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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ THΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ «376946» 

 

       Το «ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»  λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την υπ. Αριθμ. 384/6-3-2015  Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ για 

την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια της 

πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό 

ΟΠΣ «376946» 

2. Την με αριθμό 75/1796/21.03.2012 Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής αρχής της Περιφέρεια     

ΑΜΘ Δράση 7 : «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών 

εργασίας» που αναφέρεται στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» Κατηγορία Παρέμβασης 

1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»  

3. Την υπ’ αρ. 7796/31-10-2012 Απόφαση Ένταξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 

Αρχής Περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η 

υλοποίηση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»  από την αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

4. Το Καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ». 

5. Το Πρακτικό No 363/09-04-2012 (θέμα 2ο) Συνεδρίασης του ΔΣ του «ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. 

ΚΑΒΑΛΑΣ»  για την συμμετοχή του στην ΑΣ " ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ". 

6. Την υπ. Αριθμ. 384/6-3-2015 Συνεδρίαση του ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  σύμφωνα με 

την οποία έγινε ο ορισμός Μελών Τριμελούς Επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού για την σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των Δράσεων 14,16 και 24 στα πλαίσια  της πράξης 

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 

«376946» 

mailto:eyknkav@otenet.gr
http://www.eykk.gr/
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Το «ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» στα πλαίσια της ανωτέρω Αναπτυξιακής Σύμπραξης  και για την 

υλοποίηση της Πράξης  «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ» με 

κωδικό ΟΠΣ «376946» συμμετέχει στην υλοποίηση  των παρακάτω δράσεων : 

14. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε-SHOP  

16. ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

24. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ  

 

Στα  πλαίσια της δράσης θα υλοποιηθούν   τα ακόλουθα: 

 Υποστήριξη 5 Επιχειρηματικών Σχεδίων E- SHOP 

 Παρακολούθηση στην απασχόληση τουλάχιστον 3 μηνών 100 ωφελουμένων 

 Δημιουργία και λειτουργία ενός PORTAL – ενός μέσου ηλεκτρονικής δικτύωσης  

 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά 

πέντε (5) άτομα . 

Συγκεκριμένα για την υλοποίηση των ως άνω Δράσεων των δύο εγκεκριμένων έργων ανακοινώνει ότι προτίθεται 

να συνεργαστεί με ειδικούς συνεργάτες των παρακάτω ειδικοτήτων: 

 Τρία (3) Στελέχη Επιχειρήσεων (ΠΕ ή ΤΕ) για το συντονισμό και την οικονομική διαχείριση του 

προγράμματος 

 Ένα (1) Στέλεχος Πληροφορικής (ΠΕ ή ΤΕ) για τη διαχείριση PORTAL 

 Ένα (1) Νομικό ΠΕ 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο που θα αναλάβουν οι ανωτέρω συνεργάτες θα αφορά αναλυτικά :   

 

ΔΡΑΣΗ 14. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε-SHOP 

Η δράση αφορά στήριξη στην  Επιχειρηματικότητα των ωφελουμένων 

Οι ωφελούμενοι για τις επιχειρήσεις των οποίων θα καταρτιστεί business plan θα συμμετέχουν στην όλη 
διαδικασία, μέσω εξειδικευμένων και στοχευμένων συναντήσεων, ώστε το εκάστοτε business plan να μην 
αποτελεί απλό προϊόν επιστημονικού – επιχειρηματικού συμβούλου, αλλά προϊόν συμβουλευτικής 
διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, ο ωφελούμενος αποκτά γνώσεις που τον ωφελούν σε θέματα αξιολόγησης 
της πορείας της επιχείρησης και λήψης κατάλληλων αποφάσεων, ενώ παράλληλα θα έχει πλήρη γνώση για την 
εικόνα της επιχείρησης και τα δυνατά και αδύνατα σημεία της, αποφεύγοντας περιπτώσεις που οι 
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ωφελούμενοι δεν κατανοούν και τελικά δεν λαμβάνουν υπόψη τους το επιχειρηματικό πλάνο. Παράλληλα, 
μέσα από αυτή τη διαδικασία ο ωφελούμενος θα ενδυναμωθεί στον τομέα της λήψης επιχειρηματικών 
αποφάσεων, καθώς θα κληθεί να λαμβάνει αποφάσεις από την περίοδο του σχεδιασμού της επιχείρησης. 
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν από ωφελούμενους θα 
πραγματοποιούνται τακτικές επαφές μεταξύ των επιχειρηματιών και των συμβούλων της Δομής. Στη διάρκεια 
των συναντήσεων θα γίνεται εκτενής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης και θα παρέχεται εκτενής 
συμβουλευτική υποστήριξη στους επιχειρηματίες, ανάλογα με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

Τα παραδοτέα της δράσης είναι: 

 Υποστήριξη 5 Επιχειρηματικών Σχεδίων E- SHOP   

 

ΔΡΑΣΗ 16. ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Η δράση αποβλέπει στην παρακολούθηση στην Απασχόληση τουλάχιστον για 3 μήνες των 100 ωφελουμένων  
που θα προωθηθούν στην απασχόληση μέσω της συνολικής παρέμβασης. 

Ειδικότερα θα συσταθεί από το Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Καβάλας Δομή που  θα λάβει πρωτοβουλίες για τη 
σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας αξιοποιώντας και τις δράσεις τις δικτύωσης. Μέσω της δικτύωσης σε 
τοπικό επίπεδο θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων του Δικτύου Προώθησης της 
Απασχόλησης σε προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα στελέχη της Δομής θα πραγματοποιήσουν 
επιστημονικότερη προσέγγιση και ανάλυση των αναγκών των επιχειρήσεων, ώστε αφενός να διασφαλιστεί η 
συμμετοχή τους στη διαδικασία πρόσληψης ωφελούμενων και αφετέρου να αξιολογηθούν οι προοπτικές 
βιωσιμότητας των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις 
μεταξύ εργοδοτών και στελεχών της δομής και θα αξιολογηθούν δεδομένα, όπως οικονομικά στοιχεία, 
προοπτικές της επιχείρησης, προσβασιμότητα. Στη συνέχεια, τα στελέχη της δομής θα επιλέξουν τις 
επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία απασχόλησης ωφελούμενων με κύρια κριτήρια επιλογής: 

 τις προοπτικές της επιχείρησης 
 τη βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας 
 τον κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης (με έμφαση στους δυναμικούς κλάδους) 
 την προσβασιμότητα του χώρου εργασίας σε άτομα με αναπηρίες 
 την περιγραφή της θέσης εργασίας σε σχέση με το εάν υπάρχουν ωφελούμενοι που καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της θέσης εργασίας 

Στο πλαίσιο της τοποθέτησης ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, η δομή θα λειτουργήσει υπό την αρχή «ο 
κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση», ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες βιωσιμότητας των θέσεων 
εργασίας και να μεγιστοποιηθεί το όφελος για την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία. 

Τα στελέχη της δομής θα επισκέπτονται τους επιχειρηματίες και τους ωφελούμενους που τοποθετήθηκαν σε 
θέση εργασίας στο χώρο της επιχείρησης, προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να 
παρέχουν υποστήριξη, ενώ όταν απαιτείται θα πραγματοποιούνται περαιτέρω συναντήσεις στα γραφεία της 
Δομής. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι επιχειρήσεις θα αποτελούν μέλη του Δικτύου Προώθησης της 
Απασχόλησης και θα λαμβάνουν εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για μια σειρά θεμάτων που 
μπορούν να τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα επιβίωσης και να καταστήσουν βιώσιμες τις θέσεις 
εργασίας, στις οποίες θα έχουν τοποθετηθεί ωφελούμενοι της Πράξης. Η σχετική συμβουλευτική υποστήριξη 
δύναται να αφορά θέματα, όπως χρηματοδότηση, νομική υποστήριξη, φοροτεχνικά, μείωση λειτουργικού 
κόστους, marketing, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον απαιτείται, η συμβουλευτική 
υποστήριξη δεν θα παρέχεται μόνο από τα στελέχη της Δομής, αλλά και από άλλα μέλη του Δικτύου 
Προώθησης της Απασχόλησης, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία  

Σε κάθε περίπτωση, η Δομή Συμβουλευτικής, Υποστήριξης και Προώθησης της Απασχόλησης θα παρέχει 
συμβουλευτική υποστήριξη στους ωφελούμενους, παρακολουθώντας τους για τουλάχιστον ένα (1) τρίμηνο, 
μετά την τοποθέτησή τους σε θέση απασχόλησης. 
Παραδοτέα:  Η παρακολούθηση στην απασχόληση επι τουλάχιστον 3 μηνών, 100 ωφελουμένων 

 

 

ΔΡΑΣΗ 24. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ 
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Η δράση αφορά τη δημιουργία και λειτουργία PORTAL για την επίτευξη ηλεκτρονικής δικτύωσης μεταξύ: 

 των μελών του Δικτύου Προώθησης της Απασχόλησης (φορείς της Α.Σ., φορείς εκτός της Α.Σ., δημόσιες 
υπηρεσίες, τοπικές επιχειρήσεις κλπ) 

 των τοπικών επιχειρήσεων 

 των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων 

Το PORTAL θα λειτουργεί ως μέσο: 

 άμεσης ανταλλαγής τεχνογνωσίας για την επίλυση κοινών προβλημάτων 

 από κοινού προώθησης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών ιδεών 

 ανάπτυξης κοινών δικτύων διανομής προϊόντων και υπηρεσιών 

 σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας 

 προβολής των μελών του Δικτύου Προώθησης της Απασχόλησης, καθώς επίσης και των προϊόντων και 
των υπηρεσιών που προσφέρουν 

Στο πλαίσιο αυτό, το PORTAL θα ενσωματώνει όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές πωλήσεων των ωφελούμενων 
της Πράξης, καθώς και τις διαδικτυακές εφαρμογές που διαθέτουν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Επομένως, 
στους στόχους του PORTAL συμπεριλαμβάνεται η κοινή παρουσίαση, προβολή και διάθεση του συνόλου των 
υπηρεσιών των εμπλεκόμενων στην Πράξη προς το ευρύ κοινό και τους πιθανούς ηλεκτρονικούς πελάτες τους. 

Η εφαρμογή θα δομηθεί με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή ευκολία στην πλοήγηση και αναζήτηση. Δομικό 
στοιχείο της εφαρμογής θα είναι οι θεματικές ενότητες, τα ακριβή δεδομένα των οποίων θα προσδιορισθούν 
αναλυτικά στην πρώτη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων. Κατ’ ελάχιστο, οι θεματικές ενότητες θα 
παρουσιάζουν ομαδοποιημένες τις παραπλήσιες προσφερόμενες υπηρεσίες και τα παραπλήσια 
προσφερόμενα προϊόντα των ωφελούμενων. 

Τα παραδοτέα της δράσης είναι: 

 Δημιουργία και λειτουργία ενός PORTAL – ενός μέσου ηλεκτρονικής δικτύωσης 

 

Η επιλογή των ειδικοτήτων και των κύριων προσόντων επιλογής πραγματοποιήθηκε με βάση το φυσικό 

αντικείμενο των έργων που καλούνται οι ανάδοχοι να αναλάβουν. 

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο και σε 

κάθε περίπτωση δεν μπορούν να έχουν ισχύ πέραν της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του συνολικού έργου.  

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της προβλεπόμενης δαπάνης για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου ανέρχεται σε 

20.000,00€ και θα καλυφθεί εκ’ ολοκλήρου από την χρηματοδότηση της πράξης. 

Συγκεκριμένα, ανά ειδικότητα το αντικείμενο που θα αναλάβουν οι συνεργάτες της εταιρείας είναι : 

 

Α. (3) ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Π.Ε ή ΤΕ)   

Το ενδεικτικό κόστος, για κάθε Στέλεχος ανέρχεται σε 4.000,00€  πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων 

των νομίμων εξόδων και κρατήσεων καθώς και του κόστους των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών 

μέχρι το τέλος της σύμβασης (30/06/2015) 

Τα κύρια καθήκοντα που θα αναλάβουν τα Στελέχη Επιχειρήσεων είναι η παρακολούθηση των ωφελούμενων 

επιχειρήσεων οι τακτικές επαφές με τις ωφελούμενες επιχειρήσεις με σκοπό την ενδυνάμωση τους στη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων και η σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων 

Επίσης οι συναντήσεις με τους 100 ωφελούμενους με σκοπό τη τοποθέτηση τους σε θέσεις εργασίας με 

ταυτόχρονη παρακολούθησή τους για 3 μήνες 
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Οι Σύμβουλοι θα αναλάβουν τον έλεγχο και την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων 

που θα χρηματοδοτούνται από τα έργα, έλεγχος τήρησης της σχετικής λογιστικής μερίδας για κάθε έργο, 

σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων/ υποέργων, έλεγχος τήρησης των κανόνων που προβλέπονται από τον ΚΒΣ, 

υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου, κλπ. 

 

 

Β. (1) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΠΕ) ή (ΤΕ)  

Το ενδεικτικό κόστος ανέρχεται στις 4.000,00€, πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων 

εξόδων και κρατήσεων καθώς και του κόστους των αναλογούντων  εισφορών μέχρι το τέλος της σύμβασης 

(30/06/2015) 

Τα κύρια καθήκοντα που θα αναλάβει το Στέλεχος Πληροφορικής είναι η διαχείριση του PORTAL το οποίο θα 

ενσωματώνει όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές πωλήσεων των ωφελούμενων της Πράξης, καθώς και τις 

διαδικτυακές εφαρμογές που διαθέτουν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. 

 

 

Γ. (1) ΝΟΜΙΚΟΣ Π.Ε.   

Το ενδεικτικό κόστος, για τον Νομικό, ανέρχεται σε 4.000,00€, πλέον ΦΠΑ,, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

νομίμων εξόδων και κρατήσεων καθώς και του κόστους των αναλογούντων  εισφορών. 

Τα κύρια καθήκοντα που θα αναλάβει ο Νομικός είναι παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα: 

νομικά, εργασιακά , διοικητικά, κλπ στους ωφελουμένους των προγραμμάτων. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει : 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: 

2α. Γενικά Προσόντα  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει : 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες 

Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα 

(1) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. 

Εξαίρεση: Δικαιούνται να συμμετέχουν και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ν. 

2431/1996). 

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. 
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2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), Δ’ επιπέδου που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (τηλ.: (2310) 

459101/5 και (210) 9213112). 

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 

2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του ενδιαφερομένου. Δικαιούνται 

επίσης να συμμετέχουν και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει 

παρέλθει έτος από την απόκτηση της, εφόσον μέχρι την απόκτηση της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 

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

ειδικότητας που επιλέγουν. 

3. Οι άνδρες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ :  

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής 

Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους. 

 

2β. Ουσιαστικά Προσόντα  

 

Α. (3) ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕ ή ΤΕ) 

Απαραίτητα (Κύρια) Προσόντα: 

1. Πτυχίο  ΑΕΙ ή ΤΕΙ οποιασδήποτε σχολής 

2. Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 

 

Πρόσθετα επιθυμητά Προσόντα:(που λαμβάνονται υπόψη μόνο για την επιλογή)  

1. Δεύτεροι τίτλοι σπουδών – Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά 

2. Καλή γνώση ξένης γλώσσας 

3. Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με κάποιο από τα αντικείμενα του έργου που θα αναλάβουν  

4. Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 

Β (1) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΠΕ) ή (ΤΕ)  

 

Απαραίτητα (Κύρια) Προσόντα: 

     1 Πτυχίο  ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής η οποιασδήποτε συναφούς σχολής 
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Πρόσθετα επιθυμητά Προσόντα:(που λαμβάνονται υπόψη μόνο για την επιλογή)  

     1. Δεύτεροι τίτλοι σπουδών – Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά 

    2. Καλή γνώση ξένης γλώσσας 

    3. Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με κάποιο από τα αντικείμενα του έργου που θα αναλάβουν  

    4. Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 

Γ.(1) ΝΟΜΙΚΟΣ (ΠΕ) 

Απαραίτητα (Κύρια) Προσόντα: 

1. Πτυχίο Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

2. Γενική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους 

 

Πρόσθετα επιθυμητά Προσόντα: (που λαμβάνονται υπόψη μόνο για την επιλογή)  

1. Δεύτεροι τίτλοι σπουδών – Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά 

2. Καλή γνώση ξένης γλώσσας 

3. Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

4. Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με κάποιο από τα αντικείμενα του έργου που θα αναλάβουν  

 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύμβασης 

μίσθωσης έργου (σύμφωνα με το υπόδειγμα) συνοδευόμενο από τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών  

3. Αποδεικτικά προηγούμενης εμπειρίας  

4. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις απόδειξης χειρισμού Η/Υ  

5. Αντίγραφο του πτυχίου ξένης γλώσσας (στην περίπτωση που ο υποψήφιος επικαλείται τη γνώση ξένης 

γλώσσας) 

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος θα 

πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι : 

 Όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην αίτηση μου είναι αληθή και ακριβή. 
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 Έχω λάβει υπόψη μου το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης. 

 Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν1  

 Δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., γιατί δεν εκπλήρωσα τις 

συμβατικές υποχρεώσεις μου. 

 Δεν έχει κινηθεί εναντίον μου η διαδικασία ή βρίσκομαι υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

 Δεν έχω καταδικαστεί, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης, για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική διαγωγή μου, ήτοι υπεξαίρεση, 

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία. 

 Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου οριστική καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της 

Επιχείρησης με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά σε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές νε το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση ποινικού μητρώου ή 

οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού μου ζητηθεί από την Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τη διαδικασία συνομολόγησης της σύμβασης.     

 Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή της διαδικασίας και των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια της πράξης«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ». 

 

Διευκρινήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών  

(1) Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται από την. στο τέλος του παρόντος τεύχους.  

(2) Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο των 

κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 

του κατόχου).  

(3) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε 

περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιόλογο χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της 

οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  

Πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα (που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία 

ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της 

βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό 

                                                 
1 Δηλώνεται μόνο από τους άνδρες υποψηφίους που η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική στη χώρα υπηκοότητας 
τους και υποβάλλεται κατά τη διαδικασία συνομολόγησης της σύμβασης  
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αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη 

βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το 

Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη 

αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της ανακοίνωσης 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.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Σε περίπτωση που από την πράξη ή το 

πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και 

επίσημη μετάφρασή της. 

Οι συμμετέχοντες που είναι κάτοχοι διδακτορικού η μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν ακριβές 

αντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο για το 

γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους προσκομιζόμενους τίτλους. 

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, 

δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 

 

(4)  Η γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αποδεικνύεται ως εξής: 

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.  

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, 

με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης: 

 

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)  
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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). 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 

 

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 

     • ECDL Core Certificate 

     • 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 

 

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>>) 

 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 

     • ICT Intermediate A 

     • ICT Intermediate B 

     • ICT Intermediate C 

 

ε) ΚΕΥ-CERT 

     • Key Cert IT Basic 
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     • 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) 

    • 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 

 

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 
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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.  

 

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. 
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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: 

 

 

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. 
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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  

- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 

- Διαχείρισης  Πληροφοριών   

      ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-   Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 

    Πληροφορικής, ή  

-   Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):  

     i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, 

     ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών  

     Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή 

-    Απολυτήριος τίτλος:  

     i)  Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 

     ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού 

     Λυκείου, ή  

     iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, 

     ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 

(5) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής: 

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
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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) Άριστη 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 British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία 

από 7,5 και άνω. 

 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.  
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 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). 

 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. 

 NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

 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 6 έως 7. 

 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. 
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 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). 

 ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 

 Test of Interactive English, C1 + Level. 

 Test of Interactive English, C1 Level. 

 NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 

 

(γ) Καλή γνώση (Β2):  

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου 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 4,5  έως 5,5. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES). 

 (MCCE) MICHIGAN 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 - 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). 
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 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). 

 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. 

 Test of Interactive English, B2 Level. 

 NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 

 PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βαθμολογία από 3 έως 4. 

 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). 

 ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1). 
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 Test of Interactive English, B1 + Level. 

 Test of Interactive English, B1 Level.  

 NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (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) Άριστη 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. 

 DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος 

ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)]. 

 DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 

 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). 

 DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1. 
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 CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

 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 opEratioNnel 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. 

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

 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 

 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. 

 DELF B1. 

 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 παράρτημα, 

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) Άριστη 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. 
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 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). 

 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. 

 ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe. 

 PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 

 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. 

 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. 

 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. 
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 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) Άριστη 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 SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 

 DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 

 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). 

 DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 

 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 (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 

 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).   
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(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. 

 CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA  του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 

 Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.  

 

 

Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

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

 

(α) Άριστη 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. 

 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education). 

 CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) (Ministry of Education).  

 

(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. 

 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 DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 

 DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).  

 

 

(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. 

 DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL). 
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 CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education). 

 

ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ 

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

 

(α) Άριστη 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).   
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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. 

 

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 από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι 

η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής 

πράξης ισοτιμίας. 

 

Επισημάνσεις:  

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 τη γνώση ξένης γλώσσας  (Π.Δ. 347/2003). Οι 

υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου 

σπουδών (βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και  ευκρινές 

φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.  
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(6) Απόδειξη Εμπειρίας: 

1. Σε περίπτωση σχέσης εξαρτημένης εργασίας. 

Οι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν 

βεβαίωση του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας.   

Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από εξωτερικό 

θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Σε περίπτωση Ελευθέριου Επαγγέλματος  

Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει 

να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία (άδεια άσκησης επαγγέλματος, έναρξη επιτηδεύματος, συμβάσεις, 

δελτία παροχής υπηρεσιών) σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας από τα οποία θα πρέπει να 

προκύπτει επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Σημείωση: Για τα αποδεικτικά των ανωτέρω παραγράφων είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο κριθεί σκόπιμο 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Για την αξιολόγηση των συμμετασχόντων στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συγκροτείται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου α) επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης – κατάταξης 

υποψηφίων και β) επιτροπή ενστάσεων.  

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν στα 

βαθμολογούμενα κριτήρια (όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί). 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες στο 

κριτήριο  της εμπειρίας. 

 

Α/Α Κριτήρια Κατάταξης Μονάδες 

 Τίτλοι Σπουδών (25 βαθμοί) 

1.  Βαθμός βασικού τίτλου2 (βάση 5 άριστα 10)  Βαθμός x 2,5 

 Μεταπτυχιακοί – Διδακτορικοί Τίτλοι (10 βαθμοί) 

2.  Μεταπτυχιακός τίτλος  ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 4 

3.  Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο 6 

 Γνώση Ξένης Γλώσσας (6 βαθμοί) 6 

1.  Άριστη γνώση Ξένης Γλώσσας  6 

                                                 
2 Ο βαθμός υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία  
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Α/Α Κριτήρια Κατάταξης Μονάδες 

2.  Πολύ καλή γνώση Ξένης Γλώσσας 4 

3.  Καλή γνώση Ξένης Γλώσσας  2 

 Εμπειρία (25 βαθμοί) 

1.  Εμπειρία μέχρι 10 έτη 2 ανά έτος 

2.  Εμπειρία συναφής με το αντικείμενο μέχρι 5 έτη 1 ανά έτος 

 Συνέντευξη (25 βαθμοί) 

1.  Συνέντευξη 0-25 

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  

TO ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως 

για αυτήν να προβεί στη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας και να επαναλάβει αυτόν με τροποποίηση ή μη των όρων καθώς και: 

 Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

 Εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

 Εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. 

Σε περίπτωση ματαίωσης/ακύρωσης/διακοπής του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες απεκδύονται του 

δικαιώματος αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.  

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των συνημμένων 

δικαιολογητικών είναι η 16-3-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία του  

«Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νομού Καβάλας» στην Καβάλα, Δαγκλή 19, στο Πρωτόκολλο. 

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις / φάκελοι συμμετοχής οι οποίοι θα παραληφθούν από το 

«ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. 

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την 

διαδικασία της αξιολόγησης.   

Αντικατάσταση του φακέλου ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.  

 

7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Εργατοϋπαλληλικού 

Κέντρου Ν. Καβάλας : www.eykk.gr  

http://www.eykk.gr/
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Κατά του αποτελέσματος της αξιολόγησης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 

επιλογής. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεση ή με αποστολή συστημένης επιστολής στα γραφεία του 

«ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ » . 

 

ΓΙΑ ΤΟ  

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  

                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  ΧΡΥΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡ.   ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤ. 


