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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 Α.Π. 608/Μ/06 
 Μυτιλήνη, 11/05/2006 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη Επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράµµατος µε τίτλο 
«Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» που χρηµατοδοτείται κατά 75% 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 25% από Εθνικούς πόρους και υλοποιείται µέσω του 
Ειδικού Λογαριασµού Ερευνών. 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου που εδρεύει στο ∆ήµο Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα 
προσλάβει ένα (1) άτοµο ως Επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού 
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών του προγράµµατος µε τίτλο 
«Αναβάθµιση Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Αιγαίου» που χρηµατοδοτείται κατά 75% από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 25% από Εθνικούς πόρους και υλοποιείται µέσω του Ειδικού 
Λογαριασµού Ερευνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 (του Ν. 2190/94), 
και κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 19 του ιδίου Νόµου, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε, και του Ν. 2640/1998, µε τα αντίστοιχα ειδικά προσόντα και την 
αντίστοιχη χρονική περίοδο καθώς και τον αντίστοιχο τόπο απασχόλησης (απόφαση της 
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 190/17.04.2006) 
α/α Ειδικότητα Αριθµός 

προσώπων 
Ειδικά Τυπικά προσόντα Χρονική 

διάρκεια 
Τόπος 

απασχόλησης 
1 Κλάδος ΠΕ – 

Γεωγράφου 
1 1.  Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωγραφίας ή το 

οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωµα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ 
(ΑΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
αλλοδαπής. 

2. 12µηνη τουλάχιστον εµπειρία σε θέµατα 
χαρτογραφίας. Ελλείψει υποψηφίων µε 
την συγκεκριµένη εµπειρία γίνονται δεκτοί 
υποψήφιοι χωρίς εµπειρία. 

3.  Γνώση Πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ   
στα αντικείµενα: α)επεξεργασίας κειµένων, 
β) υπολογιστικών φύλλων και  γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου 

 

Έως ένα έτος 
και µε 

δυνατότητα 
παράτασης 

µέχρι τη λήξη 
του 

προγράµµατος 

Μυτιλήνη 
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ΓΕΝΙΚΆ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΎ 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
1.  Να έχουν ηλικία από 21 ως 65 ετών. 
2.  Να είναι Έλληνες πολίτες. 

Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση θα 
πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 
 
Εξαίρεση:  
∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως.  Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας 
σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου,   η 
οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 
παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 
459101/5 και (210) 3636549)] των κατωτέρω επιπέδων: 

 
Πιστοποιητικό Γ’ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες µη διοικητικού 
προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) 
Εκπαίδευσης και για κλάδους ή ειδικότητες διοικητικού προσωπικού της 
κατηγορίας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.). 
 
Πιστοποιητικό ∆’ Επιπέδου: για κλάδους ή ειδικότητες διοικητικού 
προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) 
Εκπαίδευσης. 
Επίσης, αποδεικνύεται  µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της 
Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
(Πανεπιστηµιούπολη,  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το 
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη 
σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 
∆ικαιούνται    επίσης   να  είναι  υποψήφιοι  και  όσοι απέκτησαν την ελληνική 
ιθαγένεια µε πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή 
της, εφόσον, µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής  Ενώσεως. 
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσοµένων θέσεων, 
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί, που 
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, 
χωρίς να απαιτείται  πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση 
ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση 
αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).  

3.  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

4.  Να µην έχουν κώλυµα διορισµού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8, 9 και 
10 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/99), ούτε κατά το χρόνο λήξεως της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά τον χρόνο του διορισµού ήτοι: 
α)  Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε  ποινή.  
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β) Να µην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ΄ υποτροπή ή 
εγκλήµατα  της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής. 

γ) Να µην είναι υπόδικοι λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για 
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και 
αν το αδίκηµα παραγράφηκε. 

δ) Να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και 
δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. 

ε) Να µην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή 
µερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) 
είτε υπό συνδυασµό των δύο προηγουµένων.  

στ) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου 
Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.∆. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994, όπως 
αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο 1 παρ. 1 του  Ν.2527/1997, ή Ν.Π.Ι.∆. της 
παρ.3. του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής 
ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας 
για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου και δεν 
έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 
Σηµείωση: Η απονοµή χάριτος δεν αίρει το κώλυµα από ποινική 
καταδίκη του υποψηφίου  για διορισµό, εφόσον µέχρι την τελευταία 
ηµέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ.1 
του Συντάγµατος,  διάταγµα που  να αίρει το σχετικό κώλυµα για το 
συγκεκριµένο υποψήφιο. 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας θα γίνει βάσει των 
κριτηρίων που προβλέπονται από το άρθρο 19 Ν. 2190/1994, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε, και η επιλογή θα γίνει ύστερα από εκτίµηση 
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, λαµβανοµένου υπόψη 
και των τίτλων σπουδών. 
 
Το κριτήριο της εντοπιότητας δεν ισχύει για το προσωπικό που προσλαµβάνεται 
µε τη συγκεκριµένη διαδικασία (παρ 14 του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως 
ισχύει). 
 
Η εκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αποσκοπεί στην διακρίβωση 
της εν γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για τα καθήκοντα της συγκεκριµένης 
θέσης. Για το σκοπό αυτό η επιτροπή προβαίνει και σε δηµόσια συνέντευξη µε τους 
υποψηφίους. 
 
Η επιτροπή κρίνει και καθορίζει µε αιτιολογηµένη απόφασή της τη σειρά 
προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας µε βάση τους τίτλους σπουδών, αρχικούς 



 

 4

και µεταπτυχιακούς, τη βαθµολογία των τίτλων αυτών, την εµπειρία, τις 
επιστηµονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, 
καθώς και το πόρισµα που αποκοµίζει από την ατοµική συνέντευξη, την οποία 
πραγµατοποιεί µε καθένα από αυτούς. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την 
κρίση της επιτροπής, κατά την οποία γίνεται και διαδοχική εκτίµηση των 
προσόντων των υποψηφίων. 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος στα γραφεία της Γραµµατείας του Ειδικού 
Λογαριασµού Ερευνών, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου 81 
100 Μυτιλήνη, τηλ.  22510-36700 (υπόψη κας Αλεξάνδρας Κοντού),είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια 
αρχή, είτε ταχυδροµικώς επί αποδείξει, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών 
ηµερών που αρχίζει από την τελευταία δηµοσίευση του παρόντος σε τοπικές 
εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στον χώρο 
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος, εφ' όσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Στην περίπτωση αποστολής των 
αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την 
ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγιση του 
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.  
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα 
αντίγραφα όλα τα απαιτούµενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους.  Αν 
δεν προσκοµισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του 
απορρίπτεται. 
Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων θα τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο στον 
οποίο εξωτερικά, θα αναγράφεται «Αίτηση µε βάση την υπ’ αριθµ. (Α.Π. 
608/Μ/06) ανακοίνωση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για 
την πρόσληψη ενός ΠΕ Γεωγράφου». 
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται  µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
αιτήσεων. 
Η ευθύνη της σωστής συµπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του 
υποψηφίου.   
Αιτήσεις µετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι 
υποψήφιοι που πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη σε 
ηµέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθούν εγκαίρως. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν  επικυρωµένα 
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή ελλείψει 

ταυτότητας των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου 
αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά 
δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό 
γεννήσεως. 
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2. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισµού στον οποίο 
να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε 
κάθε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε 
ακέραιο αριθµό απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή 
αριθµητικό βαθµό.  

 
Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΑΕΙ της ηµεδαπής αντίστοιχο, ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας, µε 
το ζητούµενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως 
βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, 
περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη 
επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται  µε την 
προκήρυξη.  
Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής, αντίστοιχο κατά ειδικότητα, ή 
αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας, µε το ζητούµενο από την 
προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του 
αρµοδίου οργάνου του ΤΕΙ  ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ,  
στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί 
του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη 
επάρκεια  το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται µε την 
προκήρυξη.  
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι, 
που ορίζονται στην προκήρυξη ως προσόντα διορισµού, απαιτείται βεβαίωση  
του αρµοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει  η αντιστοιχία του 
τίτλου σπουδών τους, µε τον ζητούµενο από την προκήρυξη. 

 
Εάν ο τίτλος έχει  αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, εκτός από τον τίτλο 
και µετάφραση αυτού και επιπλέον: 
α) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) για 
την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθµολογική αντιστοιχία αυτού  
ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο 
Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούµενοι βάσει 
της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα 
επαγγέλµατα αρµοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.",  σύµφωνα µε τα άρθρα  10 παρ. 2 
έως 12 και 11 του Π.∆. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου 
της Ε.Ε.),  που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων. 
 Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ 
ή το Ι.Τ.Ε για την ισοτιµία, αντιστοιχία  και την βαθµολογική αντιστοιχία αυτών  
µέχρι και την 31-3-2005 ισχύουν και γίνονται δεκτοί. 
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Σηµείωση : (βαθµολογική αντιστοιχία) 
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους, 
αντιστοιχία βαθµολογικής ή αξιολογικής κλίµακας µε τη βαθµολογική ή 
αξιολογική κλίµακα τίτλων της ηµεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται 
ως αδιαβάθµητος  (ν. 3328/2005 άρθρο 3). Στην περίπτωση αυτή, ο 
υποψήφιος στη θέση του εντύπου της αίτησης που αναφέρεται στο βαθµό 
τίτλου σπουδών συµπληρώνει το ελάχιστο της βαθµολογικής κλίµακας 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής, δηλ. «5». 

 

3. Για την απόδειξη της εµπειρίας, τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 
περίπτωση, είναι τα εξής :  

 
Α.  Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 
 

1α. Όταν δεν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία: 
•  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και 
•  Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να 

αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του. 
 

2α. Όταν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία απαιτείται επιπλέον: 
Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να 
δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εξειδικευµένης εµπειρίας. 
Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, 
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και 
την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας και µία τουλάχιστον 
σχετική σύµβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 

 
3α. Εµπειρία που έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα: 

Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε 
Ν.Π.∆.∆., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου 
τοµέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε 
φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 ο υποψήφιος που 
επικαλείται εµπειρία στους κατά τα ανωτέρω φορείς του δηµόσιου 
τοµέα είτε η εµπειρία αυτή είναι εξειδικευµένη είτε όχι µπορεί πάντοτε 
να αποδείξει τέτοια εµπειρία µε βεβαίωση του φορέα που έχει 
απασχοληθεί, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα ενώ απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος ως 
τυπικό προσόν διορισµού. 

 
Β.  Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 
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1β. Για τους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα: 

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δηµοσίου, σε ΝΠ∆∆, 
ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού, σε ΝΠΙ∆ του δηµόσιου τοµέα της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της 
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 απαιτείται µόνο βεβαίωση του 
αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας 
που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

 
2β. Για τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να 
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 

•  Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το 
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο 
χρόνος και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, 
φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται 
για νοµικό πρόσωπο. 

 
3β. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να 
αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του. 

•  Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 
1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα 
σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας, και 

•  Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής 
υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εµπειρίας. 

 
Όταν η εµπειρία  έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά 
περίπτωση, δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκοµίζει : 

(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 
εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας 
είναι υποχρεωτική: 

- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να 
αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου 
και 

- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς 
κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση.  

(2)  Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 
εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας 
είναι µη υποχρεωτική: 

- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να 
αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου, 
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- Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία 
να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της 
εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νοµικού προσώπου και 

- Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η 
ασφάλιση για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση 
εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία του κράτους τούτου. 

(3)  Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της 
αλλοδαπής µπορεί να  αποδεικνύεται  και µε βεβαίωση του αντίστοιχου 
δηµόσιου φορέα.  

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που 
αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα 
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των  πρωτοτύπων και από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 
Σηµείωση Ι: Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση 
έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή η άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα 
ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε 
αντικείµενο της προς πλήρωση θέσεως, µετά την απόκτηση βασικού τίτλου 
σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαδικασία πλήρωσης 
θέσεων. 
Η εργασιακή ή εργαστηριακή εµπειρία λαµβάνεται υπόψη εφόσον έχει 
αποκτηθεί µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.  
 
Όπου απαιτείται εµπειρία και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ή άλλη 
επαγγελµατική άδεια ο χρόνος εµπειρίας υπολογίζεται µετά την απόκτηση 
των αντιστοίχων αδειών. 
 
Σηµείωση ΙΙ:  
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται εµπειρία που 
αποκτήθηκε στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα 
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα µπορεί να 
ληφθεί ως χρόνος εµπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο 
επικεφαλής του κέντρου ή του προγράµµατος θα χορηγήσει βεβαίωση στην 
οποία θα αναφέρεται λεπτοµερώς  το αντικείµενο έρευνας και η διάρκεια του 
συγκεκριµένου προγράµµατος, ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφίου, η 
ειδικότερη ενασχόλησή του µε το αντικείµενό του και η συµβολή του στην 
περάτωση του προγράµµατος καθώς και η συµβατική σχέση µε την οποία 
συνδέεται µε τον φορέα που εκτελεί το πρόγραµµα. Είναι αυτονόητο ότι τα 
ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά  τη διάρκεια της συµµετοχής του 
κατείχε τον απαιτούµενο από την προκήρυξη βασικό και µεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. 
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4.   Τίτλοι Μεταπτυχιακών  Σπουδών – ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα 
Μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωµα, καθώς και βεβαίωση από το 
αντίστοιχο Πανεπιστήµιο η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, 
εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκοµιζόµενους τίτλους.  
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  
α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π)  ή 
β) πράξη αναγνώρισης  από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιµία του τίτλου, 

που να έχει εκδοθεί µέχρι και την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας 
υποβολής των  αιτήσεων. 
Σε περίπτωση που, από το πιστοποιητικό ή την πράξη αναγνώρισης δεν 
προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το 
Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 
αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της. 

    Στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή 
ενσωµατώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος. 

  
5. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή όπου απαιτείται άλλη επαγγελµατική άδεια ή 

βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο Πτυχιούχων Ανώτερων Τεχνικών Σχολών ή στο 
βιβλίο Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών της αρµόδιας υπηρεσίας της 
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο 
κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο διορισµού. Για όσους 
υποψηφίους έχουν αναγνώριση επαγγελµατικής ισοτιµίας του τίτλου τους από 
το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας τίτλων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόµο εγγραφή τους σε επαγγελµατικές 
οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία 
επαγγελµατική οργάνωση. 
Από τις επαγγελµατικές άδειες πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς 
απέκτησε ο ενδιαφερόµενος τη συγκεκριµένη άδεια που απαιτείται από την 
προκήρυξη. 

 
 
6. Τίτλοι ξένων γλωσσών –Τρόπος απόδειξης 

Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής, είτε απαιτείται ως προσόν 
διορισµού είτε λαµβάνεται υπόψη ως βαθµολογούµενο κριτήριο κατάταξης 
αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 
παρούσας ανακοίνωσης. 

 
7. Γνώση χειρισµού Η/Υ -τρόπος απόδειξης 

Η γνώση χειρισµού Η/Υ, αποδεικνύεται σύµφωνα µε τους τρόπους που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β της παρούσας ανακοίνωσης. 

 
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά τα άρθρα 8,9 

και 10 του Ν. 2683/99. 
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α) ότι  δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και δεν έχουν, λόγω 
καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα, έστω κι αν έχει λήξει ο 
χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. 

β) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία) απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία ή 
δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση ή 
εγκλήµατα κατά των ηθών ή το νόµισµα. 

γ)  ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα 
για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω κι 
αν το αδίκηµα παραγράφηκε. 

δ)  ότι δεν υπάρχει κώλυµα από δικαστική συµπαράσταση. 
ε)  ότι δεν έχουν απολυθεί πειθαρχικώς από δηµόσια υπηρεσία Ν.Π.∆.∆., 

Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.∆. του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της 
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της 
σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του 
εργαζόµενου αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

 

9. Επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αλλοδαπής- ηµεδαπής και 
µετάφραση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αλλοδαπής. 
Της αλλοδαπής  
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την 
προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην 
ελληνική γλώσσα. 
Ειδικότερα, τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις της αλλοδαπής, καθώς και τίτλοι 
της αλλοδαπής που αποδεικνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας, 
συµπεριλαµβανοµένων και των τίτλων γνώσης ξένης γλώσσας, που εκδίδονται 
από πανεπιστήµια της αλλοδαπής, βάσει εξετάσεων που διενεργούνται στην 
Ελλάδα (όπως PROFICIENCY, LOWER κ.λ.π) ή από Ινστιτούτα ξένων 
γλωσσών της αλλοδαπής, που εδρεύουν στην Ελλάδα, υποβάλλονται σε 
πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του 
ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο 
το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως 
άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία 
µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από 
δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές 
και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους 
γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από 
άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Για τίτλους 
σπουδών για τους οποίους υποβάλλεται πράξη αναγνώρισης της ισοτιµίας και 
αντιστοιχίας τους δεν απαιτείται η υποβολή µετάφρασής τους. 
 
Της ηµεδαπής  
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α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της 
Εθνικής έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – 
πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε 
ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς 
αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το 
οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η 
επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή 
δικηγόρο ή συµβολαιογράφο. 
Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 
που ζητούνται µε την προκήρυξη, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε 
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο 
ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν 
γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 
Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε 
διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε 
διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 
του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη 
δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των 
στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη ∆ιοίκηση, όπως τα 
πρωτότυπα. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από 
δηµόσιες αρχές της ηµεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, 
βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  
αντίγραφα συνοδευόµενα µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του 
ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα 
που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που 
έχει στα χέρια του. 
 Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων , τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή, επικυρώνονται από όλες τις 
διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  

 

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  

   Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες 
τοπικές εφηµερίδες του Νοµού και να αναρτηθεί ολόκληρη στο κατάστηµα της 
υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού ή κοινοτικού 
καταστήµατος. 

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, που αρχίζει από την 
εποµένη ηµέρα της κατά τα άνω τελευταίας αναρτήσεως τους. Η ένσταση 
επιτρέπεται για λόγους νοµιµότητας και όχι για ουσιαστική εκτίµηση της 
Επιτροπής. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται µε κατάθεσή της ή µε αποστολή 
συστηµένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση επισυνάπτεται και 
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παράβολο σαράντα ευρώ (40€) που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
(∆.Ο.Υ), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 
των ενστάσεων οι πίνακες κατάταξης µε τις σχετικές αιτήσεις και δικαιολογητικά 
θα αποσταλούν από τον φορέα στο ΑΣΕΠ για έλεγχο. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΪΜΕΝΗΣ  
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ  * 

 
Η άριστη γνώση  της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται : 
 

α)  Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE OF  PROFICIENCY IN 
ENGLISH (CPE)  του Πανεπιστηµίου  CAMBRIDGE ή µε πτυχίο  
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου   
MICHIGAN  ή µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του 
Πανεπιστηµίου  CENTRAL LANCASHIRE ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN 
PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL 
LONDON EXAMINATIONS ή 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 7,5 και άνω ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή 
µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε δίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE ή  πιστοποιητικό 
D.A.L.F. – OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE 
FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώµατος ήταν: 
DIPLOME D’ ETUDES FRANCAIS (SORBONNE II) ή (DALF C2)  ή  µε πτυχίο 
Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel  του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή   άλλων 
πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 

 γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο  GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM 
(GDS) ή KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστηµίου  
Ludwig-Maximilian του Μονάχου ή  µε πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. 
Professionales Leben  του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή άλλων πανεπιστηµίων 
δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του 
ν.3149/2003 

δ)  Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E 
CULTURA ITALIANA ή  DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή 
DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI 
TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA 
ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια  ή  µε 
πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή 
άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 

ε)  Για την Ισπανική γλώσσα DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL ή 
DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL 
SUPERIOR) (Ministry of Education) ή CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. 
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(ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education) ή άλλων 
πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.   

στ) Για τη Ρώσικη γλώσσα µε πτυχίο  PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου 
χαρακτήρα ή (µε Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του 
ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του 
ν.3149/2003). 

 
Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται : 
α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH 

(CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE ή  µε πτυχίο ΑDVANCED LEVEL 
CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΕΩΣ   ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION 
του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων 
πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή ΤΕST OF ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογία από 785 και 
άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή 
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 6 έως 7 ή Business 
English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 3 
του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE III) ή µε Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,  όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

β)  Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο  DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES 
(DES) (χορηγείτο µέχρι το 1996) ή DELF 2ND DEGREE (UNITES A5 ET A6) ή 
CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή (DALF 
C1) ή  µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau opérationell  του Πανεπιστηµίου 
Γενεύης ή  µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 
2740/1999,  όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του 
ν.3149/2003. 

γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG 
(ZMP) ή ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ή PRUFUNG 
WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe ή µε πτυχίο  
Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben  του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του  ν. 3149/2003. 

 
------------------------------------------ 
(*) Σηµείωση για τους φορείς :  Η γνώση και το επίπεδο της ξένης γλώσσας καθορίζεται σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στον κανονισµό ή οργανισµό  του οικείου φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση 
καθορίζεται µε τους όρους της προκήρυξης µετά από απόφαση του οικείου φορέα. 
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δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ή 
CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 
(CELI 4) ή  µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστηµίου 
Γενεύης ή µε πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή  
P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,  όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

ε)  Για την Ισπανική  γλώσσα µε πτυχίο   CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. 
(ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,  όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

στ) Για τη Ρώσικη γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ 
УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (µε Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,  όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 

 
Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται : 
α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) 

του Πανεπιστηµίου  CAMBRIDGE ή µε πτυχίο (MCCE) MICHIGAN 
CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου 
MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE 
COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON 
EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµοσίου χαρακτήρα ή TEST OF 
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία 
από 505 και άνω  ή µε 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 
4,5  έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated 
Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή µε 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) 
ή CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996) 
ή (DELF B2)    ή  µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau social  του Πανεπιστηµίου 
Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του 
ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 του άρθρου 13 του 
ν.3149/2003.   

γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF 
(ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe ή   Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben  του 
Πανεπιστηµίου Γενεύης ή  µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου 
Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την παρ.19 του άρθρου 13 του 
ν.3149/2003. 

δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο  CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA 
LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ή  µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. 
Livello socialle του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή 
P.L.I.D.A. Β (έως το 2003) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας 
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επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 
13 του ν.3149/2003 

ε) Για την Ισπανική  γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO) ή DIPLOMA DELE BASICO 
DE ESPANOL (Ministry of Education) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την 
παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

στ) Για τη Ρώσικη γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ 
УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (µε Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  µε την 
παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 

  
Η µέτρια γνώση της ξένης γλώσσας (βαθµολογείται  το συγκεκριµένο επίπεδο 
γνώσης, µόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη) αποδεικνύεται : 
α)  Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ή 

International English Language Testing System (IELTS) - Βαθµολογία από 3 
έως 4 ή Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) 
(UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    
(UCLES)    ή    BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH ή 
πτυχίο CERTIFICATE IN INTERMEDIATE    COMMUNICATION   του    
EDEXCEL    INTERNATIONAL    LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF 
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 405 ΕΩΣ 500 (EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY ) USA ή Integrated Skills in English Level 1 του 
TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE I) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

β)  Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο (DELF B1) ή πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau 
survie του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

γ)  Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρµόδιοι 
για το ΖD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο (EDK), το Αυστριακό ∆ίπλωµα Γερµανικής Γλώσσας 
(OSD) και τα Συστήµατα Τεστ για την µετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT) ή 
ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  (Αντικαταστάθηκε 
από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000) µε το ZERTIFIKAT  
DEUTSCH (ZD) ή πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben  του 
Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας 
επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του 
άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA 
LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ) ή πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza  του 
Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1 ή µε 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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ε)  Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) ή CERTIFICADO INICIAL DE 
ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education) ή µε 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 

στ) Για την Ρώσικη  γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). ή (µε Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003). 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
 
Επίσης  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 ∆ιερµηνείας 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 ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον 
έξι ετών στην αλλοδαπή. 

Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα 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 από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας  
προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωµένο από αρµόδιο 
όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως 
και από επίσηµη µετάφρασή τους.  Η επίσηµη µετάφραση όλων των 
πιστοποιητικών – τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρµόδια  κατά 
νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης 
χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του 
ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. 
 
Σηµείωση:  
α)  ∆εν 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)  Ως πανεπιστήµια δηµόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή 
ιδρυόµενα  από κρατικούς φορείς ή οργανισµούς όπως οι οργανισµοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης , περιφέρειες, καντόνια, δηµόσια νοµικά πρόσωπα, κ.λ.π. 
ανάλογα µε την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της ∆ιοίκησης της 
οικείας χώρας. 
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γ)  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 άριστη 
γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της 
σχετικής άδειας  πρέπει να προσκοµίσουν  επικυρωµένο αντίγραφο και ακριβή 
µετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας 
διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΓΝΩΣΗ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
 

Η  γνώση  Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα : (ι) επεξεργασίας κειµένων, (ιι) 
υπολογιστικών φύλλων και (ιιι) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 
1) είτε µε πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που 

εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισµό 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) µε βάση τη διεθνή 
επί του θέµατος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδοµές, το λογισµικό, τις 
µεθόδους και τη διαδικασία.   
Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ, µε σχετικές πράξεις του, οι 
παρακάτω φορείς, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία 
πιστοποίησης:  

α)  ECDL Eλλάς Α.Ε.  (1-2-2006),  
β) Vellum Global Educational Services (22-2-2006), 
γ)  Infotest  (22-2-2006) και 
δ)  ΙCT Hellas Α.Ε. (22-2-2006). 
ε)  KEY-CERT (5-4-2006).  

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς  θα ισχύουν για τρία (3) 
χρόνια.  
• Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω 

φορείς µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ, 
ισχύουν µέχρι 31.12.2007.(Σχετική πράξη ΟΕΕΚ Γ/5184/28.2.2006)   

 
Τα πιστοποιητικά αυτά υπό την παλαιά τους ονοµασία είναι:  
α)  ECDL Start- ECDL Core από την εταιρεία ECDL- GREEK COMPUTER 

SOCIETY-  ΕΠΥ  
β) Cambridge International Examinations από  UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services)  
γ)  IC3-MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest  (πρώην 

TECHNOPLUS )και  
δ)  BTEC in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε) 

 
2) είτε µε τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ 
3) είτε µε τίτλους σπουδών, πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από 

την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει 
τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή , Πληροφορικής 
ή χειρισµού Η/Υ. 

 
 

 


