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Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.), στο 

εξής Εταιρία έχοντας υπόψη:  

• Τον Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 

Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ /13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων 

εταιρειών».  

• Το Καταστατικό της Εταιρείας με αριθ. ΓΕΜΗ: 19088131000 

• Τον Κανονισμό Οργάνωσης της Εταιρείας. 

• Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, 

της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

• Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα 

• Το Ν. 3463/2006 (Άρθρο 252.3β) περί Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιριών Ο.Τ.Α. 

• Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23-12-2014), με το οποίο εισήχθη 

εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/97 για τις συγχρηματοδοτούμενες 

συμβάσεις μίσθωσης έργου. 

• Την παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07-07-2016, που 

τροποποιεί την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις 

συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. 

• Την με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα : 

Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

•  Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521): 

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 

- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

ΕΣΠΑ 2014 -2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς». 

• Το Ν. 4452/2017 (άρθρο 21). 

• Τα άρθρα 2 και 121 του Ν. 4674/2020 για την αναπτυξιακή στρατηγική των Ο.Τ.Α. 

• Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών 

Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας 

Δαπάνης, σύμφωνα με την οποία η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.). αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) / Δικαιούχος 

του τοπικού προγράμματος που είναι συγχρηματοδοτούμενο ως προς την κάλυψη 

των αμοιβών του προσωπικού της. 
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• Την εγκύκλιο 200/16-06-2020 με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 

(Α’53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)». 

• Την με Αριθμ. Πρωτ. 1337/04-05-2022_(ΦΕΚ 2310Β’11-5-2022) Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-

08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, 

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» 

• Την αριθ. 7/24-10-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) περί έγκρισης 

πρόσκλησης για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για τις ανάγκες 

υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER στο πλαίσιο των ενεργειών 

πληροφόρησης, προβολής και εμψύχωσης του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις 

λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» 

Ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να καταρτίσει μία (1) Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) 

Ιδιωτικού Δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης, προβολής και εμψύχωσης 

του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση». 

Η Σύμβαση θα είναι διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 

31/12/2025. 

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτομο πτυχιούχο ΤΕ 

ειδικότητας Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή άλλων σχετικών πτυχίων όπως 

αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο πεδίο «Απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα».  

Το Έργο που θα αναλάβει ο / η συνεργάτης θα είναι ο προγραμματισμός και η 

υλοποίηση των ενεργειών εμψύχωσης (εμψυχωτής) και ειδικότερα το πακέτο 

εργασίας «Ενέργειες πληροφόρησης και προβολής – Ενέργειες εμψύχωσης».  

Ο / Η συνεργάτης δεν θα αποτελεί μέρος του Υπηρεσιακού Πυρήνα της Ο.Τ.Δ. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής 

Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και 

έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το 

αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης. 

Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των 

αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε 
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μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο 

μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα. 

Η αναπτυξιακή αντίληψη της Εταιρίας επικεντρώνεται στην «οικοδόμηση 

ικανοτήτων» και στην «ενδυνάμωση» του τοπικού πληθυσμού, ιδιαίτερα των 

μειονεκτουσών ομάδων και στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα 

προγράμματα και τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται ώστε να υπηρετήσουν ένα 

συνεκτικό και ολοκληρωμένο όραμα για την τοπική ανάπτυξη. Το καθένα καλύπτει 

κάποια συγκεκριμένη ανάγκη, ικανοποιεί έναν επιμέρους στόχο αυτού του 

οράματος, το οποίο επικαιροποιείται και εμπλουτίζεται συνεχώς μέσω της 

κοινωνικής διαβούλευσης. 

Τα σημαντικότερα έργα χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους 

και προωθούν τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. 

Από το 1994 η Εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία και σημαντικά αποτελέσματα 

τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες LEADER II και LEADER+ και τον Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-

2013, ενώ στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο υλοποιεί το τοπικό πρόγραμμα 

LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020. 

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την 

εμψύχωση» εντάσσονται και ο προγραμματισμός - υλοποίηση των ενεργειών 

εμψύχωσης (εμψυχωτής) και ειδικότερα το πακέτο εργασίας  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του / της συνεργάτη, το 

αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης θα εξειδικευτεί σε ενέργειες της παρακάτω 

παραγράφου : 

Αντικείμενο σύμβασης: Στις Ενέργειες πληροφόρησης και προβολής – ενέργειες 

εμψύχωσης συμπεριλαμβάνονται : 

• Η οργάνωση εκδηλώσεων εμψύχωσης και ενημέρωσης, σεμιναρίων 

επιμόρφωσης και κάθε εκδήλωσης υποστήριξης που απευθύνονται σε ομάδες που 

εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος (δικαιούχοι, επενδυτές, 

σύμβουλοι, ΟΤΑ, ειδικές ομάδες συμφερόντων / νέοι, γυναίκες, συλλογικοί και 

λοιποί φορείς κλπ.) και ο τοπικός πληθυσμός 

• Η συμμετοχή σε όλες τις ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και 

εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού και των δικαιούχων επενδυτών που 

πραγματοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος 

CLLD/LEADER 
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• Η προετοιμασία και συμμετοχή σε ημερίδες και συναντήσεις ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης σχετικές με το Τοπικό Πρόγραμμα. 

• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και εμψύχωσης στους δικαιούχους για 

τους όρους του Προγράμματος, καθώς και σχετικά με την προετοιμασία, την 

υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδυτικών τους σχεδίων.  

• Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας (δημιουργία έντυπου και 

ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού, δελτίων τύπου και καταχωρήσεων - 

συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας και των social media της ΟΤΔ, προετοιμασία 

και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προβολής του Τοπικού Προγράμματος κ.α.).  

• Η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, δυνητικών δικαιούχων και 

δικαιούχων του Τοπικού Προγράμματος και του τοπικού πληθυσμού με όλα τα 

σύγχρονα μέσα δημοσιότητας (ηλεκτρονικός και έντυπος τύπος, διαδίκτυο, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) 

• Η κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των εμπλεκόμενων ομάδων 

συμφερόντων σε κοινές δράσεις της ΟΤΔ όπως (τομεακές δράσεις, δράσεις 

δικτύωσης, διατοπικά - διακρατικά σχέδια κ.λπ.) 

• Η ευρύτερη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και ο 

σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων προς την ΟΤΔ για υλοποίηση όλων των 

αναγκαίων ενεργειών και εκδηλώσεων για την επίτευξη αυτού του σκοπού 

(εκθέσεις, ημερίδες, δημοσιεύσεις, εκδόσεις κ.λπ.) και η οργάνωση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την πορεία υλοποίησης στις αρμόδιες Αρχές 

(Διαχειριστικές Αρχές, ΥπΑΑΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.) 

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης : Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του συνεργάτη 

είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/12/2025. Η ημερομηνία λήξης 

της σύμβασης συμπίπτει με τη λήξη του εγκεκριμένου Τοπικού προγράμματος ως 

ισχύει.  

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης: Το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής του 

συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως του ποσού 

των σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (45.600,00€) συμπεριλαμβανομένων 

και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων 

επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.  

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης των 

ενεργειών πληροφόρησης, προβολής, εμψύχωσης στη βάση ανθρωποωρών 

απασχόλησης του συνεργάτη (έναντι κόστους δώδεκα (12) Ευρώ / ανθρωποώρα) 

και πιστοποίηση αυτών από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η 
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πληρωμή θα γίνεται υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου υπολοίπου στο λογαριασμό 

του 19.4 και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Τόπος εργασίας: Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου του συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής 

Καρδίτσας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.), καθώς και 

επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος. Επίσης, ο συνεργάτης 

θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Συντονιστή του έργου και τα 

υπόλοιπα μέλη των Ομάδων Έργου και των Επιτροπών στις οποίες θα ενταχθεί. Στις 

περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή του 

έργου απαιτείται μετακίνηση του συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από τον 

προϋπολογισμό της πράξης, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη 

σύμβαση. 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Για το έργο που αναλαμβάνει να 

εκτελέσει ο συνεργάτης, όπως αυτό θα περιγράφεται στο αντικείμενο της 

σύμβασης, υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικές (μηνιαίες ή διμηνιαίες) εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών) με συνημμένα τα αντίστοιχα φύλλα 

χρονοχρέωσης του συνεργάτη. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση - 

είτε ολικά είτε κατά τμήματα - της ποιοτικής και ποσοτικής εκτέλεσης του 

παραδοτέου του συνεργάτη, θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναθέσεων της 

Εταιρείας, από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η ανεπιφύλακτη 

υπογραφή της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και 

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο συνεργάτης. 

 

Απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και 

Επικοινωνίας, πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και 

Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Εφαρμογών Ξένων 

Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών 

Μονάδων ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.* 

2. Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2) τουλάχιστον 

3. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Β1 και άνω) 

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ 

5. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας** 
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6. Τουλάχιστον 8ετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας.  

7. Τουλάχιστον 5ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία:  

- στη διαχείριση - παρακολούθηση έργων / δράσεων χρηματοδοτούμενων από 

Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά Προγράμματα, όπως ενδεικτικά είναι η συμμετοχή σε 

ομάδες έργου με αντικείμενο την ενημέρωση, εμψύχωση, προβολή, δημοσιότητα 

και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού ή ειδικών ομάδων πληθυσμού  

- στη συμβουλευτική, εμψύχωση, υποστήριξη ατόμων, ομάδων ή ειδικών ομάδων 

πληθυσμού στα πλαίσια έργων / δράσεων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά 

ή/και Εθνικά Προγράμματα. 

* ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 

ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

 

** Ο/Η αιτών/ούσα υποχρεούται να μετακινείται για τις ανάγκες του έργου με δικό 

του μεταφορικό μέσο.  

 

Προαιρετικά προσόντα 

Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών. 

 

2. . ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία : 

α)  Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ 

αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους). 

γ)  Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί 

την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. 
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ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

πρότασης. 

ζ) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το 

οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω 

των έξι μηνών. 

η) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, 

βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και 

έχει ισχύ δεδικασμένου. 

θ) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει 

διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο. 

ι)  Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην αίτηση 

υποψηφιότητας. 

κ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση 

υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

2.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, 

συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, 

παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.  

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο 

απόρριψης της συμμετοχής του. 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε υποψήφιου/ας πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα 

και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για 

συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Παράρτημα 1). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του Κεφαλαίου 

2 (Παράρτημα 2) 

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από 

το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.   

4. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον 

υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό. 

5. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού. 
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6. Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης της ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται, 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Πρόσκληση (Παράρτημα 6)  

7. Πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Πρόσκληση (Παράρτημα 7)  

8. Τεκμηρίωση γενικής επαγγελματικής εμπειρίας. 

9. Τεκμηρίωση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας 

10. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική 

θητεία ή Υπεύθυνη Δήλωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (αφορά τους 

άνδρες υποψήφιους). 

11. Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα εκ του 

πρωτοτύπου. Θα υπάρξει μέριμνα για την απόλυτη προστασία των προσωπικών 

δεδομένων κάθε υποψήφιου/ας. 

Κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα που 

τεκμηριώνουν την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης (Κεφάλαιο 4). 

Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του/της υποψηφίου/ας. 

Επιπλέον, κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και 

οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του στη 

διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης. 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

συμμετοχής γίνεται με το σύστημα των ακολούθων κριτηρίων: 

1. Τίτλοι σπουδών  

2. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (Β2 και άνω) 

3. Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (Β1 και άνω) 

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ (Επεξεργασία κειμένων - Word, Υπολογιστικά φύλλα -

Excel και Υπηρεσίες Διαδικτύου - Internet) 

5. Επαγγελματική εμπειρία  

6. Ειδική Επαγγελματική εμπειρία 

7. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (απαραίτητη και η διάθεση ή 

δυνατότητα χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου) 

8. Οικογενειακή κατάσταση  

9. Διάρκεια ανεργίας 

10. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
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Τα παραπάνω κριτήρια αναλύονται σε υπο-κριτήρια, με αντίστοιχη βαθμολόγηση 

ως ακολούθως. Σημειώνεται, ότι η βαθμολόγηση των υπο-κριτηρίων δεν είναι 

σωρευτική (με εξαίρεση τα προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά). 

Τίτλοι Σπουδών Βαθμοί 

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 5<β<6  3 

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6<=β<7  4 

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<=β<8,5  5 

Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 8,5<=β<10  6 

Μεταπτυχιακός τίτλος  8 

Διδακτορικός τίτλος  10 

  

Γνώση Αγγλικής γλώσσας Βαθμοί 

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (B2) 1 

Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Γ1/C1) 2 

Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Γ2/C2) 3 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Ανακοίνωση Παράρτημα 7 με τίτλο 

«ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ». 

Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας Βαθμοί 

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (B1 και άνω) 2 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Ανακοίνωση Παράρτημα 7 με τίτλο 

«ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» 

Γνώση χειρισμού Η/Υ Βαθμοί 

Επεξεργασία κειμένων (Word), Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και 

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) 
3 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Πρόσκληση Παράρτημα 8 με τίτλο 

«ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ».  

Επαγγελματική εμπειρία 

Για τον υπολογισμό της επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι 

αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας πέραν των απαιτούμενων 96 μηνών (8 έτη) οι 

οποίοι αθροίζουν 6 βαθμούς. Οι επιπλέον μήνες (πέραν των 96) πολλαπλασιάζονται 

με το συντελεστή 0,16666 για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου. 
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Για τον υπολογισμό της διάρκειας εμπειρίας, υπολογίζονται ολόκληροι μήνες και 

εφόσον υπάρχει υπόλοιπο ημερών (15 ημερών και άνω) προστίθεται ολόκληρος 

μήνας. Εάν, υπάρχει υπόλοιπο κάτω των 15 ημερών αυτό δεν προστίθεται ως μήνας 

εμπειρίας. 

Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

Επαγγελματική εμπειρία 

σε Έτη σε Μήνες Βαθμοί Βαθμοί ανά μήνα 

8 96 6 ----- 

9 108 8 

0,16666 

10 120 10 

11 132 12 

12 144 14 

13 156 16 

14 168 18 

15 και άνω 180 και άνω 20 

Τρόπος απόδειξης της επαγγελματικής εμπειρίας 

Για μισθωτούς 

➢ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 

διάρκεια της ασφάλισης και  

➢ Βεβαίωση του εργοδότη ή σε περίπτωση αδυναμίας, Υπεύθυνη Δήλωση του 

ίδιου του μισθωτού για τον χρόνο και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα 

στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες 

➢ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 

διάρκεια της ασφάλισης και 

➢ Βεβαίωση του εργοδότη ή σε περίπτωση αδυναμίας, Υπεύθυνη Δήλωση του 

ίδιου του επαγγελματία ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες υπηρεσίες με το 

αντικείμενο της εμπειρίας και υποβολή των σχετικών συμβάσεων ή δελτίων 

παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της δηλωθείσας 

εμπειρίας. 

Ειδική Επαγγελματική εμπειρία 

Για τον υπολογισμό της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι 

αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας πέραν των απαιτούμενων 60 μηνών (5 έτη), οι 
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οποίοι μήνες πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,16666 για να προκύψει η 

αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου. Για τον υπολογισμό της διάρκειας εμπειρίας, 

υπολογίζονται ολόκληροι μήνες και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο ημερών (15 ημερών 

και άνω) προστίθεται ολόκληρος μήνας. Εάν, υπάρχει υπόλοιπο κάτω των 15 

ημερών αυτό δεν προστίθεται ως μήνας εμπειρίας. 

Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

Ειδική Επαγγελματική εμπειρία 

σε Έτη σε Μήνες Βαθμοί  Βαθμοί ανά μήνα 

5 60 10 

0,16666 

6 72 12 

7 84 14 

8 96 16 

9 108 18 

10 και άνω 120 και άνω 20 

Τρόπος απόδειξης της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας 

Η απόδειξη της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας τεκμηριώνεται επιπροσθέτως με 

την προσκόμιση αντιγράφων συμβάσεων ή αποφάσεων Δ.Σ. νομικών προσώπων 

ιδιωτικού ή/και φορέων δημοσίου τομέα, από τις οποίες προκύπτει το ακριβές 

αντικείμενο της θέσης εργασίας και τεκμηριώνεται η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική 

εμπειρία. 

Δίπλωμα Οδήγησης ΙΧΕ Βαθμοί 

Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας 4 

 

Οικογενειακή Κατάσταση (τέκνα) Βαθμοί 

Ένα (1) τέκνο 1 

Δύο (2) τέκνα 2 

Τρία (3) τέκνα 3 

Τέσσερα (4) τέκνα και άνω 4 

 

Τρόπος απόδειξης του αριθμού τέκνων με προσκόμιση πρόσφατου Πιστοποιητικού 

Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοσης όχι προγενέστερης του 2μηνου από την 

καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης) 
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Διάρκεια Ανεργίας (σε μήνες) Βαθμοί 

έως και 12 μήνες 2 

άνω των 12 μηνών 4 

Τρόπος απόδειξης της διάρκειας ανεργίας με προσκόμιση Βεβαίωσης Ανεργίας 

ΔΥΠΑ, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα της ανεργίας. 

Προσωπικά - Επαγγελματικά Χαρακτηριστικά Ανώτατο όριο 
βαθμών 

Ικανότητα επικοινωνίας, έκφρασης, μεταδοτικότητας έως 10 

Γνώση αντικειμένου έργου  έως 10 

Κρίση, αυτοπεποίθηση, συμπεριφορά και συνολική παρουσία  έως 10 

Συνολική βαθμολογία κριτηρίου έως 30 

Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας, η 

ικανότητα έκφρασης, η μεταδοτικότητα, η γνώση του αντικειμένου του έργου και 

των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης καθώς και η κρίση, η 

αυτοπεποίθηση και η εν γένει παρουσία και συμπεριφορά του υποψηφίου / 

υποψηφίας. 

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από τη συμπλήρωση του Έντυπου 

Αξιολόγησης υποψηφίου (Παράρτημα 3). 

 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για την πληροφορίες και 

διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης στα γραφεία της εταιρίας κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στην κα. Κοσπεντάρη Μαρίνα, στα τηλ. 24410-42363, 26345.  

Η Ανακοίνωση με τα Παραρτήματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

(www.anka.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι υποψήφιοι/ες. 

 

6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής 

(ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (Μεγ. 

Αλεξάνδρου 34, 1ος όροφος / Τ.Κ. 43132 Καρδίτσα) μέχρι την Παρασκευή                  

30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00. 
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Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 

2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των 

υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα 

συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του 

υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε 

αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς 

οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν 

υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της 

συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το 

Φορέα. 

Φάκελοι συμμετοχής που θα παραληφθούν από τη Γραμματεία της Εταιρίας μετά 

την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της 

αξιολόγησης (ανεξαρτήτως της ημερομηνίας/σφραγίδας του ταχυδρομείου / 

ταχυμεταφορικής). 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα : 

1. Παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής. Η κατάθεση των αιτήσεων - δικαιολογητικών 

συμμετοχής θα γίνεται στη Γραμματεία της Εταιρίας (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ος 

όροφος, Καρδίτσα) σε σφραγισμένο φάκελο με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί 

από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».  

Εξωτερικά του φακέλου συμμετοχής θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα 

βασικά στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και 

τηλέφωνο επικοινωνίας) ενώ θα πρέπει να φέρει την ένδειξη  

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων σύναψης Σύμβασης 

Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στην ειδικότητα ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

για τις ανάγκες υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ 

ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και προβολής και των 

ενεργειών εμψύχωσης του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες 

και την εμψύχωση» 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να πρωτοκολληθούν μέχρι την καταληκτική 

προθεσμία υποβολής αιτήσεων του Κεφαλαίου 6. 
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2.  Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και 

προσόντων των υποψηφίων - αποκλεισμός (Παράρτημα 4) και ηλεκτρονική 

κοινοποίηση στους υποψηφίους με πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της 

προσωπικής συνέντευξης μόνο σε όσους πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

(απαιτούμενα – τυπικά προσόντα) 

3. Διενέργεια προσωπικής συνέντευξης σε όσους πληρούν τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις (απαιτούμενα – τυπικά προσόντα) 

4. Σύνταξη Πρακτικού Αξιολόγησης, με βαθμολόγηση των υποψηφίων βάσει των 

καθορισθέντων κριτηρίων του Κεφαλαίου 4. 

5. Συγκρότηση προσωρινού Πίνακα Κατάταξης (Παράρτημα 5) κατά φθίνουσα 

σειρά. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων προηγείται ο/η 

υποψήφιος/α που έχει τους περισσότερους βαθμούς στο κριτήριο της ειδικής 

επαγγελματικής εμπειρίας.  

6. Κοινοποίηση του προσωρινού Πίνακα Κατάταξης (με ηλεκτρονικό μήνυμα) και 

ανάρτηση στα γραφεία / site της Εταιρίας. 

7. Υποβολή ενστάσεων, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη 

της ημερομηνίας ανάρτησης και κοινοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων 

(Κεφάλαιο 8).  

8. Εξέταση ενστάσεων από το Δ.Σ. και κατάρτιση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης. 

9. Ενημέρωση των συμμετεχόντων με ηλεκτρονικό μήνυμα για τα αποτελέσματα της 

τελικής απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας 

10. Υπογραφή Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε) Ιδιωτικού Δικαίου με τον 

επιτυχόντα / επιτυχούσα. 

 

8. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι/ες και μόνο, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί του 

αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 

από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης και κοινοποίησης των προσωρινών 

αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης σε όλους τους/τις υποψηφίους/ες. 

Ένσταση, η οποία υποβάλλεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της τασσόμενης 

προθεσμίας, θεωρείται τυπικά απαράδεκτη και δεν εξετάζεται.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με υπεύθυνη δήλωση του ενιστάμενου προς την 

Εταιρία, η οποία και τις διαβιβάζει προς εκδίκαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στην 

περίπτωση που η υποβαλλόμενη ένσταση κριθεί θετικά από το Δ.Σ. της Εταιρίας, 

πραγματοποιούνται οι ανάλογες τροποποιήσεις στη σειρά κατάταξης και 

καταρτίζεται ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης με ανάρτηση και κοινοποίηση σε όλους 
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τους/τις υποψηφίους/ες. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ένστασης ο προσωρινός 

πίνακας κατάταξης θεωρείται και τελικός. 

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. διατηρεί το έννομο δικαίωμα να ανακαλέσει την πρόσκληση ή να την 

κηρύξει ως άγονη συνολικά ή εν μέρει με σχετική απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας. 

 

Καρδίτσα, 21/12/2022 

Τσιάκος Βασίλειος, Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΖ3Ο46ΜΔΗ0-ΗΒΒ



 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.         

                   
 

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

ΑΔΑ: ΨΖ3Ο46ΜΔΗ0-ΗΒΒ



Αναπτυξιακή  Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.        
Μεγ. Αλεξάνδρου 34, - 431 32 Καρδίτσα   
Αρ. ΜΑΕ: 19295/30/Β/89/001 Αρ. ΓΕΜΗ: 19088131000 

 

19 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Προς:  Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) 

*Αρ. Πρωτ.: ……………               *Ημερομηνία παραλαβής αίτησης : ……………………… 

(* συμπληρώνεται από την Εταιρεία)  

Υποβολή αίτησης σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού 

Δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της 

ΟΤΔ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. στο πλαίσιο των ενεργειών Πληροφόρησης και Προβολής και 

ενεργειών εμψύχωσης του ΥΜ19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την 

εμψύχωση» 

Ειδικότητα ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Πριν από τη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλείσθε να μελετήσετε το 

τεύχος της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτής. 

▪ Προσωπικά στοιχεία 

Επώνυμο : ………………………………………………………………………………………… 

Όνομα : ………………………………………………………………….………………………… 

Όνομα πατρός : …………..………………………………..………………………………… 

Ημερομηνία γέννησης : ……………………………………………………………………… 

Υπηκοότητα : …………………………………………………………………………………… 

ΑΔΤ : ……………………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ : ……………………………………………………………………………………………… 

Δ.Ο.Υ. : …………………………………………………………………………………………… 

ΑΜΚΑ : …………………………………………………………………………………………… 
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▪ Στοιχεία αλληλογραφίας 

 Οδός και αριθμός : …………………..……………………………………………………… 

Πόλη : ……………………………………….……….…………………………………………… 

Ταχυδρομικός κώδικας : ………………………………….……….……………………… 

Αριθμός τηλεφώνου σταθ. : ….…….……….…… Κινητό : ..…..…………………… 

Ε-mail : ……………………………………….……….………………………………………… 

Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε 

περίπτωση απουσίας μου : ……………………………………………………… 

▪ Στρατιωτική θητεία   

 Απαλλαγή :  

 Εκπλήρωση :    

▪ Οικογενειακή κατάσταση (αριθμός τέκνων) : 

▪ Διάρκεια ανεργίας (σε μήνες):……………………………………………………. 

▪ Βασικός Τίτλος σπουδών:…………………………………………………………… 

Ίδρυμα:……………………………………………………………………………………….. 

 

Βαθμός πτυχίου:……………………….. 

 

• Μεταπτυχιακός Τίτλος (αντικείμενο):………………………………………… 

 

• Διδακτορικός Τίτλος (αντικείμενο) …………………………………………… 

 

• Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας: ΝΑΙ                ΟΧΙ   
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• Γνώσεις ξένων γλωσσών: 

 

Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας: …………………………………………………… 

 

Επίπεδο γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας: ………………………………………………… 

 

• Γνώση χειρισμού Η/Υ με πιστοποίηση: ΝΑΙ                  ΟΧΙ   

 

• Συνολική Επαγγελματική εμπειρία (μήνες): ……………………………… 

 

• Συνολική Ειδική Επαγγελματική εμπειρία (μήνες) :……………………… 

 

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:  

 

(να αναφερθούν τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την υποβληθείσα 

αίτηση με σειρά αρίθμησης) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ημερομηνία: …/……/2022 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

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):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 
 Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας: 
 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από 

τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

1. Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων.  

2. Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία (για τους άνδρες υποψήφιους). 

3. Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

4. Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), 

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή 

δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ 

υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

5. Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν 

το αδίκημα παραγράφηκε. 

6. Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την 

οποία εκδηλώνω ενδιαφέρον. 
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7. Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί  για πλημμέλημα από δόλο, για το 

οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί 

ποινή άνω των έξι μηνών. 

8. Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, 

βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει 

και έχει ισχύ δεδικασμένου. 

9. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει 

διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο. 

10. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

11. Έχω υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση 

υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

  

Ημερομηνία: ……/12/2022 

 

 

 

 

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. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και 

υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Ειδικότητα:  

Ονοματεπώνυμο:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Ανώτερη 

βαθμολογία 
Βαθμολογία υποψηφίου 
(βάσει δικαιολογητικών) 

1 Τίτλοι σπουδών 10  

2 Γνώση αγγλικής γλώσσας 3  

3 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 2  

4 Γνώση χειρισμού Η/Υ 3  

5 Επαγγελματική εμπειρία 20  

6 Ειδική επαγγελματική εμπειρία 20  

7 Δίπλωμα Οδήγησης 4  

8 Οικογενειακή κατάσταση (τέκνα) 4  

9 Ανεργία 4  

 Σύνολο Α 70  

 

α/α 
Προσωπικά - Επαγγελματικά 
Χαρακτηριστικά 

Ανώτερη 
βαθμολογία 

Βαθμολογία υποψηφίου 
από συνέντευξη 

1 
Ικανότητα επικοινωνίας, έκφρασης, 
μεταδοτικότητας 

10 
 

2 Γνώση αντικειμένου έργου 10  

3 
Κρίση, αυτοπεποίθηση και συνολική 
παρουσία και συμπεριφορά 

10 
 

 Σύνολο Β 30  

 

Συνολική τελική βαθμολογία υποψηφίου (Σύνολο Α + Σύνολο Β) : 

Ημερομηνία : 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης : 

1) 

2) 
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3) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Έλεγχος πληρότητας των Αιτήσεων Υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και 
των προσόντων – Αποκλεισμός – Αξιολόγηση υποψηφίων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου/ης πρέπει να περιλαμβάνει 
απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

 Δικαιολογητικά 
Διατίθεται 

Δεν 
απαιτείται 

Ναι Όχι  

1.  
Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει 
την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην 
Πρόσκληση  

   

2.  
Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής 

   

3.  Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας    

4.  
Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και 
άλλων τίτλων σπουδών π.χ. μεταπτυχιακό κ.α. 
εφόσον υπάρχουν 

   

5.  
Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του 
εξωτερικού 

   

6.  
Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής γλώσσας ή 
βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται η γνώση 
της γλώσσας 

   

7.  
Φωτοαντίγραφο δεύτερου πτυχίου ξένης γλώσσας ή 
βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται η γνώση 
της δεύτερης ξένης γλώσσας 

   

8.  Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ    

 
Αποδεικτικά τεκμηρίωσης επαγγελματικής 
εμπειρίας (άνω της ελάχιστης υποχρεωτικής 
διάρκειας) 

   

 
Αποδεικτικά τεκμηρίωσης ειδικής επαγγελματικής 
εμπειρίας (άνω της ελάχιστης υποχρεωτικής 
διάρκειας) 

   

 Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου    

 
Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής 
από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες) 

   

ΑΔΑ: ΨΖ3Ο46ΜΔΗ0-ΗΒΒ



 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.         

                   
 

26 

 

Αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία της αξιολόγησης όσοι/ες 
υποψήφιοι/ες, έχουν σημειώσει έστω και ένα «Όχι» στην παραπάνω λίστα 
δικαιολογητικών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας 

(συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής συνέντευξης) και των απορριπτέων 

υποψηφίων. Κατά τη δημοσιοποίηση των Πίνακα, δεν συμπεριλαμβάνεται η 

στήλη Ονοματεπώνυμο για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Σειρά 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
Ονοματεπώνυμο 

Ένδειξη 
(επιτυχών/επιλαχών 

/απορριπτέος) 
Βαθμολογία 

Αιτία 
απόρριψης 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Επιτροπή Αξιολόγησης: 

1) 

2) 

3) 

 

 

ΑΔΑ: ΨΖ3Ο46ΜΔΗ0-ΗΒΒ



 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.         

                   
 

27 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 
μέτρια Β1) 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  
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο 
ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, 
πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 
 
(α) Αριστη 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 
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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). 

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή 

PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF 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) 

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του 

CAMBRIDGE. 
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• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, 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 7 έως 8. 

• Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του 

EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED 

COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 2 Certificate in ESOL 

International(CEF C1) 

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE 

LONDON.  

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN 

ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 

για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά 

για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC 

AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), 

βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή 

PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).  

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, 

Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό 

“Pass”).  

• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, 

Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).  

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European 

Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009) 

• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
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• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 

Level C1). 

• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)  

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, 

C1 Level (Gatehouse Awards). 

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: 

Listening, Reading, Writing, Speaking).  

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) 

βαθμολογία από 91 έως 99 του  CAMBRIDGE MICHIGAN Language 

ASSESSMENTS (CaMLA) 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του 

CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA) 

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, 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 5,5  έως 6,5. 

• Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  

ENGLISH  του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE 

COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL 

LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 

EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2) 

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE 

LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 

writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- 

(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή  

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - 
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και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 

COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  

καλής γνώσης). 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) 

βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή 

PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  . 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, 

Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό 

“Pass”).  

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, 

Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit. 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European 

Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009) 

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 

Level B2). 

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency 

(MSU – CELC) : CEF B2. 

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)  

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, 

Β2 Level (Gatehouse Awards). 

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: 

Listening, Reading, Writing, Speaking).  

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) 

βαθμολογία από 80 έως 90 του  CAMBRIDGE MICHIGAN Language 

ASSESSMENTS 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του 

CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS 

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του 

CAMBRIDGE. 
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• International English Language Testing System (IELTS) - Βαθμολογία από 4  

έως 5. 

• Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY  

OF  CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES). 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-

του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-

INTERMEDIATE  COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY Level 

Certificate in ESOL International (ENTRY 3) (CEF B1) 

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του TRINITY COLLEGE 

LONDON .  

• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS 

ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - 

ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας 

γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 

ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN 

ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  

μέτριας γνώσης). 

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) 

βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING 

SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET 

Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International 

(CEF B1). 

• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, 

Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό 

“Pass”).  

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, 

Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 

• OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common 

European Framework equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009) 

• Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1 

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) 

(Council of Europe Level B1). 

• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)  
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• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS)  ή Test of Interactive English, 

Β1 Level (Gatehouse Awards). 

• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1). 

• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) 

(Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).  

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) 

βαθμολογία από 67 έως 79 του  CAMBRIDGE MICHIGAN Language 

ASSESSMENTS  

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 120 έως 156 του 

CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS 

• •LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1) 

 
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. 
 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 
 
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 
μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.   

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο 

Παιδείας -CIEP. 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι 

το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES 

(SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite. 
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• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) 

Paris-Sorbonne Universite. 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues 

Vivantes (ISLV),        Departement de francais, του Πανεπιστημίου της 

Λιέγης – Επίπεδο C2 

• Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

 
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- 

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο 

Παιδείας -CIEP. 

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-

Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite. 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues 

Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – 

Επίπεδο C1 

• Certificat V.B.L.T. Niveau opératioNnel  του Πανεπιστημίου Γενεύης.   

 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο 

Παιδείας -CIEP. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) 

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne 

Universite. 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues 

Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – 

Επίπεδο Β2 

• Certificat V.B.L.T. Niveau social  του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
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• DELF B1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 

• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1 

Paris-Sorbonne Universite. 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues 

Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – 

Επίπεδο Β1 

• Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστημίου της Γενεύης.  

 
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν 

αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο 
φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το 
επίπεδο του πιστοποιητικού . 

 
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

 
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 
μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, 

Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe. 

• Πιστοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του 

Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου 

Goethe (μέχρι 31-12-2011) 

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-

Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 

31-12-2011) 

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2. (Ενότητες: Lesen, 

Hören,    Schreiben, Sprechen) 

• Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.   

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 
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• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου 

Goethe. 

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch (μέχρι 

31/12/2014) . Από 1/1/2015 Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) 

Zertifikat C1. 

• Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

 
(γ) Καλή γνώση (Β2):  
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch (μέχρι 

31/12/2014). Από 1/1/2015  Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) 

Zertifikat Β2. 

• Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

• Goethe-Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του 

Ινστιτούτου Goethe. 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-7-2013). 

• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αντικαταστάθηκε από 

την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT  

DEUTSCH (ZD). 

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι  

31/12/2013). Από 1/1/2014 Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) 

ZERTIFIKAT B1)  (Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) 

• Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben  του Πανεπιστημίου της Γενεύης.  

 
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 

 
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 
μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  

 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
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• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (του Ιταλικού Μορφωτικού 

Ινστιτούτου Αθηνών) 

• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI 

TRADUTTORE. 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) 

του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

• Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003) 

  
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 

Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014) 

• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) 

του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

• Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Πιστοποίηση   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) . 

 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) 

του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA . 

• Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).   

 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) 

του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 

• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA  
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• Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza  του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.  

 
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί 

από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) 
και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον 
οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία 
Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.  

 
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 
μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)  

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-

(DELE) (μέχρι το 2008)  

• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ 

ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της 

Ισπανίας) 

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το 

Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ 

ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της 

Ισπανίας) 

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  

 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 . 

• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι 

το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου 

Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
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• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- 

(DELE)  (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του 

Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ 

ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της 

Ισπανίας) 

 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

• CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) 

(μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου 

Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)  

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) 

(μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του 

Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)  

• DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ 

ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της 

Ισπανίας)  

 
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ 

 
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και 
μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:  

 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του 

Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα 

χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο 

της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014). 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου 

της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των 

Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού 
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Πανεπιστημίου της Τιουμέν»  επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).   

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του 

Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα 

χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο 

της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου 

της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των 

Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού 

Πανεπιστημίου της Τιουμέν»  επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ 

ΑΘΗΝΩΝ). 

 
 (γ) Καλή γνώση (Β2) :  

• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του 

Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα 

χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο 

της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου 

της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των 

Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού 
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Πανεπιστημίου της Τιουμέν»  επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ 

ΑΘΗΝΩΝ). 

  

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003). 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του 

Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα 

χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο 

της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου 

της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των 

Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού 

Πανεπιστημίου της Τιουμέν»  επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ 

ΑΘΗΝΩΝ).   

 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

 
Επίσης: 
α) Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών 
Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών 
της αλλοδαπής, 

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, 

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 , 
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι 
ετών στην αλλοδαπή.  
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β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας 
αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 
αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
(ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή 
πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 

 
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να 

συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής 
βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής 
διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

Σημείωση:  
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι 

επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα 
διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου 
επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης 
γλώσσας. 

 

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης 
γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  
προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν 
τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης 
γλώσσας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

 

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 (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην 
Οργανισμό 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 
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/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014). 
 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 
απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. 
Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ), 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006), 
γ) Infotest (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 (5.4.2006) 
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) 
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - 

TELEFOS  
   CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ 

ΤΡΕΙΝΙΝ –  
TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ (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  
<< GLOBAL CERT>>  (10-4-2014). 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015). 
 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 

 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 
     • ECDL Core Certificate 
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     • 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) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν 
οποιονδήποτε  
       συνδυασμό των ενοτήτων << Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά 
Φύλλα>>,  
       <<Υπηρεσίες Διαδικτύου>>, <<Παρουσιάσεις>> και <<Βάσεις Δεδομένων>>). 

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist. 
 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 
     • ICT Intermediate A 
     • ICT Intermediate B 
     • ICT Intermediate C 
 
ε) ΚΕΥ-CERT 
     • Key Cert IT Basic 
     • Key Cert IT Initial 
 
στ) ACTA Α.Ε. 
     • Certified Computer User (CCU) 
 
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) 
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    • 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 ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ 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 
 
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών 
ενοτήτων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών 
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. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην 
ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα 
πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.  
Γίνονται 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 Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν 
επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων 
Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.  
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«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 Α’ /10-9-2014) 
όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013). 

Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που 
χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) 
δεν γίνονται  δεκτά. 
(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και 
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, 
υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από 
τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) 
Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και 
υπολογίζονται αθροιστικά.  
(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας 
μόνο βεβαιώσεις 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 οικείου 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. 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων 
δεδομένων αποδεικνύεται με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού 
Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου 
(1), εφόσον σ’ αυτά  περιλαμβάνονται τα εν λόγω αντικείμενα. 

 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων 
δεδομένων αποδεικνύεται, πέραν των προαναφερομένων, και με τίτλους 
σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται 
παρακάτω: 
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ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ),                              

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει) 
 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
- Πληροφορικής    
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών    
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών    
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής     
- Επιστήμης Υπολογιστών  
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών    
- Μηχανικών Πληροφοριακών & 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.) 
      ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 
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 
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