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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ (Παράρτημα Ι)

Πρώτα απ' όλα, ο υποψήφιος συμπληρώνει στην πάνω αριστερή γωνία της αίτησης,
δίπλα στην ένδειξη ΣΜΕ, τον αριθμό της Ανακοίνωσης (π.χ., 1/2016). Στη συνέχεια
προχωρά  στη  συμπλήρωση  των  επιμέρους  ενοτήτων  του  εντύπου  της  αίτησης
σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στην ενότητα αυτή, η οποία συμπληρώνεται υποχρεωτικά, ο υποψήφιος αναγράφει
την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνει την αίτησή του (βλ. Πρόσκληση,
Άρθρο 8).

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Η  ενότητα  αυτή  συμπληρώνεται  υποχρεωτικά.  Σε  αυτή,  ανάλογα  με  το  προς
συμπλήρωση πεδίο, ο υποψήφιος σημειώνει καθαρά:
 με  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  γράμματα  όσα  από  τα  προσωπικά  του  στοιχεία  ζητούνται  σε

κείμενο  (π.χ.,  ονοματεπώνυμο,  τόπο  κατοικίας,  οδό).  Το  Επώνυμο,  Όνομα,
Όνομα  πατέρα  και  μητέρας  πρέπει  να  συμφωνούν  απόλυτα  με  αυτά  που
αναγράφονται στο δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας.

 με ΑΡΙΘΜΟΥΣ τα λοιπά στοιχεία,  που αναφέρονται σε αριθμητικά δεδομένα
(π.χ., ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνα, ημερομηνίες).

 με  την  ένδειξη   το  φύλο  του  στο  αντίστοιχο  τετραγωνίδιο  (Α:  άνδρας,  Γ:
γυναίκα).

Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η  ενότητα  αυτή  συμπληρώνεται  υποχρεωτικά  από  τους  υποψηφίους  των
κατηγοριών  Πανεπιστημιακής  (ΠΕ)  και  Τεχνολογικής  (ΤΕ)  Εκπαίδευσης.  Σε  αυτή
καταγράφονται  τα  στοιχεία  που  αφορούν  το  βασικό  ή  τους  βασικούς  τίτλους
σπουδών  που  ορίζονται  στην  Ανακοίνωση  ως  απαιτούμενα  προσόντα  για  τις
επιλογές απασχόλησης [βλ. Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν
πρόσθετα) προσόντα]. 

Στη στήλη α.  ο υποψήφιος συμπληρώνει  την ονομασία του τίτλου σπουδών του
όπως  αυτή  αναγράφεται  στο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριο  τίτλο  του  (π.χ.,
Οικονομικής Επιστήμης, κ.ά.).

Στη στήλη β. σημειώνει αριθμητικά το έτος κτήσης του τίτλου του (π.χ., 1995)

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (απαραίτητα & επιθυμητά) ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται μόνο εφόσον για τις επιλογές απασχόλησης που
επιδιώκει ο υποψήφιος, πέρα από το βασικό τίτλο σπουδών απαιτούνται από την
Ανακοίνωση και  άλλα τυχόν  πρόσθετα απαραίτητα ή  επιθυμητά προσόντα,  (π.χ.



άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση ξένης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ). Ο υποψήφιος
αναζητά  τα  προσόντα  αυτά  στην  Ανακοίνωση  [βλ.  Τίτλος  σπουδών  και  λοιπά
απαιτούμενα (απαραίτητα & επιθυμητά) προσόντα] και τα δηλώνει (πλην του τίτλου
σπουδών),  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  αν  διαθέτει  τα  οριζόμενα  από  την
Ανακοίνωση προσόντα.

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στην  ενότητα  αυτή  ο  υποψήφιος  αφενός  δηλώνει  (στο  πεδίο  α.)  τον  κωδικό
απασχόλησης  που επιδιώκει  και  αφετέρου καταγράφει  για καθέναν από αυτούς
(στα πεδία β. και γ.) την εμπειρία που διαθέτει.

Πεδίο  α.  Κωδικός  απασχόλησης:  Ο  υποψήφιος  ανατρέχει  στους  κωδικούς
απασχόλησης που περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση και βρίσκει τον κωδικό που
αντιστοιχεί στην επιλογή απασχόλησης που επιδιώκει. Στη συνέχεια σημειώνει τον
κωδικό αυτό σε ένα από τα προβλεπόμενα τετραγωνίδια του πεδίου α. . 

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης κωδικού απασχόλησης στο έντυπο της αίτησης, ο
υποψήφιος  δεν  απορρίπτεται  αλλά  θεωρείται  ότι  έχει  επιλέξει  όλους  τους
κωδικούς  απασχόλησης  της  οικείας  ανακοίνωσης,  για  τους  οποίους  διαθέτει  τα
αντίστοιχα προσόντα και με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτήν.

ΣΤ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για την επιλογή απασχόλησης προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήουν
στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκε-
ντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Για την απόδειξη του κριτηρίου της Εντοπιότητας απαιτείται βεβαίωση μόνιμης κα-
τοικίας [σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’)] πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών
από την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής)  των  Δήμων της  Περι-
φέρειας Πελοποννήσου ή από άλλο στοιχείο όπως αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε-
.Κ.Ο (Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε ή άλλων εταιριών τηλεφωνίας,  Ε.Υ.Α.Θ, κινητής τηλεφωνίας) ή
αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
όπου να 14 αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου (σε
αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η
διεύθυνση κατοικίας), από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος
κάτοικος  Δήμου  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου.  Δεν  γίνεται  δεκτή  για  την
απόδειξη της εντοπιότητας υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI : ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Ο αριθμός των μηνών εμπειρίας που θα δηλώσει ο υποψήφιος υπολογίζεται είτε
με βάση τον  αριθμό των ημερών ασφάλισης είτε με  βάση τη  χρονική περίοδο
ασφάλισης.



1) Υπολογισμός μηνών εμπειρίας με βάση τον αριθμό των ημερών ασφάλισης  

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους οποίους η ασφάλιστική κάλυψη προκύπτει
από ημέρες ασφάλισης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας  διαιρώντας το σύνολο
των ημερών ασφάλισης διά του 25.

Παράδειγμα: Από βεβαίωση του ΙΚΑ προκύπτουν συνολικά 1.060 ημέρες ασφάλισης
για  εργασία  που  παρείχε  ο  υποψήφιος  σε  διάφορους  εργοδότες.  Για  να
υπολογιστούν οι  μήνες ασφάλισης γίνεται η διαίρεση:  1.060 :  25 = 42,4  και στο
συγκεκριμένο πεδίο αναγράφεται  μόνο το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος της
διαίρεσης, δηλαδή το 42, που αφορά πλήρεις μήνες απασχόλησης.

2) Υπολογισμός μηνών εμπειρίας με βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης  

Οι  ασφαλισμένοι  σε  λοιπά  ασφαλιστικά  ταμεία πλην  του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  για  τους
οποίους η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης
της χρονικής περιόδου ασφάλισης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας αφαιρώντας
την  ημερομηνία  έναρξης  της  ασφάλισης  από  την  επόμενη της  αντίστοιχης
ημερομηνίας λήξης, ώστε να υπολογιστεί και η τελευταία ημέρα ασφάλισης.

Παράδειγμα: Από βεβαίωση του ΟΑΕΕ προκύπτει χρονική περίοδος ασφάλισης του
υποψήφιου  από  17/05/2000 έως  11/04/2005.  Για  να  υπολογιστούν  οι  μήνες
ασφάλισης αφαιρούμε:

       Από το: 12 – 4 – 2005 (Επόμενη ημέρα λήξης –   Μήνας λήξης    –    Έτος λήξης)

το : 17 – 5 – 2000 (Ημέρα έναρξης             –   Μήνας έναρξης –    Έτος έναρξης)

Επειδή δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τις ημέρες έναρξης από τις ημέρες λήξης,
μετατρέπουμε 1 μήνα λήξης σε 30 ημέρες (άρα ο μήνας λήξης από 4 γίνεται 3) και
προσθέτουμε  τις  30  ημέρες  στις  υπάρχουσες  ημέρες  λήξης,  δηλαδή:  12  +  30  =
42.Στη συνέχεια, και προκειμένου μπορέσουμε να κάνουμε αφαίρεση και στο πεδίο
των μηνών, μετατρέπουμε 1 έτος σε 12 μήνες (άρα το έτος λήξης από 2005 γίνεται
2004) και προσθέτουμε τους 12 μήνες στους εναπομείναντες μήνες λήξης, δηλαδή:
3 + 12 = 15 . Οπότε, τώρα μπορούμε να αφαιρέσουμε:

από το : 42 – 15 – 2004

     Το : 17 – 05 – 2000

Όπως προκύπτει από την αφαίρεση, η διάρκεια της ασφαλισμένης απασχόλησης 
ισούται με 4 έτη, 10 μήνες και 25 ημέρες, δηλαδή: 48 + 10 = 58 μήνες και 25 ημέρες
. Όμως στο συγκεκριμένο πεδίο αναγράφεται μόνο ο ακέραιος αριθμός των μηνών, 
δηλαδή το 58 .

3) Τύπος Υπολογισμού Διδακτικής Απασχόλησης (σε μήνες εμπειρίας)  



¿

Πλήρεςωράριο που προβλέπεται
για τηθ έ σηαυτ ήαν ά εβδομά δα

×
6 ημέρες /εβδομάδα
25ημέρες /μ ήνα

Ι Μ ήνες Εμπειρ ί ας=

Συνολικός αριθμός
διαδακτικώνωρών

❑

  

Ένας εκπαιδευτικός μήνας=4 1
6
= 25ημέρες /μήνα
6ημέρες /εβδομάδα

=25
6
εβδομάδες

Σε  περιπτώσεις  που  δεν  δίνεται  στη  βεβαίωση ο  συνολικός  αριθμός  διδακτικών
ωρών  αλλά  ο  αριθμός  διδακτικών  ωρών  ανά  εβδομάδα  και  ο  αριθμός
ημερολογιακών μηνών απασχόλησης ο τύπος υπολογισμού γίνεται:

¿

Πλήρες ωράριο που προβλέπεται
για τηθ έ σηαυτ ήαν ά εβδομά δα

×Μήνες απασχόλησης

ΙΙ Μ ήνες Εμπειρ ί ας=

Αριθμός διδακτικώνωρών
ανά εβδομάδα

❑

Προσοχή:  Δεν  αξιολογείται  οποιαδήποτε  υπέρβαση του πλήρους  ωραρίου (στον
ίδιο ή διαφορετικούς φορείς).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

α)  Οι  απασχολούμενοι  σε  φορείς  του  δημοσίου  τομέα, που  αποδεικνύουν  την
εμπειρία τους με σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης (βλ. κεφάλαιο
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  του  παρόντος),  υπολογίζουν  τους
μήνες εμπειρίας αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης από την
επόμενη της ημερομηνίας λήξης σύμφωνα με το υπόδειγμα των ασφαλισμένων στα
λοιπά ταμεία πλην ΙΚΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το
χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος
εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές
εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς μερικής απασχόλησης
ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο ήμισυ και στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος
πλέον της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκομίσει και
βεβαίωση του δημόσιου φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε μερικώς.



δ) Οι απασχολούμενοι (μισθωτοί) του ιδιωτικού τομέα δύναται να προσκομίσουν,
αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να
έχει εκδοθεί αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να υποβάλλει
ο υποψήφιος μαζί  με το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης προκειμένου να
αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται είναι τα κάτωθι:

1) Φωτοαντίγραφα των  δύο  όψεων του  ατομικού  δελτίου  αστυνομικής
ταυτότητας

ή

άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της
ταυτότητας,  όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής  ή τις
κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ.  αυτές στις οποίες αναφέρονται ο
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας
οδήγησης  ή  τις  κρίσιμες  σελίδες  του  ατομικού  βιβλιαρίου  όλων  των
ασφαλιστικών  φορέων.  Εάν  από  τα  έγγραφα  αυτά  δεν  προκύπτει  η
ημερομηνία  γέννησης,  πρέπει  να  προσκομιστεί  και  το  πιστοποιητικό
γέννησης.

2) Βιογραφικό σημείωμα.

3) Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, οποίος πρέπει να αποδείξει ότι
γνωρίζει  την  Ελληνική  γλώσσα  σε  βαθμό  επαρκή  για  την  άσκηση  των
καθηκόντων  της  επιδιωκόμενης  ειδικότητας,  απαιτείται  Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας  (Ν.2413/1996  άρθρο  10  παρ.1)  που  χορηγείται  από  το
Κέντρο  Ελληνικής  Γλώσσας:  α)  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
Ανδρέα  Παπανδρέου  37,  Τ.Κ.  15180  Αθήνα,  τηλ.  210-3443384  και  β)
Καραμαύνα  1,Πλ.Σκρα,  Τ.Κ.  55132  Θεσσαλονίκη,  τηλ.  2310-459101-5,  των
κατωτέρω επιπέδων:
Α  ΕΠΙΠΕΔΟ  ή  Α2  ΕΠΙΠΕΔΟ  (Σ.Ε.):  Για  την  Κατηγορία  Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β  ΕΠΙΠΕΔΟ  ή Β1  ΕΠΙΠΕΔΟ  (Σ.Ε.):  Για  την  Κατηγορία  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  (Δ.Ε.)  μη  Διοικητικού  Προσωπικού  ή  και  Εργατοτεχνικού
Προσωπικού.
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ  ή  Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): 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 (Σ.Ε.): Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.)
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν
οι  ομογενείς  και  αλλογενείς,  οι  οποίοι  παρακολουθούν  ή  έχουν



παρακολουθήσει  προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής  γλώσσας εντός
του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό.
Αποδεικνύεται  επίσης  με  αντίστοιχο  πιστοποιητικό  του  Σχολείου  της
Ελληνικής  Γλώσσας  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης
(Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη
σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

4) Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής
(για τους άνδρες υποψηφίους και μόνο)

5) Τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ),
στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.
- Για  τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:  όπου στην Ανακοίνωση (βλ.

Τίτλος  σπουδών  και  λοιπά  απαιτούμενα  προσόντα)  ορίζεται  ως
απαιτούμενο  προσόν  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Α.Ε.Ι.  ή  Ελληνικού  Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  «αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  ταυτόσημο  κατά
περιεχόμενο  ειδικότητας»  με  το  ζητούμενο  από  την  Ανακοίνωση,  οι
υποψήφιοι οι οποίοι  δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά ( με την
ονομασία  του)  στην  Ανακοίνωση,  καλύπτεται  δε  από  τους  παραπάνω
όρους  (αντίστοιχα  ή  ταυτοσημία),  υποχρεούνται  να  προσκομιστούν
συγχρόνως βεβαίωση  του  αρμοδίου  οργάνου  του  Α.Ε.Ι.  ή  Ελληνικού
Ανοικτού  Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.)  Α.Ε.Ι.  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν
λόγω  πτυχίο  ή  δίπλωμα,  περί  του  ότι  ο  τίτλος  αυτός  στηρίζεται  σε
σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του
πτυχίου  που  ζητείται  από  την  Ανακοίνωση.  Σε  περίπτωση  που  δεν
προσκομιστεί  η  βεβαίωση  αυτή,  ή  δεν  αναφέρεται  σε  αυτήν  το
συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία Ανακοίνωση απαιτούμενο πτυχίο, ο
επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

- Για  τίτλους  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης:  όπου  στην  Ανακοίνωση  (βλ.
Τίτλος  σπουδών  και  λοιπά  απαιτούμενα  προσόντα)  ορίζεται  ως
απαιτούμενο προσόν πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  Τ.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  «αντίστοιχης  ειδικότητας  ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας»
με  το  ζητούμενο  από  την  Ανακοίνωση,  οι  υποψήφιοι  οι  οποίοι  δεν
διαθέτουν τίτλο  που  αναφέρεται  ρητά  (με  την  ονομασία  του)  στην
Ανακοίνωση,  καλύπτεται  δε  από  τον  παραπάνω  όρο  (αντίστοιχα),
υποχρεούνται  να  προσκομίσουν  συγχρόνως βεβαίωση  του  αρμοδίου
οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο
οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί
του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη



επάρκεια  το  γνωστικό  αντικείμενο  του  πτυχίου  που  ζητείται  από  την
Ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή
δεν  αναφέρεται  σε  αυτήν  το  συγκεκριμένο  σύμφωνα  με  την  οικεία
Ανακοίνωση απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται
υπόψη.

- Για τους κατόχους  τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντίστοιχων ειδικοτήτων με τίτλους
Τ.Ε.Ι.  που  ορίζονται  ως  απαιτούμενα  προσόντα  στην  Ανακοίνωση  (βλ.
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα), απαιτείται βεβαίωση
του αρμόδιου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία
του τίτλου σπουδών τους,  με το ζητούμενο από την Ανακοίνωση.  Η εν
λόγω  βεβαίωση  δεν  απαιτείται για  τις  ειδικότητες  της  κατηγορίας
Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης,  για  τις  οποίες,  εκ  του  νόμου,  προβλέπεται
άδεια άσκησης επαγγέλματος.

- Οι  υποψήφιοι  που  κατέχουν  τίτλους  σπουδών  στους  οποίους  δεν
αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να
ζητείται από την Ανακοίνωση, πρέπει να προσκομιστούν πιστοποιητικό ή
βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την
οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα μαθήματα κύκλου σπουδών
της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την Ανακοίνωση. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

α)  Για  τίτλους  Πανεπιστημιακής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης:  Πράξη
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, ή
ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας  αυτού  με  τη  βαθμολογική  κλίμακα  των  ημεδαπών  τίτλων  ή
πιστοποιητικό  αναγνώρισης  από  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί
ισοτιμίας  ή  ισοτιμίας  και  αντιστοιχίας  καθώς  και  αντιστοιχία  της
βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών
τίτλων. 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.

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.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από
την  πλήρη  ένταξη  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση
(1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία.
Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο
κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.



Οι εν λόγω δε υποψήφιοι πρέπει:

• αφενός κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους να
έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα
κατά την προκήρυξη προσόντα/ιδιότητες και

• αφετέρου να συνυποβάλλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά:

α)  τον  προς  αναγνώριση  τίτλο  σπουδών  (πρωτότυπος  ή  σε  νομίμως
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και

β)  φωτοαντίγραφο  της  πρωτοκολλημένης  υποβληθείσας  αντίστοιχης
αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Εξαιρούνται από  την  υποχρέωση προσκόμισης  πράξης  αναγνώρισης  για
την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών
τίτλων,  όσοι  υποψήφιοι  υποβάλλουν  αποφάσεις  αναγνώρισης
επαγγελματικών  προσόντων  ή  επαγγελματικής  ισοδυναμίας  τίτλων
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i.το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) (π.δ.
38/2010, άρθρο 55, «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  7ης
Σεπτεμβρίου  2005,  σχετικά  με  την  αναγνώριση  των  επαγγελματικών
προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ή

ii.το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) (π.δ.
38/2010, άρθρο 55, για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας,
βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά) ή

iii.το  Συμβούλιο  Αναγνώρισης  Επαγγελματικής  Ισοτιμίας  Τίτλων
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) (π.δ.  165/2000,  άρθρο  10
«Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  με  ένα  γενικό  σύστημα
αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν
επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με
την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων») ή

iv.το  Συμβούλιο  Επαγγελματικής  Αναγνώρισης  Τίτλων  Εκπαίδευσης  και
Κατάρτισης  (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) (π.δ.  231/1998,  άρθρο  14  «Δεύτερο  γενικό
σύστημα  αναγνώρισης  της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης,  το  οποίο
συμπληρώνει την  οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».)

v.κάτοχοι  διπλωμάτων,  πιστοποιητικών  και  άλλων  τίτλων  που  έχουν
αποκτηθεί  σε  χώρες  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί,  βάσει  του συστήματος  αυτόματης αναγνώρισης  διπλωμάτων,
άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις  κατά περίπτωση αρμόδιες  εθνικές



αρχές (π.δ. 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄
35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43). και υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄ 613)).

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες.

Σύμφωνα  με  τη  διάταξη  της  παραγράφου  6  του  άρθρου  2  του  ν.
1735/1987 «σε  περίπτωση  που  το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  και  το  Ινστιτούτο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία
πτυχίων  Α.Ε.Ι.  και  Τ.Ε.Ι.  που  κατέχουν  πολιτικοί  πρόσφυγες  και
επαναπατριζόμενοι  Έλληνες  (ν.  κατά  την  έννοια  των  διατάξεων  της
περίπτωσης  α΄  της  παρ.  2  του  άρθρου  5)  λόγω ανυπαρξίας  αντίστοιχης
σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη
συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
της  ημεδαπής.  Με  βάση  τη  βεβαίωση  αυτή  τα  παραπάνω  πρόσωπα
επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για
θέσεις  των  οποίων  τυπικό  προσόν  είναι  εκείνο  προς  το  οποίο  έχει
αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

Στις  περιπτώσεις  που  η  ισοτιμία  πτυχίων  Α.Ε.Ι.  ή  Τ.Ε.Ι.  που  κατέχουν
πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από
τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες
διορισμού  ή  πρόσληψης  πρέπει  με  βεβαίωση  του  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  να
καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχία
Α.Ε.Ι.  ή  Τ.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  τα  οποία  ζητούνται  από  την  προκήρυξη  ως
προσόντα.

Εξαιρούνται από  την  υποχρέωση προσκόμισης  πράξης  αναγνώρισης  για
την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών
τίτλων,  όσοι  υποψήφιοι  υποβάλλουν  αποφάσεις  αναγνώρισης
επαγγελματικών  προσόντων  ή  επαγγελματικής  ισοδυναμίας  τίτλων
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i.το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) (π.δ.
38/2010, άρθρο 55, «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  7ης
Σεπτεμβρίου  2005,  σχετικά  με  την  αναγνώριση  των  επαγγελματικών
προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ή

ii.το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) (π.δ.
38/2010, άρθρο 55, για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας,
βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά) ή

iii.το  Συμβούλιο  Αναγνώρισης  Επαγγελματικής  Ισοτιμίας  Τίτλων
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) (π.δ.  165/2000,  άρθρο  10
«Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  με  ένα  γενικό  σύστημα



αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν
επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με
την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων») ή

iv.το  Συμβούλιο  Επαγγελματικής  Αναγνώρισης  Τίτλων  Εκπαίδευσης  και
Κατάρτισης  (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) (π.δ.  231/1998,  άρθρο  14  «Δεύτερο  γενικό
σύστημα  αναγνώρισης  της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης,  το  οποίο
συμπληρώνει την  οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».)

v.κάτοχοι  διπλωμάτων,  πιστοποιητικών  και  άλλων  τίτλων  που  έχουν
αποκτηθεί  σε  χώρες  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί,  βάσει  του συστήματος  αυτόματης αναγνώρισης  διπλωμάτων,
άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις  κατά περίπτωση αρμόδιες  εθνικές
αρχές (π.δ. 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄
35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43). και υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄ 613)).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Στις  ανωτέρω περιπτώσεις  6α),  6β)  και  6γ)  που αφορούν
τίτλους  σπουδών  που  αποκτήθηκαν  στην  αλλοδαπή,  οι  υποψήφιοι  δεν
χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει
επικυρωθεί  από  δικηγόρο  ούτε  επίσημη  μετάφραση  αυτού.  Αρκεί  η
υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή
βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.

6) Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη
του είδους και της χρονικής διάρκειας της  εργασιακής εμπειρίας, είναι τα
εξής:
Α1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει

η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην ηλεκτρονική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, πρέπει να

δηλώνονται,  επακριβώς, η χρονική διάρκεια και  το είδος της εμπειρίας
του  καθώς  και  τα  στοιχεία  του  εργοδότη,  φυσικού  προσώπου  ή  της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης
του ασφαλιστικού φορέα,  να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα
του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει  το είδος και η χρονική
διάρκεια της εμπειρίας.
Α2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται

η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου πρέπει  να

δηλώνεται ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα
σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και



• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να
καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος 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.
Τονίζεται ότι, όταν με την προκήρυξη ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο
για τους μισθωτούς όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από
τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά  να  προκύπτει  η  εξειδικευμένη,  κατά
περίπτωση, εμπειρία.
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή  
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών
δικαιολογητικών  που  απαιτούνται  από  τις  ανωτέρω,  κατά  περίπτωση,
παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1)  Βεβαίωση  του  εργοδότη  στον  οποίο  απασχολήθηκε,  στην  οποία  να

αναφέρεται  η  χρονική  διάρκεια  και  το  είδος  της  απασχόλησης  του
ενδιαφερομένου ή
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για

αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική
διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου ή

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

(2)   Όταν  ο  χρόνος  εμπειρίας  έχει  διανυθεί  σε  υπηρεσίες  δημόσιου
χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση
του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.  Από την εν λόγω βεβαίωση ή από
άλλη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει, μεταξύ άλλων, και ο
δημόσιος χαρακτήρας του φορέα.

(3)   Στις  περιπτώσεις  εργαζομένων  σε  κράτος  -  μέλος  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης,  για  την  αναγνώριση  τυχόν  προϋπηρεσίας  εφαρμόζονται  τα
ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος
που παρασχέθηκε  η  εργασία.  Για  την  αξιολόγηση αυτής  απαιτείται  η
προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του
κράτους - μέλους προέλευσης.

(4)   Σε  περίπτωση  επίκλησης  εμπειρίας  σε  άλλο  κράτος-  μέλος  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος, η
εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον στο κράτος - μέλος δεν απαιτείται
σχετική  άδεια,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  προσκομίζεται  σχετική
βεβαίωση των αρμοδίων αρχών.

Τα  δικαιολογητικά  του  υποψηφίου,  ο  οποίος  επικαλείται  εμπειρία  που
αποκτήθηκε  στο  εξωτερικό,  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  εκτός  από  τα
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί



από δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (ν.
4250, άρθρο 1, Φ.Ε.Κ. 74/26.3.2014).

Ειδικές Περιπτώσεις
1. Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από
την οποία να προκύπτει το είδος
της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
2. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να
ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:
Βεβαίωση  του  διοικητικού  υπευθύνου  (του  Γραμματέα  ή  Προέδρου  της
Επιτροπής Ερευνών ) ή Βεβαίωση του
επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό
πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η
διάρκειά  του,  το  αντικείμενο  της  έρευνας,  ο  χρόνος  συμμετοχής  του
υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία
συνδεόταν  ο υποψήφιος  με  το φορέα και  η ιδιαίτερη συμβολή του στην
εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι  αυτονόητο  ότι  τα  ανωτέρω  ισχύουν  εφόσον  ο  υποψήφιος  κατά  τη
διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον
απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών.
3. Διδακτική εμπειρία
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην
τριτοβάθμια,  δευτεροβάθμια,  μεταδευτεροβάθμια  ή  και  πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν:
(α)  Βεβαίωση  του  εκπαιδευτικού  ιδρύματος  ή  φορέα,  στην  οποία  να

αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την
οποία  παρασχέθηκε  το  διδακτικό  έργο,  το  διδαχθέν/  τα  διδαχθέντα
μαθήματα, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή
μερική)  και  τα  συγκεκριμένα  χρονικά  διαστήματα  αυτής  (ώρες  ανά
εβδομάδα  για  χ  εβδομάδες  ή  μήνες  και  σύνολο  ωρών  διδασκαλίας),
καθώς και  το πλήρες ωράριο εβδο μαδιαίας διδακτικής απασχόλησης
που  ίσχυε  κατά  τον  χρόνο  που  παρασχέθηκε  το  διδακτικό  έργο,
σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις.  Το  πλήρες  ωράριο  εβδομαδιαίας
διδακτικής απασχόλησης πρέπει  να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη
και  όταν προκύπτει  με  ανάλογη εφαρμογή διάταξης,  κατ’  αντιστοιχία
προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.

(β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται
η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Οι  υποψήφιοι  που  επικαλούνται  διδακτική  εμπειρία  αποκτηθείσα  στην
αλλοδαπή  οφείλουν  να  προσκομίσουν  τα  αντίστοιχα  δικαιολογητικά  σε
επίσημη μετάφραση.



4. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά
τη διάρκεια  της  στρατιωτικής  θητείας.  Η βεβαίωση των  αρμοδίων  αρχών
πρέπει να αναφέρει το είδος και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την
κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται
κατά τη διάρκεια της θητείας,  η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται  από την
απόκτησή της και μετά.
5. Προγράμματα STAGE
Ως  χρόνος  εμπειρίας  θεωρείται  και  η  συμμετοχή  στα  προγράμματα
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ.  (παρ. 8 άρθρο 24 ν.
3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία
Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά) από την
οποία  πρέπει  να  προκύπτει  το  είδος  και  η  χρονική  διάρκεια  του
προγράμματος.

Επισήμανση: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται:
• οι Υπηρεσίες του Δημοσίου,
• τα Ν.Π.Δ.Δ.,
• οι Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού,
• τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα

της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:
• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας
• Η  συμμετοχή  σε  προγράμματα  απόκτησης  εργασιακής  εμπειρίας

(STAGE) του ΟΑΕΔ
• Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου.

7) Οι  υποψήφιοι  που είναι  κάτοχοι  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν: 

• ευκρινή φωτοτυπία του μεταπτυχιακού διπλώματος,
•  βεβαίωση  από  το  Πανεπιστήμιο  που  να  καθορίζει  το  γνωστικό

αντικείμενο αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη,
εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Εναλλακτικά  δύναται  να  προσκομίζεται  και  το  κατά  περίπτωση
Παράρτημα Διπλώματος ή κάποιο άλλο ισοδύναμο στοιχείο.

Ως  χρόνος  κτήσης  των  μεταπτυχιακών  τίτλων  λογίζεται  η  ημερομηνία
περάτωσης  των  σπουδών  ήτοι  επιτυχίας  στα  προβλεπόμενα  μαθήματα,
συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς υποστήριξης της τυχόν απαιτούμενης
διπλωματικής / μεταπτυχιακής εργασίας, ο οποίος να προκύπτει από σχετική
βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. ή ΑΤΕΙ.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον:



• πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή
• Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης  από  τον  Διεπιστημονικό  Οργανισμό

Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
περί  ισοτιμίας,  που  να  έχει  εκδοθεί  μέχρι  την  τελευταία  ημέρα  της
προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και  σε περίπτωση
που  από  την  πράξη  αναγνώρισης  δεν  προκύπτει  το  γνωστικό
αντικείμενο  ή  η  απαιτούμενη  από  την  προκήρυξη  εξειδίκευση,
απαιτείται:

• βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει αυτό,

• επίσημη μετάφρασή της.

Στις  περιπτώσεις  που  η  ισοτιμία  ή  ισοτιμία  και  αντιστοιχία  του  πτυχίου
αλλοδαπής αναγνωρίζεται  μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι  και
κάτοχος  μεταπτυχιακού  διπλώματος,  δεν  αναγνωρίζεται  ισοτιμία  του
μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός
τίτλος.

8) Για την απόδειξη του κριτηρίου της Εντοπιότητας απαιτείται βεβαίωση μόνι-
μης κατοικίας [σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δή-
μων και  Κοινοτήτων (Ν.3463/2006,  ΦΕΚ Α’)]  πρόσφατης έκδοσης (όχι  πα-
λαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμ-
μετοχής) των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή από άλλο στοιχείο
όπως αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο (Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε ή άλλων εταιριών τηλε-
φωνίας, Ε.Υ.Α.Θ, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικεί-
ας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) όπου να 14 αναγράφεται η κα-
τοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου (σε αυτή τη περίπτωση εί -
ναι απαραίτητο το αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοι-
κίας), από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος
Δήμου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Δεν γίνεται δεκτή για την απόδειξη
της εντοπιότητας υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου. 

9) Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 παρ.  4 του Ν.  1599/86,  στην οποία θα
αναφέρονται τα κάτωθι:

α)Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας ανακοίνωσης τους οποίους τους
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
β)Δεν  έχει  εκδοθεί  σε  βάρος  μου οριστική  καταδικαστική απόφαση για
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
γ)Δεν βρίσκομαι σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, ανα-
γκαστική  διαχείριση  ή  αναγκαστικό  συμβιβασμό  ούτε  έχει  κινηθεί  σε
βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
δ)Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγ-



γελματικής μου δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου
και ότι έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με την πληρωμή φόρων
και τελών.
ε)Δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο μου για την ανάληψη του
έργου και  την  είσπραξη της αμοιβής και  ότι  σε αντίθετη περίπτωση θα
φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η
Πρότασή τους γίνει αποδεκτή. 
στ)Θα είμαι χρονικά διαθέσιμος καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου.
ζ)Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το
οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί
ποινή άνω των έξι μηνών. 
η)Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγω-
γή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία
ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.
θ)Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυ-
τές καταστάσεις.
ι)Δεν  έχω  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  έχει
διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο. 
κ)Έχω την υγεία και την καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδη-
λώνω ενδιαφέρον. 
λ)Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληρο-
φοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.
μ)Από  την  ανάληψη  του  έργου  και  την  είσπραξη  της  αμοιβής,  δεν  συ-
ντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση θα
φροντίσω για  την  άρση κάθε  κωλύματος  για  το  σκοπό  αυτό,  εφόσον  η
Πρότασή μου γίνει αποδεκτή.
ν)Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για τυχόν απόφαση της
αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή ματαίωση του διαγωνι-
σμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης.
ξ)Τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι ακρι-
βή.

10) 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 ΕΟΠΠ  πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για



κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των  αρ. 28 και 40
της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014).
α) ECDL  Eλλάς  Α.Ε.  (1.2.2006  έως  30.11.2012  βάσει  της  αριθ.
Β/22578/30.11.2012  απόφασης  του  ΕΟΠΠΕΠ)   ή  PeopleCert  Ελλάς  ΑΕ
(30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
β) Vellum  Global  Educational  Services  S.A.  (ΒΕΛΛΟΥΜ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services  (ΔΠ 35945/28.7.2017
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
γ) Infotest  (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α.Ε & 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) και 
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 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) (10.4.2014).
ια) UNICERT  (UNIVERSAL  CERTIFICATION  SOLUTIONS  ΦΟΡΕΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.01.2015)
ιβ) ACTA-INFOTEST  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015  απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)
ιγ) PROCERT  Ιδιωτική  Κεφαλαιουχική  Εταιρεία  «PROCERT»
(ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιδ) Ελληνικό  Ινστιτούτο  Πιστοποιήσεων  ΙΚΕ  «ΕΛ.ΙΝ.Π.»
(ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)
ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/05.12.2019 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)
ιζ)  «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ–
Κ.  ΠΡΙΤΣΑΣ  ΙΚΕ  Φορέας  Πιστοποίησης  Ανθρώπινου  Δυναμικού»
(ΔΠ/2997/17.02.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)



ιη) «UCERT» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΔΠ/30357/03.08.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιθ)   «INNOV-INK  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΙΚΕ»  με  διακριτικό
τίτλο  PROGRAMS  QUALIFICATION  READ-PQR»  (ΔΠ/12126/12.04.2021
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
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
     •  ECDL  Profile  Certificate  (Office  Essentials/Βασικές Δεξιότητες
Υπολογιστή)
     • 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
  • Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level
γ) Infotest
     • Internet and Computing Core Certification (IC3)
     • Microsoft Office Specialist (MOS)
     • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
     • Infotest Certified 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 Initial
στ) ACTA Α.Ε.
     • Certified Computer User (CCU)
• Certification Proficiency in IT Skills, CPIT
• Microsoft Office Specialist Syllabus 1.0
• Microsoft Office Specialist Expert Syllabus 1.0
• IC3-Internet and Computing Core Certification Syllabus 1.0
• ICBU-Informatics Certified Basic User Syllabus 1.0
ζ) I SKILLS A.E.
    • Basic I.T. Standard
    • Basic I.T. Thematic
    • Basic I.T. Core 



    • Advanced I.T. Core syllabus version:1 (ΔΠ/27661/22.07.2021  απόφαση
του ΕΟΠΠΕΠ)
    •  Advanced  I.T.  Standard  syllabus  version:1  (ΔΠ/27661/22.07.2021
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
    •  Advanced  I.T.  Thematic  syllabus  version:1  (ΔΠ/27661/22.07.2021
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
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
  • Global  Basic Office 
    • Global  Advanced Plus
    • Global Intermediate Express
    • Global Office Expert
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Unicert Primary
• Unicert Primary Διαθεματικό
• Unicert Advanced Plus
Ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε
     • Internet and Computing Core Certification (IC3)
     • Microsoft Office Specialist 
     • Infotest Certified Basic User  
• Microsoft Certified Application Specialist
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»
     PRO-Cert IT User
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»
     Πληροφορικής/Certified Computer User
CROSS CCU (Certified Computer User) BASIC 1
CROSS CCU (Certified Computer User) BASIC 2 
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»



EXAMS CERT BASIC
EXAMS CERT BASIC MS
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA
ιστ)  ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» 
STANDARD COMPUTER SKILLS
STANDARD COMPUTER SKILLS FAST
EXCELLENT COMPUTER SKILLS
ιζ)   EQcert –  EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS 
EQcert BASIC 
EQcert BASIC - LV1
EQcert BASIC - LV2
ιη)   UCERT 
STANDARD OFFICE USER
STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL)
ιθ)   PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR 
ELIC Professional Certificate 
ELIC Professional Certificate Plus 
ELIC Professional Certificate 360 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις
στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό
δεν  έχει  ακόμη  εκδοθεί,  μπορεί  να  γίνει  αποδεκτή  σχετική  περί  τούτου
βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν
ο  υποψήφιος  επιλεγεί  στην  ειδικότητα  που  επιδιώκει,  πρέπει  να
προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.
Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους
παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους
από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β)  Cambridge International  Examinations  από UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE
(εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ)  IC3  ή MOS  από CERTIPORT  (Microsoft),  εταιρεία Infotest  (πρώην
TECHNOPLUS) και 
δ) BTEC in ICT  ή Online Award in ICT  από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT
Hellas Α.Ε.).
 Γίνονται  επίσης  δεκτά,  εφόσον  περιλαμβάνουν  τις  ανωτέρω  ενότητες,
πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,
κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης
Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον
Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι
και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από
τον  Ο.Ε.Ε.Κ.,   τον  Ε.Ο.Π.Π.  και  τον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  μετά  την  ημερομηνία
πιστοποίησής  τους  είναι  αόριστης  διάρκειας  (παρ.  6  του  άρ.  12  του  Ν.



4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5
στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).
Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που
χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λοιπά  παραστατικά  (βεβαιώσεις  εξεταστικών  κέντρων,  κάρτες  δεξιοτήτων
κ.λπ.) δεν γίνονται  δεκτά.
(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής
ή/και  Τεχνολογικής  εκπαίδευσης,  από  την  αναλυτική  βαθμολογία  των
οποίων  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  έχει  παρακολουθήσει  τέσσερα  (4)
τουλάχιστον  μαθήματα,  υποχρεωτικά  ή  κατ’  επιλογή,  Πληροφορικής  ή
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί
να  έχει  πραγματοποιηθεί  στο  πλαίσιο  απόκτησης  τίτλου  σπουδών  είτε
Πανεπιστημιακής  (Π.Ε.),  είτε  Τεχνολογικής  (Τ.Ε.)  Εκπαίδευσης  είτε
μεταπτυχιακού  τίτλου  είτε  διδακτορικού  διπλώματος  και  υπολογίζονται
αθροιστικά. 
(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  αποδεικνύουν  επαρκώς  τη  γνώση  χειρισμού  Η/Υ,
προσκομίζοντας  μόνο  βεβαιώσεις  τμημάτων  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  με  τις  οποίες
πιστοποιείται  ότι  παρακολούθησαν  επιτυχώς,  σε  προπτυχιακό  ή
μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την
εκτίμηση του οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή
του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας
από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον
πληρούν  και  τις  λοιπές  προϋποθέσεις  εγκυρότητας,  γίνονται  δεκτοί,
δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το
προσοντολόγιο,  αφετέρου οι  σχετικοί  τίτλοι  και  βεβαιώσεις υποβάλλονται
για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή
κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

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

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



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.)
- 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  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
- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών
Εφαρμογών, του τομέα Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα
Πληροφορικής, 
ή
- Επαγγελματικής  Σχολής  ΟΑΕΔ  ειδικότητας  Τεχνιτών  Υποστήριξης
Συστημάτων Υπολογιστών 
ή 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.

11) Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται  (π.δ.  146/2007 άρθρο 1  «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 π.δ.
116/2006 άρθρο 1, τελευταίο εδάφιο της παρ.1 «Τροποποίηση του άρθρου
28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’)) ως εξής:



Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται  (π.δ.  146/2007 άρθρο 1  «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 π.δ.
116/2006 άρθρο 1, τελευταίο εδάφιο της παρ.1 «Τροποποίηση του άρθρου
28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’)) ως εξής:

• με  Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  αντίστοιχου  επιπέδου  (ν.
2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ.
19, όπως ισχύει), ή

• με  πιστοποιητικά  αντίστοιχου  επιπέδου  των  πανεπιστημίων
CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή

• 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,  από  τους  οικείους  φορείς,  βεβαιωτικών  εγγράφων
γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής
πιστοποιητικά:
Άριστη γνώση (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY
IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230

•  BULATS  English  Language  Test,  βαθμολογία 90-100,  του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί έως και 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) από το University of
Cambridge  Local  Examinations  Syndicate  (UCLES)  ή το CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS
Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω .

 •  ECPE-  CERTIFICATE  OF  PROFICIENCY  IN  ENGLISH  του Πανεπιστημίου
MICHIGAN (English LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language
Assessments - CaMLA ή  Michigan Language Assessment.) 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA)  με συνολική βαθμολογία 74-
100.

•  ΤΕST  OF  ENGLISH  FOR  INTERNATIONAL  COMMUNICATION  (TOEIC)του
EDUCATIONAL  TESTING  SERVICE/CHAUNCEY,  USA,  βαθμολογία από 925
έως  990. (Από 1/12/2019)

 • 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)  ή PEARSON EDEXCEL  Level  3  Certificate  in  ESOL
International(CEF C2) (ENGLISH International Certificate)

• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International
του TRINITY COLLEGE LONDON. 

•  CITY  & GUILDS  LEVEL  3  CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL  (reading,
writing and listening) -MASTERY-  και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE
IN  ESOL  INTERNATIONAL  (Spoken)  -MASTERY-  (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)  ή CITY  &  GUILDS
CERTIFICATE  IN  INTERNATIONAL  ESOL-MASTERY-  και CITY  &  GUILDS
CERTIFICATE  IN  INTERNATIONAL  SPOKEN  ESOL  -MASTERY-
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

•   EDI  Level  3 Certificate  in  ESOL International  JETSET Level  7  (CEF C2)  ή
PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON
LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,
με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 

•  OCNW  Certificate  in  ESOL  International  at  Level  3  (Common  European
Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)

•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe

Level C2).
•   Michigan  State  University  –  Certificate  of  English  Language  Proficiency

(MSU – CELP) : CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή  Test of Interactive English, C2

Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
•AIM  Awards  Level  3  Certificate  in  ESOL  International  (C2)  (Ενότητες:

Listening,  Reading,  Writing,  Speaking)  ή AIM  Qualifications  Level  3



Certificate in ESOL International (C2) (Anglia Mastery) (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) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης)

•Open  College  Network  West  Midlands  Level  3  Certificate  in  ESOL
International (CEFR C2)

•  NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level C2
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL

International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2) 

ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής
τρόπους:

• πτυχίο  Ξένης  Γλώσσας  και  Φιλολογίας  ή  Πτυχίο  Ξένων  Γλωσσών
Μετάφρασης  και  Διερμηνείας  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή  αντίστοιχο  και
ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

• πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της αλλοδαπής,

• κρατικό  πιστοποιητικό  γλωσσομάθειας  επιπέδου  Γ2  (ν.  2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ. 19,  όπως
ισχύει),

• απολυτήριο  τίτλο  ισότιμο  των  ελληνικών  σχολείων  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,  εφόσον  έχει  αποκτηθεί  μετά  από  κανονική  φοίτηση
τουλάχιστον  έξι  ετών  στην  αλλοδαπή.  Οι  τίτλοι  σπουδών  της
αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το
επίπεδο  της  εκπαιδευτικής  βαθμίδας  στην  οποία  ανήκουν,  η  οποία
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια
Διεύθυνση  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων.
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή
Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής
διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:  Πιστοποιητικά  άλλα,  πλην  των  ανωτέρω,  προκειμένου  να
αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να
συνοδεύονται με ένα από τα παρακάτω:

• 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



• 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.


