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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ – ΟΙΚ/ΚΟΤ                      Αζήλα,  14.02.2017 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ   Αξηζ. Πξση. 5748 

& ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

Πιεξνθνξίεο: Δ. Αξγπξηάδνπ (εζση. 2037) 

 

 Ππορ:  Όινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΔΛΓΟ  ΓΗΜΗΣΡΑ, 

ησλ εηδηθνηήησλ ΠΔ Γεσπφλσλ,  ΠΔ Γαζνιφγσλ ,  

ΠΔ Κηεληάηξσλ, ΠΔ Ιρζπνιφγσλ, ΠΔ Γεσιφγσλ 

 Κοιν:   Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Σν Γ.. ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ - ΓΗΜΗΣΡΑ  (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ) κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 05ε/84ε Γ/19&20.01.2017 απφθαζή ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζχζηαζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Γηαρείξηζεο Διέγρσλ Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ ηεο ππ΄αξ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΚ 2889/27.10.2014) ΚΤΑ ηνπ Οξγαληζκνχ, 

απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ αλάζεζε πξνζσξηλά ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ελ ιφγσ Γηεχζπλζεο.  

Γηα ην ιφγν απηφ πξνζθαιεί ηνπο επηζπκνχληεο λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα, ππαιιήινπο ηνπ ΔΛΓΟ 

ΓΗΜΗΣΡΑ, εηδηθφηεηαο ΠΔ Γεσπφλσλ, ΠΔ Γαζνιφγσλ, ΠΔ Κηεληάηξσλ, ΠΔ Ιρζπνιφγσλ θαη ΠΔ 

Γεσιφγσλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε αίηεζε, ηελ νπνία ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά 

ην αξγφηεξν μέσπι ηη Δεςηέπα 20.02.2017 και ώπα 15:00. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ππνβνιή, ζα δίλνληαη απφ ηελ πξντζηάκελε ηνπ Σκήκαηνο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, είηε ηειεθσληθά, 

είηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: eargiriadou@agrocert.gr . 

Γηα ηελ επηινγή ζα εθαξκνζηνχλ θαη’ αλαινγία  ηα θξηηήξηα ηνπ Ν. 4369/2016 (ΦΔΚ 

33/27.10.2016) φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ πξψηε εθαξκνγή - κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 

30) θαη πεξηγξάθνληαη θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο πξντζηάκελνπ 

Γηεχζπλζεο, φπσο παξαθάησ, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην: 

 

1. Δικαίυμα ςποτηθιόηηηαρ 
 

Ωο πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο επηιέγεηαη ππάιιεινο ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ, θαηεγνξίαο ΠΔ εθφζνλ: 

mailto:eargiriadou@agrocert.gr
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α) Έρεη αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηάκελνπ Γηεχζπλζεο επί έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ ή 

β) είλαη θάηνρνο αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνχο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή απφθνηηνο ηεο Δζληθήο 

ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο ή θάηνρνο αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνχο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ, κε ηνπιάρηζηνλ 13 έηε πξαγκαηηθή ππεξεζία, ζπλππνινγίδνληαο θαη ηα 

απαηηνχκελα έηε γηα ηελ απφθηεζε ησλ αλσηέξσ ηίηισλ ή  

γ) δηαζέηεη πξαγκαηηθή ππεξεζία πάλσ απφ δεθαηξία ρξφληα θαη έρεη αζθήζεη ζπλνιηθά 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) έηε θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο ή 

δ) δηαζέηεη πξαγκαηηθή ππεξεζία πάλσ απφ 23 έηε.  
 

Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα επηινγή, ππάιιεινο πνπ απνρσξεί απηνδηθαίσο απφ ηελ 

ππεξεζία εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

ππνςεθηνηήησλ. 
 

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα επηινγήο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο. 
 

1. Κπιηήπια επιλογήρ  
 

1. Γηα ηελ επηινγή ιακβάλνληαη ππφςε ηξεηο (3) νκάδεο θξηηεξίσλ: 

α) κνξηνδφηεζε βάζεη ηππηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνζφλησλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, 

β) κνξηνδφηεζε βάζεη εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη άζθεζεο θαζεθφλησλ επζχλεο, 

γ) κνξηνδφηεζε βάζεη δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 
 

2. Γηα ηελ ηειηθή κνξηνδφηεζε γηα ηε ζέζε πξντζηάκελνπ Γηεχζπλζεο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

κνξίσλ θάζε θαηεγνξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ εμήο ζπληειεζηή: 

40 % γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ (α), 

25% γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ (β), 

35% γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ (γ) θαη 
 

3. Σα σο άλσ θξηηήξηα αμηνινγνχληαη σο αθνινχζσο: 
 

α) Σα ηςπικά − εκπαιδεςηικά πποζόνηα μοπιοδοηούνηαι υρ εξήρ: 

αα) Ο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ ππνςεθίνπ κε 100 κφξηα. 

ββ) Ο δεχηεξνο ηίηινο ζπνπδψλ, εθφζνλ είλαη ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο κε ην βαζηθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ κε 30 κφξηα. 

γγ) Ο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ, εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο κε 150 κφξηα θαη ν δεχηεξνο 

κεηαπηπρηαθφο ηίηινο κε 30 κφξηα. 

δδ) Η επηηπρήο απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

(Δ..Γ.Γ.Α.) κε 250 κφξηα. 

εε) Σν δηδαθηνξηθφ δίπισκα κε 300 κφξηα.  

ζηζη) Οη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ θαη ηα δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

κνξηνδνηεζνχλ θαηά ηα αλσηέξσ πξέπεη λα είλαη ζπλαθή κε ηα αληηθείκελα ηεο πξνθεξπζζφκελεο 

ζέζεο. Η ζπλάθεηα, φπνπ δελ έρεη ήδε θξηζεί, θξίλεηαη κε αηηηνινγία απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

                                           
 Ωο πξαγκαηηθή ππεξεζία ινγίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ Οξγαληζκφ θαη 

ηνπ ρξφλνπ ηεο αλαγλσξηζζείζαο πξνυπεξεζίαο. 
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δδ) Η πηζηνπνηεκέλε απφ ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. επηκφξθσζε ηνπ ππαιιήινπ κνξηνδνηείηαη κε δέθα (10) 

κφξηα αλά ζεκηλάξην επηκφξθσζεο κε αλψηαην φξην ηα ζαξάληα (40) κφξηα. Γηα ηε βαζκνινγία ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο πηζηνπνηεκέλεο επηκφξθσζεο πνπ πξνβιέπεηαη, ιακβάλεηαη ππφςε ε επηκφξθσζε 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

εε) Η πηζηνπνηεκέλε γισζζνκάζεηα κνξηνδνηείηαη σο εμήο: 

Η άξηζηε γλψζε θάζε μέλεο γιψζζαο κε 40 κφξηα, ε πνιχ θαιή γλψζε κε 30 κφξηα θαη ε θαιή κε 

10 κφξηα, κε αλψηαην φξην ηα 100 κφξηα. 

Όια ηα αλσηέξσ πξνζφληα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 50/2001 (Α΄ 

39). 

Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλαο ππνςήθηνο απφ ηα ηππηθά − εθπαηδεπηηθά 

πξνζφληα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 1.000 κφξηα. 
 

β) Η επγαζιακή εμπειπία και η άζκηζη καθηκόνηυν εςθύνηρ μοπιοδοηούνηαι υρ εξήρ: 
 

Ο ρξφλνο ππεξεζίαο θαη ε άζθεζε θαζεθφλησλ επζχλεο κνξηνδνηνχληαη σο εμήο: 
 

αα) 20 κφξηα γηα θάζε έηνο αλαγλσξηζκέλεο ππεξεζίαο ζηνλ Οξγαληζκφ καο ή ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

κε αλψηαην φξην ηα 33 έηε  

ββ) 25 κφξηα γηα θάζε έηνο αλαγλσξηζκέλεο ππεξεζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε αλψηαην φξην ηα 7 

έηε  

γγ) 16,5 κφξηα γηα θάζε έηνο άζθεζεο θαζεθφλησλ επζχλεο ζην δεκφζην ηνκέα, κε αλψηαην φξην 

ηα 10 έηε. 
 

Υξφλνο ππεξεζίαο ή απαζρφιεζεο κεγαιχηεξνο ηνπ εμακήλνπ ινγίδεηαη σο πιήξεο έηνο. 

Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλαο ππνςήθηνο απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ηελ 

άζθεζε θαζεθφλησλ επζχλεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 1.000 κφξηα. 
 

γ) Δομημένη ςνένηεςξη  
 

Η δνκεκέλε ζπλέληεπμε δηελεξγείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. θνπφο ηεο δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα δηακνξθψζεη γλψκε γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ 

ηθαλφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

πξντζηάκελνπ ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρσλ Γάιαθηνο- Κξέαηνο. Καηά ην ζηάδην απηφ ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ ηνπ ππαιιήινπ, ε αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ην 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ, ζχκθσλα κε ηα ζην παξφλ νξηδφκελα.  
 

Η δνκεκέλε ζπλέληεπμε πεξηιακβάλεη δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

αα. Γνκεκέλε ζπδήηεζε επί ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο δεμηφηεηεο θαη πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην βηνγξαθηθφ 

ηνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ Μεηξψνπ. 
 

ββ. Αλάπηπμε ελφο ππνζεηηθνχ ζελαξίνπ γεληθνχ δηνηθεηηθνχ ελδηαθέξνληνο (situational interview) 

πνπ έρεη σο ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ λα πξνγξακκαηίδεη, λα 

ζπληνλίδεη, λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα ιακβάλεη απνηειεζκαηηθέο 

απνθάζεηο θαη λα δηαρεηξίδεηαη θξίζεηο. 
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Γηα ηε κνξηνδφηεζε ιακβάλνληαη ππφςε επίζεο νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ε ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά εγεζίαο ηδίσο ππφ ζπλζήθεο πίεζεο, ε ηθαλφηεηα 

ζπληνληζκνχ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. 
 

Κάζε ζθέινο ηεο ζπλέληεπμεο κνξηνδνηείηαη θαη’ αλψηαην φξην κε 500 κφξηα. Σν ζχλνιν ησλ 

κνξίσλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλαο ππνςήθηνο απφ θάζε κέινο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 1.000 

κφξηα. Η ηειηθή κνξηνδφηεζε ηεο ζπλέληεπμεο θάζε ππνςεθίνπ πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ 

βαζκψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν πεξηερφκελν ηεο ζπλέληεπμεο κε ηα θξίζηκα θαη νπζηαζηηθά ζεκεία ηεο αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά 

ζην πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ ππνςεθίσλ, θαη ε 

κνξηνδφηεζε γηα ηνλ εθάζηνηε ππνςήθην αηηηνινγείηαη ζπλνπηηθά απφ θάζε κέινο σο πξνο θάζε 

έλα απφ ηα δχν ζθέιε ηεο ζπλέληεπμεο.  

 

4. Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο κνξηνδφηεζεο θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ αλά ππνςήθην 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο θαη εμάγεηαη ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα. Η 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ εμάγεηαη κε πξνζέγγηζε δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ. 
 

2. Διαδικαζία Επιλογήρ 
 

Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ ζπληάζζεηαη κε 

επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο. ε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο ησλ 

φζσλ ππεχζπλα δειψλεη ν ππνςήθηνο ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

κε φζα ηεξνχληαη ζην πξνζσπηθφ Μεηξψν ηνπ ππαιιήινπ θαη ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο, 

ιακβάλνληαη ππφςε φζα βεβαηψλεη ε  Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη θαιέζεη 

ηνλ ππνςήθην γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ επηπιένλ εθείλσλ ζηνηρείσλ πνπ ππεχζπλα δειψλεη φηη 

θαηέρεη. 

Η αλσηέξσ δηαδηθαζία βεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

γίλεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ.  Οη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο ηεο ΚΤΑ 919/131869/20.10.2014 θαη ηεο πξνθήξπμεο απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κνξηνδνηεί θάζε ππνςήθην ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. Γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο ζπλέληεπμεο θάζε ππνςήθηνο θαιείηαη ρσξηζηά. ηε ζπλέρεηα ην Γ θαηαξηίδεη 

πίλαθα θαηάηαμεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε. Η δηαδηθαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ επηθξαηέζηεξνπ γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε ππνςεθίνπ 

κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε νξγάλνπ. 

 
 
 

  Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
 
 
     Αζαλάζηνο Βιάρνο 

 
 


