
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ 

ΟΦΥΠΕΚΑ ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) 

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει (Α 92). 

2. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2101 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και 

άλλες διατάξεις»», όπως ισχύει (Α 184). 

3. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/2020 «Συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΥΟΔΔ 581)., 

όπως ισχύει.

4. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-201 (Β΄ 4768) Απόφαση Υπουργών 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί «Έγκρισης του Οργανισμού του 

Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»

5. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30858/1148 /2022 (Β΄ 1877) Απόφαση Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τροποποίηση των Μονάδων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)’του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).
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6. Τη με αρ. πρωτ. 2927/13-08-2021 Απόφαση Τροποποίησης και κωδικοποίησης του 

«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119).

7. Τη με  αρ. πρωτ. 18201/07-09-2022 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

8. Το με αρ. πρωτ. 8677/09-09-2022 Πρακτικό της 88ης Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με το οποίο εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ανακοινώνει 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υποβολή προτάσεων με σκοπό την πλήρωση θέσεων εντός των Μονάδων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών Υποδοχής στο πλαίσιο προγράμματος εθελούσιας εσωτερικής 

κινητικότητας σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας είναι η μετακίνηση υπαλλήλων από Μονάδες 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Προέλευσης του Οργανισμού (εφεξής ΜΔΠΠ 

Προέλευσης) σε Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Υποδοχής (εφεξής 

ΜΔΠΠ Υποδοχής). Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των συμμετεχουσών ΜΔΠΠ στην 

ανωτέρω διαδικασία: 

Β. ΜΔΠΠ Προέλευσης

1. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς

2. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου - Βιστωνίδας και Ροδόπης

3. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας

4. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου

5. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου

6. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου

7. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και 

Αμβρακικού Κόλπου

8. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων 

Περιοχών Ιόνιων Νήσων



9. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευόμενων 

Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

10. Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων 

Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου

Ακολουθεί πίνακας των ΜΔΠΠ Υποδοχής με αναφορά στον ανώτατο αριθμό προσφερόμενων 

θέσεων ανά Μονάδα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών 

Δυτικής Μακεδονίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΘΕΣΕΙΣ 2

Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Θεσσαλίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΘΕΣΗ 1

Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Σποράδων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΘΕΣΕΙΣ 2

ΕΠΟΠΤΕΣ/ΦΥΛΑΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 2

Μονάδα Διαχείρισης Σαμαριάς και 
Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Κρήτης

ΕΠΟΠΤΕΣ/ΦΥΛΑΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ 2

Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

ΕΠΟΠΤΕΣ/ΦΥΛΑΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ: 1

Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Σκύρου και Εύβοιας*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΘΕΣΕΙΣ 2

Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΘΕΣΕΙΣ 2

Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Ανατολικής Κρήτης*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΘΕΣΕΙΣ 2

Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Νότιο- Ανατολικού Αιγαίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΘΕΣΕΙΣ 2

Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΘΕΣΕΙΣ 2

Μονάδα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου* ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΘΕΣΕΙΣ 2

Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΘΕΣΕΙΣ: 1

*Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί μετά την εξασφάλιση και λειτουργία των κτηριακών 

υποδομών της ΜΔΠΠ



Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα συνοδευόμενο από σύντομο βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναγράφονται αφενός 

ο Κλάδος και η Ειδικότητα αυτών σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΟΦΥΠΕΚΑ και 

αφετέρου θα γίνεται συνοπτική περιγραφή των λόγων της επιθυμητής μετακίνησης. Κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί μετακίνηση άνω της μιας ΜΔΠΠ. Στην περίπτωση αυτή 

οφείλει στην αίτησή του να δηλώσει τη σειρά προτίμησης. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται 

αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο metakinisi@necca.gov.gr εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από 

τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και τους δύο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 

Διαχείρισης Προστατευόμενων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Η Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό και θα 

εισηγηθεί προς το αρμόδιο όργανο του Οργανισμού αποκλειστικά εντός 20 εργάσιμων ημερών 

από τη λήξη προθεσμίας των αιτήσεων της παρούσης πρόσκλησης. Η Επιτροπή δύναται να 

προσκαλέσει τους υποψηφίους μετακινούμενους σε προσωπικές συνεντεύξεις, ενώ στην 

τελική επιλογή θα ληφθεί υπόψη και η πιθανή αποδυνάμωση των ΜΔΠΠ προέλευσης. 

Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. η οποία θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και θα δημοσιευτεί στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

ΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της, για τη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ). Ο 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα 

υποβάλλει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η προκειμένου: α) να αξιολογήσει την αίτηση και τον 

φάκελο συμμετοχής που αυτός υποβάλλει, β) να αξιολογήσει τυχόν ενστάσεις που θα 
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υποβληθούν από ή εναντίον του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα και γ) να καταρτίσει το σχέδιο σύμβασης που θα υπογραφεί, σε 

περίπτωση επιλογής. Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του/της 

ενδιαφερομένου/ης ενδέχεται να λάβει χώρα επίσης, εφόσον είναι απαραίτητη: α) για τη 

συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς και β) για την 

εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση 

δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς θα περιορίζεται 

μόνο στα αναγκαία κάθε φορά δεδομένα και μόνο στην ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια, 

και θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Η χρονική 

διάρκεια φύλαξης και επεξεργασίας των δεδομένων επιβάλλεται αφενός από τη διάρκεια και 

τον σκοπό της παρούσας πρόσκλησης και των συμβάσεων που θα συναφθούν κατόπιν αυτής, 

και αφετέρου από την υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να διατηρεί τον φάκελο της 

πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης, για χρονικό διάστημα 

τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή, και τη λειτουργία της, προκειμένου 

να μπορεί να διενεργηθεί λογιστικός και νομικός έλεγχος από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 

Το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό 

Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ιδίως στα άρθρα 15 – 22, όπως μεταξύ άλλων δικαιωμάτων 

πρόσβασης στα τηρούμενα δεδομένα (άρθρο 15), διόρθωσης των δεδομένων (άρθρο 16) και 

περιορισμού τους (άρθρο 18). 

Στο βαθμό που θα κληθεί να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων 

προσώπων, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου που θα ανατεθεί, κάθε εξωτερικός 

συνεργάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679 και να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει 

ότι, εξ΄ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι 

απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Αυτή η υποχρέωση ισχύει για το 

σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, το σύνολο των 

επεξεργασιών που υφίστανται, για όλη την περίοδο αποθήκευσης. Οφείλει επίσης να 

διασφαλίζει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων εκ μέρους των υποκειμένων των δεδομένων, 

κατά τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. 

Ζ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Όλα τα παραδοτέα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο αποκτώνται, 

καταρτίζονται, αναπτύσσονται και παράγονται από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την 



εκτέλεση των συμβάσεων, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του 

δικαιούχου φορέα (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), που μπορεί μόνος αυτός να τα διαχειρίζεται και να τα 

αξιοποιεί. Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α δύναται να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή να τα αξιοποιεί, 

χωρίς προηγούμενη άδεια του αντισυμβαλλομένου, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη 

διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσης τους. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο έργο ανήκουν 

στο δικαιούχο φορέα (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α). Με την υπογραφή της σύμβασης, ο κάθε 

αντισυμβαλλόμενος μεταβιβάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου στον 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, ο οποίος θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος του έργου και φέρει όλες τις 

εξουσίες που απορρέουν από αυτό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 

2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ισχύει. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 

2108089271 ή στο email:  secretariat@necca.gov.gr 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί:

α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στη θεματική σελίδα Νέα 

και Ανακοινώσεις 

β) να αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα στελέχη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

Συνημμένο:

Υπόδειγμα αίτησης

Για το ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ

Η Πρόεδρος 

Μαρία Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια ΕΜΠ

mailto:%20secretariat@necca.gov.gr
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