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                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2020 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τον Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»(ΦΕΚ87Α/2010) και ιδιαίτερα την παρ.2 του άρθρου283. 

2. Το Π.Δ.131/2010«Οργανισμός της ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου»(ΦΕΚ224τΑ/2010). 

3. Τον Ν.2362/27-11-95( ΦΕΚ247/Α’) « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις». 

4. Τις διατάξειςτουΝ.2527/97( παρ.8 άρθρο 6 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου10 του N.3812/2009 

καισυμπληρώθηκεμετηνπαρ.3τουάρθρου30τουΝ.4314/14)(περιπτ.κζ΄παρ.13812/2009καισυμπληρώθηκεμε 

την παρ.3 του άρθρου30 του Ν.4314/14) (περίπτ. κζ΄παρ.1 άρθρο 4 ΠΥΣ 33/ 2006 ,όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ.2 του άρθρου 21τουΝ.4452/17). 

5. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 3955/21.01.2019 ( ΑΔΑ: 6Μ5Γ465ΥΘ7-3Υ7 ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών « 

Προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α ΄και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ 

αυτών» 

6. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 11072/18.02.2020( ΑΔΑ: Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών « 

Προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α ΄ και β΄ βαθμού και στα 

ΝΠΙΔ αυτών» 

7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016) .Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ) 

8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) .Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη. όπωςισχύει 

9. Το Π.Δ. 80/2016 .Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 

10.  Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

       
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ        

            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

                  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Μαινάλου &  Σέκερη 37    

Ταχ. Κώδικας : 22131 Τρίπολη 

Πληροφορίες: Μ. Αποστολάκης                                                       

Τηλέφωνο : 2710 237410 

Fax : 2710 234492 

E-mail: mapostolakis@outlook.com 

ason:cation: Athens 
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11.  Το Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ΔημοσίωνΣυμβάσεων. 

12.  Το Ν.4155/2013(ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013),  Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις , όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) 

13.  Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) .Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις ,(άρθ. 9,παρ.4β) 

14.  Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β’/23.05.2017) Υ.Α. Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

καιΑνάπτυξης. 

15.  Την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

16.  Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄64) .Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιοντηςΑρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών. 

17.  Την    από 23.11.2017  απόφαση  της   Διαχειριστικής Αρχής    Interreg– Med,    με   την  οποία εγκρίθηκε η  

      υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

18.  Την υπ’   αριθ. 42/14-02-2018 (ΑΔΑ :6Λ797Λ1-5ΨΠ)  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση 

σκοπιμότητας υλοποίησης ΕυρωπαϊκώνΠρογραμμάτων» 

19.  Το έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. του στόχου ¨Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία¨, με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη 

γνώμη για την εγγραφή στη ΣΑΕΠ 326/2 της Εθνικής Συμμετοχής του έργου, ποσού 72.282,75ευρώ. 

20.  Την υπ΄ αριθ. 87953/21.08.2018 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης , με την 

οποία εγκρίνεται  η  ένταξη του έργου  στο   Πρόγραμμα   Δημοσίων   Επενδύσεων   2018   « Επιχορήγηση   

για   την Εθνική συμμετοχή του έργου ENERNETMOB του διακρατικού προγράμματος MED 2014-2020, με 

τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 88.167,00ευρώ. 

21.  Την υπ΄ αριθ. 380/10.09.2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου « Περί αποδοχής χρηματοδότησης 

από το ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 362/2 , των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Inherit του Διακρατικού Προγράμματος MED 

2014- 2020, Enermob του Προγράμματος Adrion 2014-2020 και του Enernetmob του Διακρατικού 

Προγράμματος MED 2014-2020. 

22.  Την υπ΄ αριθ. 91481/468/04.04.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ¨Περί ορισμού της 

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου 

Enernetmob¨. 

23.  Την υπ΄ αριθ. 103284/24560/20.04.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ¨ Περί συγκρότησης 

Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Enermob , στο πλαίσιο του στόχου “ 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία InterregMed”¨, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με όμοιες αποφάσεις  

24.  Την υπ΄ αριθ. 496/29.10.2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου , περί 5ης 

τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20 %, σύμφωνα με την οποία εκτός των άλλων, εντάσσεται 

το νέο έργο «Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020- Συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη», με 

προϋπολογισμό και πίστωση 500.000,00ευρώ. 

25.  Την υπ΄ αριθ. 3399/14.12.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, για 

Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για το έργο «Προγράμματα 

Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 - Συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη», 400.000,00 ευρώ για το έτος 2018 και 

100.000,00 ευρώ για το έτος2019 

26.  Την υπ΄ αριθ. 354964/84975/21.12.2018 απόφαση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, για την 

δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 

σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) " 01.071 Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού ΠΕ Αρκαδίας" K.A. Εξόδων 9779.0003 του οικονομικού έτους 2018, για το έργο : 

"Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020-συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη¨ ( ΑΔΑ 

:ΩΣ9Π7Λ1-1ΨΒ) και (ΑΔΑΜ :18REQ004254754). 

27.  Την υπ΄αριθ 366/07.02.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου «Έγκριση 

ανάληψης υποχρέωσης , έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης» ποσού 450.000,00 € για το έτος 2019 

&50.000,00 € για το έτος 2020, για το έργο : " Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014- 2020-

συγχρηματοδοτούμενηδαπάνη¨. 
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28.  Την υπ΄ αριθ. 59147/13996/28.02.2019 απόφαση  της  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής, ¨Περί 

ανάληψης δαπάνης ποσού 450.000,00 € για το έτος 2019 και 50.000,00 € για το έτος 2020, για την 

υλοποίηση του έργου :¨Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας –Συγχρηματοδοτούμενη Δαπάνη¨. 

29.  Την υπ΄αριθ 98/18.02.2019 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου, για αύξηση του π/υ κατά 500.000,00 

€ του έργου "Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020- συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη¨ 

, που έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ20%. 

30.  Την υπ΄αριθ 1155/03.04.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου 

«Προέγκριση ανάληψης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού  400.000,00 €,  για το έτος 2019 & 

100.000,00  € για το έτος 2020 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του(ης) 1.71 "Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Αρκαδίας" K.A.Eξόδων 

9779.0003 του οικονομικού έτους 2019», για το έργο : "Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

2014-2020-συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη¨ » (ΑΔΑ:66ΕΣ7Λ1-1Β9). 

31.  Την υπ΄ αριθ. 98786/24304/09.04.2019 απόφαση  της  Προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής, ¨Περί 

ανάληψης δαπάνης ποσού 400.000,00 € για το έτος 2019 και 100.000,00 € για το έτος 2020, για την 

υλοποίηση του έργου :¨Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας –Συγχρηματοδοτούμενη Δαπάνη¨. 

32.  Την υπ΄αριθ.  πρωτ. 84104/20837/13.04.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου «Περί 

ανάληψηςδαπάνης ποσού 726.734,20 € για το έτος 2020 σε βάρος του π/ϋ εξόδων της Περιφέρειας (Κ.Α. 071 

& ΚΑΕ 9779.0003) για το έργο "Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020- 

συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη¨ , που έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ20%. 

33.  Το Τεχνικό Δελτίο τουέργου.  

34.  Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του έργου ENERNETMOB του διακρατικού 

προγράμματος MED2014-2020. 

35.  Την υπ΄ αριθ. 165/03.04.2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, ¨Περί έγκρισης 

πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου: « Enernetmob - 

MediterraneanInterregionalElecromobilityNetworksforintermodalandinterurbanlowcarbontransportsystems 

Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών 

μεταφορώνχαμηλώνεκπομπώνδοξειδίουτουάνθρακα»τουΠρογράμματοςδιασυνοριακήςεδαφικήςσυνεργασί

ας INTERREG–MED2014-2020¨.όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 82/2020  όμοια απόφασή  

36.  Την υπ΄ αριθ. 1693/02.05.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, ¨Περί 

έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου : «Enernetmob – 

MediterraneanInterregionalElecromobilityNetworksforintermodalandinterurbanlowcarbontransportsystems 

Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα  ηλεκτροκινητικότητας για συστήματαδιατροπικών και υπεραστικών 

μεταφορών  χαμηλών   εκπομπών  δοξειδίου  του  άνθρακα» του Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής 

συνεργασίας INTERREG–MED2014-2020¨, ;όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 13/2020 όμοια απόφαση 

 

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

 
Τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο κατηγορίας /κλάδου  Π.Ε. Μηχανικού, κωδικός θέσης 
ΚΘΥ1 και ένα άτομο (1) κατηγορίας / κλάδου Τ.Ε. Μηχανικού, κωδικός θέσης ΚΘΥ2, για χρονικό διάστημα από 
την υπογραφή της σύμβασης  έως  την  λήξη  του  έργου  (31.01.2022),  με δυνατότητα επέκτασης αυτής σε 
τυχόν παράταση του έργου, με  σκοπό την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής στην άρτια υλοποίηση του 
έργου: «Enernetmob – Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban 
low carbon transport  systems - Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα 
διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» του Προγράμματος 
διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG –MED2014-2020» λόγω των αυξημένων απαιτήσεων αυτού 
αλλά και του συντονισμού που απαιτείται μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ως επικεφαλής εταίρος) και 
των λοιπών εταίρων. 
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ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 τη διοικητική μέριμνα της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και της ορθής 

διεκπεραίωσης όλων των πακέτων εργασίας, τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου ως επικεφαλής εταίρος του έργου. 

 τη συνεργασία μεφορείς 
 την επικοινωνία με εθνικούς και διακρατικούς εταίρους τουέργου 

 τη συμμετοχή στην σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
έργου 

 τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών ώστε να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το 

προβλεπόμενο έργο, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της  υπηρεσίας 

 τη συμμετοχή στην σύνταξη παραδοτέων κάθε πακέτου εργασίας 

 την συγγραφή κειμένων για τις δράσεις δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου και υποστήριξη 

συμμετοχής των στελεχών της Περιφέρειας στις συναντήσεις τουέργου 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Διάρκεια Σύμβασης: Η σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι περατώσεως του φυσικού 
αντικειμένου του συγχρηματοδοτούμενου έργου, ήτοι μέχρι τις 31.01.2022, με δυνατότητα επέκτασης αυτής 
σε τυχόν παράταση του έργου. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Π.Ε. Μηχανικών. 

1. Να είναι κάτοχος πτυχίου ή Διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού τομέα   

(Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών) στις παρακάτω Ειδικότητες : 

Ειδικότητα - Τίτλοι σπουδών :  

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου 
Μηχανικού, ή Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού 
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
Μηχανικού Η/Υ, ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Να έχει πιστοποιημένη  γνώση της  ΑγγλικήςΓλώσσας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α. 

3. Να έχει πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων & γ) υπηρεσιών διαδικτύου, που αποδεικνύονται με πιστοποίηση σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β.  

4. Να έχει επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται υπόψη για τους Μηχανικούς Π.Ε.  μετά την απόκτηση 
της αντίστοιχης ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωσηάδειας άσκησης επαγγέλματος. 

5. Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε θέμα συναφές με το αντικείμενο και τα παραδοτέα 
της θέσης, από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. (ενδεικτικά μεταπτυχιακά : 
Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Πολιτικού μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Συγκοινωνιολόγου,  
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,   Οικονομικές Επιστήμες). 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τ.Ε. Μηχανικών  

 

1. Να είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στις 
παρακάτω Ειδικότητες : 

Ειδικότητα - Τίτλοι σπουδών :  

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή πτυχίο τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε. ή 
πτυχίο Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
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ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Να έχει πιστοποιημένη  γνώση  της  ΑγγλικήςΓλώσσας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α. 
3. Να έχει πιστοποιημένη γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων & γ) υπηρεσιών διαδικτύου, που αποδεικνύονται με πιστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα Β. 
4. Να έχει επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται υπόψη για τους Τεχνολόγους Μηχανικούς μετά την 

απόκτηση του ζητούμενου από την παρούσα ανακοίνωση Τίτλου Σπουδών. 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
Η επαγγελματική   εμπειρία   αποδεικνύεται ως εξής : 

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του  δημοσίου,  σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. 
1. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. 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   βεβαίωση  του αντίστοιχου   
φορέα και επικυρωμένα αντίγραφα των    σχετικών   συμβάσεων   που έχουν   υπογραφεί, από τα οποία να   
προκύπτει   με   σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής. 

2. Όταν   η εργασία   έχει   παρασχεθεί   στον   ιδιωτικό   τομέα   :    
i) Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη,   φυσικού   προσώπου   ή της   επωνυμίας   της 

επιχείρησης   αν  πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την   οποία να   προκύπτει   με σαφήνεια,   το 
είδος   της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής   ή   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.     

ii) Επιπλέον   βεβαίωση   του   οικείου ασφαλιστικού   φορέα   από   την οποία  να προκύπτει  η διάρκεια 
της ασφάλισης.  

3. Όταν η  εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία (μισθωτού και ελεύθερου επαγγελματία) :   
i) Άδεια άσκησης επαγγέλματος  
ii) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην  οποία να  αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής 

του.     
iii) Υπεύθυνη δήλωση,  κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην  οποία  να  δηλώνεται  επακριβώς ο χρόνος 

και το είδος της εμπειρίας του.  
iv) Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη 

διάρκεια της εμπειρίας. 
Σε περίπτωση ασφαλιστικών φορέων (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ) όπου ο υποψήφιος δύναται να ασφαλιστεί είτε ως 
μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, να διευκρινίζεται στη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα 
η σχέση απασχόλησης. 

 
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
 
Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων των 
Υποψηφίων ,  Επιτροπή που θα  ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για το σκοπό αυτό. Σκοπός της δομημένης 
συνέντευξης είναι η αρμόδια επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την 
καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων για τη θέση για την οποίακρίνεται. Κατά το 
στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του βιογραφικού τουσημειώματος. 
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει τα εξής δύο σκέλη : 

1. συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και 
προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικότου. 

2. οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό 
συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου. 

Στην συνέντευξη θα αξιολογηθούν σε κλίμακα από 0 έως 40 βαθμούς, τα κάτωθι: 

 το επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου, 

 η αντίληψή του για το έργο, 

 η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας έργου, 

 το επίπεδο δεξιοτήτων προγραμματισμού και οργάνωσης των απαιτούμενων εργασιών  
για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του έργου στον τομέα ευθύνης του. 

 
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών 

ΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-Θ5ΔΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-Θ5Δ
20PROC006715972 2020-05-16



6 π 

της αρμόδιας επιτροπής. 
Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της για τον εκάστοτε υποψήφιο 
αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος της επιτροπής ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης 
και αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής. 
Η μη προσέλευση στη συνέντευξη (φυσική παρουσία) οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. 
Η διενέργεια των συνεντεύξεων γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης  
υποβολής των αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων Συμμετοχής των Υποψηφίων 
 
ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 
Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις του/της υποψηφίου/ας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την συνεισφορά του στην 
υλοποίηση των παρακάτω  δράσεων του έργου, δηλαδή στα πακέτα εργασίας όπως αυτά αναφέρονται 
παρακάτω : 

WP1 – ManagementΠΕ1 Διαχείριση Έργου 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  έως  01-2022 
Σύντομη περιγραφή ΠΕ: Ο σκοπός της Διαχείρισης του Έργου (ΔΕ) είναι η  ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή 
της διαχείρισης του έργου στα πλαίσια του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος. Αυτό το Πακέτο 
Εργασίας (ΠΕ) επικεντρώνεται στον εσωτερικό συντονισμό του έργου και την επικοινωνία μεταξύ των 
εταίρων και της Διαχειριστικής Αρχής/Κοινής Γραμματείας  (ΔΑ/ΚΓ) του MED. 

Δράση 1.1:  Διαχείριση Έργου, Συντονισμός και Διοίκηση 

Δράση 1.2: Αξιολόγηση του έργου 

 

WP2 – CommunicationΠΕ 2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ 02-2018 ΕΩΣ  01-2022 

Σύντομη περιγραφή ΠΕ: Το ΠΕ 2 είναι αφιερωμένο στην εφαρμογή μιας συνεκτικής στρατηγικής 
επικοινωνίας που θα προωθήσει την ηλεκτροκινητικότητα σε ολόκληρη την περιοχή MED. Όταν πρόκειται 
για την ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλεπίδρασης με το κοινό, οι δραστηριότητες του ΠΕ 2 χωρίζονται  
στα μονόδρομα και τα  αμφίδρομα  κανάλια επικοινωνίας 

Δράση 2.1: Στρατηγική επικοινωνίας 

Δράση 2.2: Μονόδρομα Εργαλεία επικοινωνίας 

Δράση 2.3: Ημερίδες-συνέδρια 

Δράση 2.4 Συντονισμός με οριζόντια-αρθρωτά έργα 

Δράση 2.5 Συντονισμός με το πρόγραμμα MED 

 

WP3 - Start-Up planning ΠΕ 3  Μελέτες 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ 02-2018 ΕΩΣ  04 2019 

Σύντομη περιγραφή ΠΕ: Το ΠΕ 3 περιλαμβάνει όλες τις προκαταρκτικές  δραστηριότητες που απαιτούνται 
για την υλοποίηση των πιλοτικών ενεργειών ηλεκτροκίνησης που θα υλοποιηθούν στο ΠΕ 4. Το ΠΕ 3 
αποσκοπεί στην εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Ηλεκτροκινητικότητας  (ΣΒΗ) σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα 
σχεδιασμού και τις κοινές στρατηγικές και πολιτικές για τις μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Τα ΣΒΗ  επίσης  θα προδιαγράψουν  τα «Δίκτυα Υποδομών Μικρής Κλίμακας» που θα 
ενσωματωθούν σε ένα ολοκληρωμένο «Διαπεριφερειακό Δίκτυο Ηλεκτροκινητικότητας».  

Δράση 3.1 Συντονισμός της φάσης των μελετών 

Δράση 3.2: Ανάλυση Εκκίνησης 

Δράση 3.3:  Κατευθυντήριες γραμμές για τον αειφόρο σχεδιασμό ηλεκτροκινητικότητας 

Δράση 3.4:  Πλαίσιο γνώσεων για τις υποδομές 

Δράση 3.5: Βιώσιμος σχεδιασμός ηλεκτροκινητικότητας 

WP4 – TestingΠΕ 4 Πιλοτικές δράσεις 
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Τέλος, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, με 

φορείς, εθνικούς-διακρατικούς εταίρους του έργου, θα καταρτίζουν εκθέσεις και γενικά θα 

διεκπεραιώνουν όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα 

με τις οδηγίες και  τις  υποδείξεις  του  Φορέα. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι έλληνες πολίτες καθώς και οι πολίτες των άλλων κρατών- 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται 

επίσης δεκτοί 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 τη συνείδηση 

αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).  Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος 

πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της 

επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) πουχορηγείται 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ  05-2019 ΕΩΣ  01-2021 

Σύντομη περιγραφή ΠΕ: Το ΠΕ 4 στοχεύει στην εφαρμογή των «Σχεδίων Βιώσιμης ηλεκτροκινητικότητας» 
(ΣΒΗ) μέσω της ανάπτυξης πιλοτικών δράσεων ηλεκτροκίνησης και την εφαρμογή ενός «Διαπεριφερειακού 
Δικτύου Ηλεκτροκινητικότητας», το οποίο θα διασυνδέεται παράλληλα με τα «Δίκτυα Υποδομών Μικρής 
Κλίμακας» μέσω μίας πλατφόρμας ΤΠΕ χρησιμοποιώντας κοινά πρωτόκολλα και κοινά πρότυπα φόρτισης. 

Δράση 4.1 Συντονισμός της φάσης των πιλοτικών δράσεων 

Δράση 4.2: Δημιουργία Επενδύσεων Μικρής Κλίμακας 

Δράση 4.3 Πλατφόρμα Ηλεκτροκίνησης ΤΠΕ 

Δράση 4.5 Πιλοτικό  2 Ηλεκτροκίνηση σε  Υπηρεσίες διαμοιρασμού   

Δράση 4.7 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών δράσεων 

 

WP5 – TransferringΠΕ 5 Transferring/ Μεταφορά αποτελεσμάτων 
ΑΠΟ 02-2020 ΕΩΣ  01-2021 

Σύντομη περιγραφή ΠΕ: Το ΠΕ 5 στοχεύει στη μεταφορά των αποτελεσμάτων της μελέτης και της δοκιμής 
των SEMPs και των πιλοτικών «Δικτύων Υποδομών Μικρής Κλίμακας» στις τοπικές / περιφερειακές / εθνικές 
πολιτικές των περιοχών που αφορά το έργο. Οι εταίροι του έργου μαζί με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 
θα αποκτήσουν ευρύτερη γνώση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και θα συγκρίνουν διακρατικές μελέτες 
περιπτώσεων.  

Δράση 5.1 Συντονισμός των δραστηριοτήτων μεταφοράς αποτελεσμάτων 

Δράση 5.2: Μεταφορά της τεχνογνωσίας του EnerNETMob 

Δράση 5.3:  Μεταφορά των εργαλείων και μεθοδολογιών του EnerNETMob 

Δράση 5.4 Ανταλλαγή πληροφοριών 

 

WP6 – CapitalizingΠΕ 6 Capitalising/ Κεφαλαιοποίηση 
ΑΠΟ 02-2021  ΕΩΣ 01-2022 

Σύντομη περιγραφή ΠΕ: Το ΠΕ 6 στοχεύει στη κεφαλαιοποίηση με άλλα έργα και οργανισμούς του μοντέλου 
«Βιώσιμο Σχέδιο ηλεκτροκίνησης» και του διαρθρωτού  πλαισίου του σχεδιαζόμενου  «Διαπεριφερειακού 
Δικτύου Ηλεκτροκινητικότητας» κατά τη διάρκεια και μετά τη διάρκεια του έργου. Έτσι, το ΠΕ 6 θα 
αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των Μελετητικών / Δοκιμαστικών ενοτήτων του EnerNETMob με άλλα 
αποτελέσματα και εμπειρίες έργων που συμβάλλουν άμεσα στους τρεις στόχους του έργου, προκειμένου να 
υιοθετηθεί ένα διεθνικό αναπτυξιακό πρότυπο για την ηλεκτροκινητικότητα που με τη σειρά του μπορεί να 
εφαρμοστεί στις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές της περιοχής MED και πέρα από τα σύνορά της. 

Δράση 6.1 Συντονισμός της φάσης μεταφοράς (συντονισμός της ομάδας εργασίας) 

Δράση 6.2: Συστηματοποίηση των γνώσεων του EnerNETMob 

Δράση 6.3 Δικτύωση για λόγους κεφαλαιοποίησης 

Δράση 6.4: Συστάσεις πολιτικής 
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από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα,και β) Καραμαούνα 

1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, των κατωτέρω επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: 

Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού  Προσωπικού.  Γ  

ΕΠΙΠΕΔΟ  ή  Β2  ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη 

Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού 

Προσωπικού. Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης . 

 

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται   τα τυπικά και   λοιπά   δικαιολογητικά,   που   

υποβάλει   υποχρεωτικά  με την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος : 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν :  

 θα αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

 Αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης 
 το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι, 
 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
 ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 

αναγκαστικό συμβιβασμό ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, 

 ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και ότι έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με 
την πληρωμή φόρων και τελών, 

 ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους 
αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, 

 ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 
από την Αναθέτουσα Αρχή, 

 ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο 
πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το 
σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή, 

 ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της 
σύμβασης. 

 η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος 
 η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 

 για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων 
 η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία 

 
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου, 

3. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (αντίγραφα) 

4. Βιογραφικό Σημείωμα τουυποψήφιου με αναλυτική περιγραφή των προσόντων και της προϋπηρεσίας 

τους, 

5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65ετών 

6. Βεβαίωσηεντοπιότητας 

7. Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή για τους άρρενες. 

Επισημαίνεται ότι : 

1. Κατά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των προτάσεων, είναι υποχρεωτική για τους άρρενες η 

εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμηαπαλλαγή. 

ΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-Θ5ΔΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-Θ5Δ
20PROC006715972 2020-05-16



9 π 

2. Κατά την αξιολόγηση προηγούνται οι έχοντεςεντοπιότητα. 

3. Ο υποψήφιος, αφού ελέγξει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά τα οποία 

προβλέπονταιγιατηναπόδειξητωνπροσόντωντου,τααριθμείσεεμφανές τους 

σημείοκαιακολούθωςτακαταγράφειμετηνίδια σειρά αρίθμησης στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ της πρότασής του. Διόρθωση ή συμπλήρωση των προτάσεων, συμπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων σύναψης μίσθωσηςέργου. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Για την επιλογή απασχόλησης των υποψηφίων ειδικότητας Μηχανικού Π.Ε. και ειδικότητας Μηχανικού Τ.Ε., 
προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο 
των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Για την απόδειξη του 
κριτηρίου της Εντοπιότητας απαιτείται βεβαίωση πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) των δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή  από άλλο 
στοιχείο ,   από   το   οποίο    να  προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος δήμου της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

 

2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η   σειρά   κατάταξης   των   υποψηφίων, Μηχανικοί Π.Ε και Τ.Ε., που έχουν εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ 
τους με τα ακόλουθα κριτήρια:  

Απαραίτητο  Προσόν για όλες τις θέσεις θεωρείται  ο Τίτλος Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής . Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν το   
σχετικό κριτήριο απορρίπτονται. 

Η κατάταξη των υποψηφίων θα προκύψει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Π.Ε. Μηχανικών  
 

α/α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑ) 

Ανάλυση Κριτηρίου 
Εκπλήρωση 

κριτηρίου/Βαθμοί 

1 

ΚΘΥ1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σύμφωνα με τους 

τίτλους σπουδών – ειδικότητα, όπως 

αναφέρονται στα αντίστοιχα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Π.Ε. Μηχανικών.  

Βαθμός «Καλώς» 5 

Βαθμός «Λίαν Καλώς» 10 

Βαθμός «Άριστα» 

15 

2 

Επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται 
υπόψη για τους Μηχανικούς Π.Ε. μετά την 
απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα 
ανακοίνωση αντίστοιχης άδειας άσκησης 
επαγγέλματος. 

Εμπειρία έως 1 έτος 5 

Εμπειρία έως 3 έτη 10 

Εμπειρία έως 5 έτη 
20 

3 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε θέμα συναφές με το 
αντικείμενο Σχετική 

βεβαίωση/Αποδεικτικό 

5 

4 

Γνώση ξένης  γλώσσας – Αγγλικής 
(βλέπε Τίτλοι γλωσσομάθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

Καλή γνώση (Β2) 5 

Πολύ καλή Γνώση 
(Γ1/C1) 

10 

Άριστη Γνώση (Γ2/C2) 15 

5 
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ 
(Βλέπε Γνώση χειρισμού Η/Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

Σχετική 
βεβαίωση/Αποδεικτικό 

5 

6 

Δομημένη Συνέντευξη επί θεμάτων σχετικών με τη 
γνώση του αντικειμένου σε συνάρτηση με τις 
δεξιότητες και προσόντα των υποψηφίων 

Συνολική εικόνα της 
υποψηφιότητας βάσει  

προσωπικής 
συνέντευξης 

Από 0 έως 40  
βαθμοί 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τ.Ε. Μηχανικών  

 
 

α/α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΑ) 

Ανάλυση Κριτηρίου 
Εκπλήρωση 

κριτηρίου/Βαθμοί 

1 

ΚΘΥ2. Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους τίτλους 

σπουδών – ειδικότητα, όπως αναφέρονται στα 

αντίστοιχα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Τ.Ε. 

Μηχανικού.   

Βαθμός «Καλώς» 5 

Βαθμός «Λίαν Καλώς» 10 

Βαθμός «Άριστα» 

20 

2 

Επαγγελματική εμπειρία η οποία λαμβάνεται υπόψη 
για τους Μηχανικούς Τ.Ε. μετά την απόκτηση του 
ζητούμενου από την παρούσα ανακοίνωσηΤίτλου 
Σπουδών.  

Εμπειρία έως 1 έτος 5 

Εμπειρία έως 3 έτη 15 

Εμπειρία έως 5 έτη 
20 

3 

Γνώση ξένης  γλώσσας – Αγγλικής 
(βλέπε Τίτλοι γλωσσομάθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 

Καλή γνώση (Β2) 5 

Πολύ καλή Γνώση 
(Γ1/C1) 

10 

Άριστη Γνώση (Γ2/C2) 15 

4 
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ 
(Βλέπε Γνώση χειρισμού Η/Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

Σχετική 
βεβαίωση/Αποδεικτικό 

5 

5 

Δομημένη Συνέντευξη επί θεμάτων σχετικών με τη 
γνώση του αντικειμένου σε συνάρτηση με τις 
δεξιότητες και προσόντα των υποψηφίων 

Συνολική εικόνα της 
υποψηφιότητας βάσει  

προσωπικής 
συνέντευξης 

Από 0 έως 40  
βαθμοί 

 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση (Πρόταση)Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαινάλου & Σέκερη 37 (2ος όροφος) , Τ.Κ.22100, Τρίπολη, 

απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου (τηλ. 

επικοινωνίας: 2710237410 & 2710243745). Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν 

ιδιοχείρως φάκελο συμμετοχής, μέχρι τις 26.05.2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.Αποδεκτοί είναι οι φάκελοι 

συμμετοχής που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι & την 26η .05.2020 ημέρα 

Τρίτη & ώρα 15:00. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

προαναφερθείσας υπηρεσίας. Οι φάκελοι συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν, ταχυδρομικά (συστημένοι) 

και με ταχυμεταφορά. Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά 

τα ανωτέρω. Δε θα ληφθούν υπόψη φάκελοι συμμετοχής που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην προαναφερθείσα υπηρεσία 

έγκαιρα. Φάκελοι συμμετοχής που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δε θα 

αποσφραγίζονται, αλλά θα επιστρέφονται ωςεκπρόθεσμοι. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων(προτάσεων) είναι οκτώ (8) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 

αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου – Τρίπολη) και της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Μαινάλου & Σέκερη 37 (2ος όροφος)- Τρίπολη) και της 

ανάρτησης της στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

(www.ppel.gov.gr). Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου». Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα 
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έντυπα των αιτήσεων (προτάσεων): α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στο δικτυακό τόπο 

www.ppel.gov.gr. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων γιασύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

της παρούσας δεν είναι διαγωνιστική, η δε τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα 

αποδοχής Πρότασης καιόχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη 

πίνακα κατάταξης. 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει πλήρη 
γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία 
επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Επιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση της κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής, και των 
βαθμολογούμενων κριτηρίων. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα  γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, που 

θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και η οποία αφού επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους 

κατατάσσει βάσει των κριτηρίων επιλογής. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική 

επιλογή για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής : 1. Πρώτα οι υποψήφιοι 

κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης,  για  τους αντίστοιχους κωδικούς θέσης (ΚΘ) που έχουν επιλέξει, με 

βάση την εντοπιότητα, δηλαδή προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων 2. Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν 

εντοπιότητα, η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην βαθμολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με τα 

κριτήρια αξιολόγησης (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ των αντίστοιχων κωδικών θέσης της παρούσας πρόσκλησης) 

και συντάσσει Προσωρινούς Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης ανά κωδικό θέσης με βάση την 

βαθμολόγηση των υποψηφίων ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης.  

Οι επιλεγέντες θα είναι εκείνοι που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανά κωδικό θέσης, 
τηρουμένων όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας πρόσκλησης.  

 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων από την Τριμελή Επιτροπή, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο εντός 

(30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους Προσωρινούς Πίνακες 

Αποτελεσμάτων Αξιολόγησηςστην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσουwww.ppel.gov.gr και στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

(Μαινάλου & Σέκερη 37 -2ος όροφος- Τρίπολη),  θα συνταχθεί δε και το σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο 

θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Επίσης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά 

αποτελέσματα κατάταξης, (τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679). 

Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
ανάρτησή τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Μαινάλου & Σέκερη 37 Τ.Κ. 22100 
Τρίπολη).  

Στην περίπτωση ένστασης ο φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη μίσθωσης έργου για την άρτια υλοποίηση του έργου : 
«Enernetmob – Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low 
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carbon transports ystems - Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα 
διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» 

Μετά την αξιολόγηση τυχών ενστάσεων η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης  και 
καταρτίζει τους Τελικούς Πίνακες Αποτελεσμάτων Κατάταξης ανά κωδικό θέσης με βάση την βαθμολόγηση 
των υποψηφίων ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα 
κατάταξης (τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λαμβάνοντας υπόψη τα 
οριζόμενα στον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679).  

 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δικαιούχος  προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως 

μετά την κατάρτιση των Τελικών Πινάκων Αποτελεσμάτων Κατάταξης. Μετά την επιλογή των Υποψηφίων για 

τις θέσεις, η κάθε σύμβαση που θα υπογραφεί, θα αναρτηθεί στο σύστημα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου της Τριμελούς Επιτροπής που 

θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για το σκοπό αυτό και που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, 

εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι 

δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Ο υποψήφιος αυτός λαμβάνει τις 

αποδοχέςπουπροβλέπονταιγιατηναπασχόλησήτουέωςτηνημέρατηςλύσης της σύμβασης,χωρίςοποιαδήποτε 

αποζημίωση από την αιτίααυτή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε αντικατάσταση των εξωτερικών συνεργατών, είτε από τη λίστα 
επιτυχόντων της παρούσας πρόσκλησης, είτε με νέα διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε 
περίπτωση που οι εξωτερικοί συνεργάτες προβούν σε αιτιολογημένη παραίτηση. Οι υποψήφιοι αυτοί 
λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, 
χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της 
παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής αίτησης 
και όχι «πρόσληψης». Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη 
«πίνακα κατάταξης», ενώ όποιος επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν. Ως προς τη νομική της φύση η πρόσκληση 
αποτελεί, κατά την έννοια του ιδιωτικού δικαίου και όχι της διοικητικής διαδικασίας, πρόσκληση υποβολής 
αίτησης και η επιλογή του αντισυμβαλλόμενου αποδοχή της αίτησης αυτής. 

Συμβαλλόμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους 
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα τελικής κατάταξης της οικείας θέσης, κατά τη σειρά εγγραφής 
τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε 
λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

 
      Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 
 

Συνημμένα : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Τίτλοι γλωσσομάθειας – τρόπος απόδειξης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Γνώση χειρισμού Η/Υ – τρόπος απόδειξης 
 

 

 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 

                    Παναγιώτης  Ε. Νίκας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 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≫ (Φ.Ε.Κ. 
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…….≫ (Φ.Ε.Κ. 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 Α.Σ.Ε.Π., 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 τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE ήτου CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 200-230. 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE ήτου 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (γιαπιστοποιητικάπουέχουνεκδοθείέωςκαι 19/11/2019). 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-
210. 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότο University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ήτο CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 8,5 καιάνω. 
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH τουΠανεπιστημίου 
MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ήτου Michigan Language 
Assessment. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION - του EDEXCEL, ή PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION - του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 
3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2). 
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY 
COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOLMASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 
MASTERY- (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης). 
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 
Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR C2). 
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• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό “Distinction” 
ή “Credit”). 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level 
C2) (μέχρι 31/8/2009). 
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2. 
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse 
Awards). 

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 
Speaking). 
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2). 
• GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL 
International (Classic C2). 
• C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 
(MasteryC2) και C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης). 
• Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2). 

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE ήτου CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 180-199. 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
180-199. 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190. 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE ήτου 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (γιαπιστοποιητικάπουέχουνεκδοθείέωςκαι 19/11/2019). 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότο University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ήτο CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 7 έως 8. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απότο University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ήτο CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE HIGHER ΤΟΥ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH OVERALL SCORE 180-199. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH OVERALL SCORE 
180-190. 
• 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- 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE 
IN INTERNATIONAL ESOL - EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL 
- EXPERT - (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης). 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 
(Manchester, ΝΗ-USA) καιτηςΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣΕΝΩΣΕΩΣ. 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογίααπό 785 έως 900 
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 
Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR C1). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η 
μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 
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• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό≪Distinction” 
ή “Credit”). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework 
equivalent level C1) (μέχρι 31/8/2009). 
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). 
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS). 
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level 
(Gatehouse Awards). 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 
Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογίααπό 91 έως 99 του 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ήτου MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENT. 
• ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογίααπό 190 έως 
240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- 
CaMLAή 
• ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 
Writing) βαθμολογίααπό 64 έως 80 του Michigan Language Assessment 
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). 
• GA Level 2 Certificate in ESOL International – (CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL 
International (Classic C1). 
• C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) 
και C1 – Language Cert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης). 
• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1).  
(γ) Καλήγνώση (Β2): 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE ήτου CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ΤΟΥ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH OVERALL SCORE 
160-179. 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ΤΟΥ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH OVERALL SCORE 160-
179. 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE ήτου 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (γιαπιστοποιητικάπουέχουνεκδοθείέωςκαι 19/11/2019). 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότο University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ήτο CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 5,5 έως 6,5. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE– VANTAGE (BEC VANTAGE) απότο University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ήτο CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
160-170. 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170. 
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH τουΠανεπιστημίου 
MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ήτου MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENT. 
• 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- (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης) ή CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
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INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - 
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης). 
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογίααπό 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) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR B2). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η 
μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό≪Distinction” 
ή “Credit. 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level 
B2) (μέχρι 31/8/2009). 
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2. 
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS). 
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse 
Awards). 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 
Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογίααπό 80 έως 90 του 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE assessments ήΤΟΥ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 
• ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογίααπό 157 έως 
189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- 
CaMLAή 
• ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 
Writing) βαθμολογίααπό 53 έως 63 του Michigan Language Assessment. 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 
• GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL 
International (Classic B2). 
• Β2 –LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 
(Communicator B2) καιΒ2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) 
(Communicator B2) (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης).  
• Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2). 
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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
 
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.) ή Ε.Ο.Π.Π. πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον Ε.Ο.Π.Π. ή τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με 
την επιφύλαξη των άρθ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β΄/01.08.2014). 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθμ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθμ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 
β) VellumGlobalEducationalServices S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) 
(22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και VellumGlobalEducationalServices (ΔΠ 
35945/28.7.2017  απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 
γ) Infotest(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε και ΣΙΑ Ε.Ε.) (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 (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006). 
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006). 
ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007). 
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την 
αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή 
ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθμ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 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) (10.4.2014). 
ια) UNICERT(UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) 
(21.01.2015). 
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία PROCERT (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ ΕΛ.ΙΝ.Π. (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 
ιε) EXAMS CERT IKE EXAMS CERT (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 
 
 
 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 
ECDL Core Certifi cate 
ECDL Start Certifi cate 
ECDL Progress Certifi cate 
ECDL Profi le Certifi cate 
ECDL Profi le Certifi cate (Office Essentials/ΒασικέςΔεξιότητεςΥπολογιστή) 
People Cert Computer Skills Level 1 
β) Vellum Global Educational Services S.A. 
Cambridge International Diploma in IT Skills 
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 
Vellum Diploma in IT Skills 
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 
γ) Infotest 
Internet and Computing Core Certification (IC3) 
Microsoft Office Specialist (MOS) 
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Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 
InfotestCertified Basic User (ICBU) 
Infotest Microsoft Certified Application Specialist 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 
ICT Intermediate A 
ICT Intermediate B 
ICT Intermediate C 
ε) ΚΕΥ-CERT Key Cert IT Basic Key Cert IT Initial1038 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤεύχοςΑ.Σ.Ε.Π. 
42/11.12.2019 
στ) ACTA Α.Ε. 
Certified Computer User (CCU) 
Certifi cation Proficiency in IT Skills, CPIT 
ζ) I SKILLS A.E. 
Basic I.T. Standard 
Basic I.T. Thematic 
Basic I.T. Core 
η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕήΙΝΦΟΣΕΡΤ- 
INFOCERT ΕΠΕ 
Basic Skills ήInfocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγήονομασίαςτίτλου) 
Basic ή InfocertBasic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
Integration Skills ήInfocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγήονομασίαςτίτλου) 
Infocert Unities 
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Basic Office 
Business Office 
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑGLOBAL CERT 
Global Intermediate 
Global Intermediate A 
Global Intermediate B 
Global Intermediate C 
Global Basic Office 
Global Advanced Plus 
Global Intermediate Express 
Global Office Expert 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS –
ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Unicert Primary 
Unicert Primary Διαθεματικό 
Unicert Advanced Plus 
ιβ) ACTA - INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΕ.Ε. 
Internet and Computing Core Certification (IC3) 
Microsoft Office Specialist 
InfotestCertified Basic User 
Microsoft Certified Application Specialist 
ιγ) PROCERTΙδιωτικήΚεφαλαιουχικήΕταιρείαPROCERT 

PRO-CertITUser 
ιδ) ΕλληνικόΙνστιτούτοΠιστοποιήσεωνΙΚΕΕΛ.ΙΝ.Π. 
Πληροφορικής/Certified Computer User 
ιε) EXAMS CERT IKE EXAMS CERT 
EXAMS CERT BASIC 
EXAMS CERT BASIC MS 
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA 
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών 
αντικειμένων: 
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α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα πιστοποιητικά 
μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων ≪ΕπεξεργασίαΚειμένου≫, 
≪ΥπολογιστικάΦύλλα≫, ≪ΥπηρεσίεςΔιαδικτύου≫). 
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. Ο 
υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που 
διορίζεται. 
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά. 
Γίνονται επίσης 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 απόUNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global 
Educational Services). 
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρείαInfotest (πρώην TECHNOPLUS) και 
δ) BTEC in ICT ήOnline Award in ICT απόLONDON LEARNING (εταιρείαΙCT Hellas Α.Ε.). Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
42/11.12.2019 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσης 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 ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς 
πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από 
φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία 
πιστοποίησής τους είναι αόριστηςδιάρκειας (παρ. 6 του άρ. 12 του ν. 4283/2014 (Φ.Ε.Κ. 189 Α’/10-9-2014) 
όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ.5 στο άρ. 38 του ν. 4186/2013). 
2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω. 
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν 
παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης 
χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 
απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (ΠΕ), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε 
μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν 
επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων 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 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, 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. 
4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από 
φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-Θ5Δ
20PROC006715972 2020-05-16



 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει) 
1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
- Πληροφορικής 
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 
- Επιστήμης Υπολογιστών 
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
- Μηχανικών Πληροφοριακών και 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 Βιοϊατρική 
- 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.) 1040 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 42/11.12.2019 
- Πληροφορικής και Τηλεματικής 
- Ψηφιακών Συστημάτων 
- Πληροφοριακά Συστήματα 
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών 
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
- Πληροφορικής 
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 
- Βιομηχανικής Πληροφορικής 
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 
- Διαχείρισης Πληροφοριών 
- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 
- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. 
- Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. 
- Επιχειρησιακής Πληροφορικής 
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΔΑ: Ω6Υ97Λ1-Θ5Δ
20PROC006715972 2020-05-16



- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, 
ή 
- Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: 
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, 
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και 
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, 
- 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 Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα 
Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής, 
ή Επαγγελματικής Σχολής Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 
ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
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