεχόμενη υπερωριακή απασχόληση,
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τις απαιτήσεις του έργου.
Ο καταμερισμός των εργασιών, ο έλεγχος των χρονοδιαγραμμάτων, η εξασφάλιση της
συνεργασίας μεταξύ των μελών κάθε Ομάδας και της ισότιμης συνεισφοράς τους για την
παραγωγή εκάστου παραδοτέου, καθώς και η επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς
αποτελούν ευθύνη του προέδρου της ομάδας.
Η χρονική διάρκεια του έργου των Ομάδων Εργασίας είναι 7 μήνες, με δυνατότητα
παράτασης ισόχρονης με την παράταση υλοποίησης του έργου.
Τα κριτήρια επιλογής για τα μέλη των Ομάδων ορίζονται ως εξής:
Ελάχιστα Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Ειδικότερα προβλέπονται:
-

έξι (6) θέσεις ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
πέντε (5 ) θέσεις ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
τρεις (3) θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
δύο (2) θέσεις ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

2.Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία τριών (3) ετών για τα μέλη και αντίστοιχη πενταετή (5)
εμπειρία για τους προέδρους σε αντικείμενο σχετικό με το έργο ή αντίστοιχου χρόνου
εμπειρία σε αντικείμενα που σχετίζονται με επεξεργασία γεωχωρικών και στατιστικών
δεδομένων - πληροφοριών και κατηγοριοποίηση – ομογενοποίηση ψηφιακών δεδομένων,
περιβαλλοντικά δεδομένα, χρήσης γης, ανάλυση και τεκμηρίωση στοιχείων για διαμόρφωση
αγροτικών, οικονομικών και περιφερειακών πολιτικών
3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency) ή πολύ καλή γνώση (επίπεδο
advanced) ή καλή γνώση (επίπεδο lower).
4. Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών με ειδικότερες γνώσεις διαχείρισης ψηφιακών
γεωχωρικών δεδομένων με συστήματα Γεωγραφικών πληροφοριών ή βάσεων δεδομένων ή
λογισμικών ανάλυσης στατιστικών δεδομένων.
Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθούν:
1. Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο σχετικό με: γεωχωρικά ή
στατιστικά δεδομένα ή με πληροφοριακά συστήματα και διαχείριση ψηφιακών δεδομένων ή
με περιβαλλοντικά θέματα, ή με χωροταξικά θέματα ή θέματα χρήσεων γης ή ανάλυσης και
τεκμηρίωσης στοιχείων για διαμόρφωση αγροτικών, οικονομικών και περιφερειακών
πολιτικών
2. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επιτροπές σε συναφή αντικείμενα και εμπειρία σε
αντικείμενα σχετικά με: γεωχωρικά ή στατιστικά δεδομένα ή με πληροφοριακά συστήματα
και διαχείριση ψηφιακών δεδομένων ή με περιβαλλοντικά θέματα, ή με χωροταξικά θέματα
ή θέματα χρήσεων γης ή ανάλυσης και τεκμηρίωσης στοιχείων για διαμόρφωση αγροτικών,
οικονομικών και περιφερειακών πολιτικών.
Ειδικότερα για τους πρόεδρους
συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα:

των

3

ομάδων,

πέραν

των

ανωτέρω,

θα
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1. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό, υλοποίηση, διοίκηση ή/και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών ή/και
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Πράξεων και Έργων.
2. Η υπηρέτηση σε θέσεις ευθύνης σε φορείς της δημόσιας διοίκησης.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι Ομάδες Εργασίας συγκροτούνται με την παρακάτω διαδικασία:
1. Ανάρτηση της πρόσκλησης στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, www.minagric.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr καθώς
και αποστολή τoυ σχετικού εγγράφου στις αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες.
2. Υποβολή υπογεγραμμένης αίτησης συμμετοχής στις ομάδες του έργου (σε μορφή .pdf)
και του συνημμένου σε αυτήν Τυποποιημένου Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος
(σε μορφή word) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση
Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, ηλεκτρονική διεύθυνση: ax5u029@minagric.gr,
έως και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013.
3. Αξιολόγηση από την ειδική Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης του Έργου η
οποία συγκροτείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση και η οποία επιτροπή θα προτείνει
τους προέδρους και τα μέλη καθεμίας από τις δύο (2) Ομάδες Εργασίας, λαμβάνοντας
υπόψη και συνεκτιμώντας τη συσχέτιση των προσόντων κάθε υποψηφίου με τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου. Η βαθμολόγηση και τα μόρια για κάθε ένα από τα
κριτήρια καθώς και το ανώτατο όριο βαθμολογίας / μοριοδότησης ορίζονται στο
συνημμένο παράρτημα. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο υποψηφίων, η επιλογή
πραγματοποιείται δια κληρώσεως.
4. Δημιουργία λίστας 16 επιτυχόντων και 16 επιλαχόντων.
5. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη συγκρότηση και τον ορισμό των προέδρων και
των μελών των δύο (2) Ομάδων Εργασίας.
3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
Η αποζημίωση των μελών συναρτάται από την τελική κατανομή των εργασιών ανά ομάδα η
οποία θα υλοποιηθεί από την Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης του Έργου και
του ποσού που προβλέπεται στην εγκεκριμένη τεχνικοοικονομική πρόταση του έργου. Η
αποζημίωση των συμμετεχόντων στις Ομάδες Εργασίας ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 6,88
€ ανά ώρα εργασίας, με ανώτατο όριο μηνιαίως 220,00 € για τους προέδρους των Ομάδων
Εργασίας και σε 5,63 € ανά ώρα εργασίας και 180,00 € για τα μέλη των Ομάδων Εργασίας,
σύμφωνα με την ΚΥΑ 1330/125106 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α/2011). Οι ανωτέρω μηνιαίες αποζημιώσεις για τον πρόεδρο και τα μέλη
καταβάλλονται με την προϋπόθεση εργασίας τουλάχιστον 32 ωρών ανά μήνα, σε περίπτωση
δε λιγότερων ωρών εργασίας, η μηνιαία αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ
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Συνημμένα:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Παράρτημα Ι - Βαθμολόγηση- Μόρια κριτήριων
3. Τυποποιημένο βιογραφικό για Πρόεδρο και Μέλος Ομάδας Εργασίας του έργου «Pilot
studies on the provision of harmonized land use/land cover statistics (Synergies between
LUCAS and the national systems)»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
4.Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Δ/ΝΣΕΙΣ ΥΠΑΑΤ
2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αθήνα,…../….…/2013

Προς:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων
Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής
& Τεκμηρίωσης
Όνομα:
Επώνυμο:

Με την παρούσα αιτούμαι τη συμμετοχή μου στις Ομάδες Εργασίας του έργου
«Αναβάθμιση της Διαδικασίας Εκτίμησης των Στατιστικών Πηγών για Κάλυψη και
Χρήση Γης σε Εθνικό Επίπεδο και Ενσωμάτωση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή
Έρευνα (LUCAS)» σύμφωνα με τους όρους της με Αρ.Πρωτ.………/………..
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Συναφώς, υποβάλλω συνημμένα το Τυποποιημένο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμά
μου και δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι
πλήρεις και ακριβείς και εφόσον ζητηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά
θα τα προσκομίσω.

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
υπογραφή
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Παράρτημα Ι
Ελάχιστα Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Ειδικότερα προβλέπονται:
-

έξι (6) θέσεις ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
πέντε (5 ) θέσεις ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
τρεις (3) θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
δύο (2) θέσεις ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2.Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία τριών (3) ετών για τα μέλη και αντίστοιχη πενταετή (5)
εμπειρία για τους προέδρους σε αντικείμενο σχετικό με το έργο ή αντίστοιχου χρόνου
εμπειρία σε αντικείμενα που σχετίζονται με επεξεργασία γεωχωρικών και στατιστικών
δεδομένων - πληροφοριών και κατηγοριοποίηση – ομογενοποίηση ψηφιακών δεδομένων,
περιβαλλοντικά δεδομένα, χρήσης γης, ανάλυση και τεκμηρίωση στοιχείων για διαμόρφωση
αγροτικών, οικονομικών και περιφερειακών πολιτικών
3. Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency) ή πολύ καλή γνώση (επίπεδο
advanced) ή καλή γνώση (επίπεδο lower).
4. Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών με ειδικότερες γνώσεις λογισμικών διαχείρισης
ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων με συστήματα Γεωγραφικών πληροφοριών, βάσεις
δεδομένων, λογισμικών ανάλυσης στατιστικών δεδομένων

Α/Α

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

2.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΝΑΙ

3.

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΝΑΙ

4.

Εργασιακή εμπειρία τριών (3)
ετών για τα μέλη

ΝΑΙ

5.

Εργασιακή εμπειρία πέντε ετών
(5) εμπειρία για τους προέδρους

ΝΑΙ

6.

Χρήση
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
με
ειδικότερες
γνώσεις λογισμικών διαχείρισης
ψηφιακών
γεωχωρικών
δεδομένων
με
συστήματα
Γεωγραφικών πληροφοριών ή
βάσεων δεδομένων ή λογισμικών
ανάλυσης
στατιστικών
δεδομένων

ΝΑΙ

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΗΣ: 100

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ με αντικείμενο
σχετικό
με:
γεωχωρικά
ή

ΒΑΘΜΟΣ/Μ
ΟΡΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
‘Η ΑΠΑΞ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
8
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στατιστικά
δεδομένα
ή
με
πληροφοριακά συστήματα και
διαχείριση ψηφιακών δεδομένων
ή με περιβαλλοντικά θέματα, ή
με χωροταξικά θέματα ή θέματα
χρήσεων γης ή ανάλυσης και
τεκμηρίωσης
στοιχείων
για
διαμόρφωση
αγροτικών,
οικονομικών και περιφερειακών
πολιτικών
2.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ με αντικείμενο
σχετικό
με:
γεωχωρικά
ή
στατιστικά
δεδομένα
ή
με
πληροφοριακά συστήματα και
διαχείριση ψηφιακών δεδομένων
ή με περιβαλλοντικά θέματα, ή
με χωροταξικά θέματα ή θέματα
χρήσεων γης ή ανάλυσης και
τεκμηρίωσης
στοιχείων
για
διαμόρφωση
αγροτικών,
οικονομικών και περιφερειακών
πολιτικών
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3.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
με
αντικείμενο
σχετικό
με:
γεωχωρικά
ή
στατιστικά
δεδομένα ή με πληροφοριακά
συστήματα
και
διαχείριση
ψηφιακών δεδομένων ή με
περιβαλλοντικά θέματα, ή με
χωροταξικά θέματα ή θέματα
χρήσεων γης ή ανάλυσης και
τεκμηρίωσης
στοιχείων
για
διαμόρφωση
αγροτικών,
οικονομικών και περιφερειακών
πολιτικών

20

4.

(2 μονάδες ανά έτος σχετικής
εμπειρίας, επιπλέον των τριών (3)
υποχρεωτικών για να μέλη και
πέντε (5) υποχρεωτικών για τον
πρόεδρο

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΡΙΣΤΗ

7

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

5

ΚΑΛΗ

0

5.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ομάδες εργασίας
και επιτροπές σε συναφείς με το
έργο θεματικές ενότητες

10 (2 μονάδες ανά επιτροπή ή
ομάδα εργασίας στην οποία
συμμετείχε)

6.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
στο σχεδιασμό,
υλοποίηση,
διοίκηση
ή/και
αξιολόγηση Ευρωπαϊκών ή/και
Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων, Πράξεων και
Έργων.

10 (2 μονάδες ανά πρόγραμμα,
πράξη ή έργο)

7.

Υπηρέτηση σε θέσεις ευθύνης σε
φορείς της δημόσιας διοίκησης

20 (1 μονάδα για κάθε έτος
υπηρέτηση σε θέσεις ευθύνης)

ΣΥΝΟΛΟ
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΜΕΛΟΣ (υπογραμμίστε)
ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Επώνυμο :
Όνομα :

................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Όνομα πατρός :

.......................................................................................................................

Α.Δ.Τ. : …………………………………………………………………………………………………………………
2. Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση :

..............................................................................................................................

Πόλη / Περιφέρεια :

...............................................................................................................

Ταχυδρομικός κώδικας :

.......................................................................................................

Αριθμός τηλεφώνου οικίας :

................................................................................................

Αριθμός τηλεφώνου εργασίας :
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας :

..........................................................................................

...................................................................................................

Προσωπικό Ε-mail :

………………………………………………………………………………………………………………………………...

Υπηρεσιακό Ε-mail :

………………………………………………………………………………………………………………………………...

Όνομα και αριθμός τηλεφώνου προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση
απουσίας μου:

...........................................................................................................................

3. Ημερομηνία γέννησης : ...........................................................................

4. Σύνολο επαγγελματικής εμπειρίας:
ΕΤΗ

ΜΗΝΕΣ

5. Τυπική εκπαίδευση (με χρονολογική σειρά από την πλέον πρόσφατη)
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(ονομασία, πόλη, χώρα)

Τίτλος αποδεικτικού / ειδικότητα

9

Έτος
χορήγησης

ΑΔΑ: ΒΛΓ7Β-698

6. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας:
Επίπεδο

Πιστοποιητικό

Proficiency ή αντίστοιχο
Advanced ή αντίστοιχο
Lower ή αντίστοιχο

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
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7. Επαγγελματική εμπειρία
7.1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έτος):
Ακριβής τίτλος θέσης
(π.χ.
στέλεχος,
Προϊστάμενος
μονάδας,
τμήματος,
δ/νσης,
Γεν.
δ/νσης κ.λπ.)

Φορέας
Περιγραφή
αντικειμένου
εργασίας

7.2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έτος):
Ακριβής τίτλος θέσης
(π.χ.
στέλεχος,
Προϊστάμενος
μονάδας,
τμήματος,
δ/νσης,
Γεν.
δ/νσης κ.λπ.)

Φορέας
Περιγραφή
αντικειμένου
εργασίας
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7.3 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έτος):
Ακριβής τίτλος θέσης
(π.χ.
στέλεχος,
Προϊστάμενος
μονάδας,
τμήματος,
δ/νσης,
Γεν.
δ/νσης κ.λπ.)

Φορέας
Περιγραφή
αντικειμένου
εργασίας
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8. Γνώσεις - Χειρισμός Η/Υ
Για τις εφαρμογές που ακολουθούν, κατατάξτε τον εαυτό σας σε ένα από τα
παρακάτω επίπεδα:
Επίπεδο 1: Απλή χρήση εφαρμογής, Επίπεδο 2: Ευχερής χρήση εφαρμογής &
στοιχειώδης

σχεδίαση, Επίπεδο 3:

Ευχερής σχεδίαση εφαρμογών

ΟΧΙ

ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3

ΕΙΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επεξεργαστής κειμένου
Λογιστικό φύλλο
Βάση δεδομένων
Εφαρμογή παρουσιάσεων
Εφαρμογή

παρακολούθησης

έργων
Λογισμικά διαχείρισης ψηφιακών
γεωχωρικών δεδομένων με
συστήματα Γεωγραφικών
πληροφοριών
Λογισμικά ανάλυσης στατιστικών
δεδομένων

Internet / e-mail

ΝΑΙ

ΟΧΙ





Χειρισμός άλλων εφαρμογών πληροφορικής
Αναφέρατε:
……………………………………………………………………………………………………………
10. Εργασιακή κατάσταση

Α. Σημερινή θέση εργασίας (προσδιορίστε και συμπληρώστε το φορέα και την
υπηρεσία):
…………………………………………………………………………………………………………………

Β. Εργασιακή σχέση:
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1. Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος
2. Υπάλληλος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου




Γ. Υπηρεσιακή κατάσταση:
Κατηγορία:
Ειδικότητα:
Βαθμός:
Θέση ευθύνης:

11. Έχετε συμμετάσχει ως γραμματέας/μέλος/πρόεδρος σε ομάδες
εργασίας ή επιτροπές;
Ομάδα/Επιτροπή (τίτλος και αριθμός
απόφασης ή ΑΔΑ)

Περίοδος

Ρόλος

12. Έχετε συμμετάσχει στο σχεδιασμό, υλοποίηση, διοίκηση ή/και
αξιολόγηση προγραμμάτων/έργων/μελετών;
Τίτλος/περιγραφή

Περίοδος

Ρόλος
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