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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου.
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης,
δημόσιο λογισμικό κλπ.» και ειδικότερα το άρθρο 79.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6, περί «Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου», του Ν.
2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997)& του άρθ. 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014),«Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 14, του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ
125/Α/7.7.2016) όπως αυτό ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ85/Α/12.05.2016) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 906/Δ’/22.12.1999) «Χαρακτηρισμός χερσαίων και
θαλάσσιων περιοχών του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο …» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ
1272/Δ’/27.11.2003) «Τροποποίηση του από Π.Δ/τος «Χαρακτηρισμός χερσαίων και
θαλάσσιων περιοχών του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο …»».
5. Τα Τεύχη Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του
Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Υ.Ο.Δ.Δ. (ΦΕΚ 179/24.04.2013, ΦΕΚ
497/14.08.2014 και ΦΕΚ 281/24.04.2015) περί ορισμού του Προέδρου και των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
1

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.10.15 16:08:12
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΠΩ7ΟΡΡΥ-ΨΜΕ

6. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2021(αρ.
αποφ. Δ.Σ. 59/2020ΑΔΑ: 68Π3ΟΡΡΥ-ΦΣ1 όπως ισχύει).
7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541/Β (ΦΕΚ 5951/Β/31.12.2020) απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού
έτους 2021είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».
8. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4.
9. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 12.
10. Το κείμενο εξειδίκευσης Οδηγιών (Programme Manual)για την επιλεξιμότητα των
δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B «MED
2014-2020, όπως ισχύει
11. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-B «MED 2014-2020»
12. Την υπ’ αρ. 114/19-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΦΩΟΡΡΥ-7Ε6) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου περί αποδοχής/έγκρισης υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
MPA Networks.
13. Την από 19/12/2019 υπογεγραμμένη σύμβαση χρηματοδότησης (subsidy
contract) του επικεφαλή του Προγράμματος (MedPAN) με τη διαχειριστική αρχή του
προγράμματος MED.
14. Το από 19/12/2019 Συμφωνητικό Συνεργασίας (partnership agreement) με τον
επικεφαλή Εταίρο (MedPAN) και τους Εταίρους του Προγράμματος.
15. Την φόρμα πρότασης (Application Form) του προγράμματος MPA Networks όπως
εγκρίθηκε και είναι σε ισχύ.
16. Την υπ’ αρ. 129752/7-12-2020(ΑΔΑ:ΩΧ3Ι46ΜΤΛΡ-ΖΕΒ) απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του
σχετικού έργου με δικαιούχο το Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1)
σύμβασης
μίσθωσης
έργου,
συνολικού
ποσού
έως
και
20.000€
2

ΑΔΑ: ΨΠΩ7ΟΡΡΥ-ΨΜΕ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Support MPAs effectiveness through strong and
connected networks in the Mediterranean - Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, μέσω ισχυρών και συνδεδεμένων δικτύων
στη Μεσόγειο» και ακρωνύμιο MPA Networks, το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΙNTERREG –
MED PROGRAMME), στο οποίο ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου συμμετέχει ως εταίρος.
Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου (www.nmp-zak.org) και συνοδεύεται από τα Παραρτήματα Ι-V.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.

Καθηγητής Δρόσος Ι. Κουτσούμπας
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων
Βιοεπιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συνημμένα:
 Παράρτημα I
 Παράρτημα II
 Παράρτημα ΙΙΙ
 Παράρτημα ΙV
 Παράρτημα V
Κοινοποίηση:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
στόχου “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01
Υπόψη κας ΣυροπούλουΣ.
(e-mail: matosiro@mou.gr)
Τηλ.: 2310 469 619
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ΜΕΡΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MPA Networks
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με
τίτλο «Support MPAs effectiveness through strong and connected networks in the
Mediterranean - Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών, μέσω ισχυρών και συνδεδεμένων δικτύων στη
Μεσόγειο» και ακρωνύμιο MPA Networks. Το έργο χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΙNTERREG –
MED PROGRAMME).
Το έργο έχει ως στόχο την επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης και βιωσιμότητας
των μεσογειακών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (Θ.Π.Π.) μέσω ισχυρών,
ενεργών και συνδεδεμένων δικτύων των διαχειριστών Θ.Π.Π., στα οποία θα
παρέχονται αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις στις επίμονες προκλήσεις που
αντιμετωπίζονται στη Μεσόγειο. Το Πρόγραμμα θα ενδυναμώσει την διαχείριση των
Θ.Π.Π., χάρη στην ενίσχυση των συνδεδεμένων δικτύων Θ.Π.Π. σε διαφορετικές
κλίμακες (Μεσογειακή, υπερεθνική, εθνική) και θέματα (διαχείρισης μικρής κλίμακας
αλιείας, διατήρησης των κινούμενων ειδών, βιώσιμη οικονομία). Τα δίκτυα αυτά θα
επιτρέψουν την αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειριών, ανάπτυξη ικανοτήτων και
κεφαλαιοποίηση της γνώσης, ενώ θα επιτρέψουν και την από κοινού κινητοποίηση
των φορέων των Θ.Π.Π. με προσέγγιση από την βάση προς την κορυφή (bottom – up)
και από την κορυφή προς την βάση (top – down) σε διαφορετικά επίπεδα προς
όφελος των Θ.Π.Π.
Οι κύριες δράσεις του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. αφορούν κατά κύριο λόγο την κατάρτιση
εμπλεκομένων στη διαχείριση / προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta
σε Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές, με μακροπρόθεσμο στόχο τη
δημιουργία μόνιμου Κέντρου Κατάρτισης στη Ζάκυνθο για το είδος αυτό.
Για την υλοποίηση του έργου, ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. συνεργάζεται με τους παρακάτω
φορείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:










Mediterranean Protected Areas Network –MedPAN (επικεφαλής εταίρος).
Port-Cros National Park (εταίρος).
Consortium of Management of Portofino MPA – PORTOFINO MPA (εταίρος).
Marine Protected Area “Torre del Cerrano” (εταίρος).
Management Consortium of Torre Guaceto(εταίρος).
Public Institution Brijuni National Park (εταίρος).
Public Institute Landscape parkStrunjan(εταίρος).
Institute for Nature Conservation in Albania (εταίρος).
Marilles Foundation (εταίρος).
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Ο συνολικός αρχικός Π/Υ του έργου για το Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. ανέρχεται σε
149.750,00 ευρώ.
Η διάρκεια του Έργου είναι έως 32 μήνες και λήγει στις 30-06-2022.

Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης αφορά την υποστήριξη
εργασιών για τα Πακέτα Εργασίας WP1, WP2,WP4, WP5 του προγράμματος ‘‘MPA
Networks’’ και ειδικότερα στα υποπακέτα εργασίας 1.2.2, 1.3.1, 1.3.3, 1.4.2, 2.2.2,
2.2.3, 4.2.2, 4.3.2, 4.5.3, 4.7.1., 5.3.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2.
Ενδεικτικά οι δράσεις που θα κληθεί να διεκπεραιώσει ο συμβαλλόμενος, οι οποίες
θα είναι σύμφωνες με το τεχνικό δελτίο του έργου και τις οδηγίες του προγράμματος
‘‘MPA Networks ’’ αλλά και της Εθνικής νομοθεσίας, είναι :
1. ΠΕ1 - Υποστήριξη στην παρακολούθηση και διαχείριση του αποτελεσματικού
διοικητικού, οικονομικού και τεχνικού συντονισμού του συγκεκριμένου έργου με
αποτελεσματική συμμετοχή σε καθημερινά συναφή διοικητικά, οικονομικά &
τεχνικά θέματα (π.χ. σύνταξη προσκλήσεων ενδιαφέροντος για διαγωνισμούς,
σύνταξη ερευνών αγοράς, διοικητικές αποφάσεις, συνεργασία με άλλα Τμήματα
του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ, συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, επίβλεψη τήρησης
διοικητικών-οικονομικών διαδικασιών, σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών,
υλοποίηση διαδικασιών πιστοποίησης δαπανών, υποστήριξη επιτροπών κλπ) και
τήρηση αρχείων και αναφορών, σύμφωνα με τις συνθήκες και τους όρους της
σύμβασης επιδότησης και τη συμφωνία εταιρικής σχέσης έργου, για λογαριασμό
του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.
2. ΠΕ2 –Αποτελεσματική μεταφορά των εξαγόμενων αποτελεσμάτων και διδαγμάτων
στις ενδιαφερόμενες ομάδες στόχου. Η στρατηγική προσέγγιση αυτού του ΠΕ θα
καθοδηγείται από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας πλήρως εναρμονισμένο με
τους συγκεκριμένους στόχους του έργου και τα ορόσημα υλοποίησής του, με στόχο
την ομαλή διάδοση των προϊόντων επικοινωνίας. Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες
θα είναι διττές, εσωτερικές και εξωτερικές.
3. ΠΕ4–Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός σχεδίου μεταφοράς γνώσης
με σαφή καθορισμό των ενδιαφερόμενων ομάδων στόχου, των μεθόδων, των
εργαλείων και διόδων επικοινωνίας, με σκοπό την βελτιωμένη μεταφορά και
αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του έργου μέσω δημοσιεύσεων, εκθέσεων,
οδηγιών, πρωτοκόλλων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ηλεκτρονικών ενοτήτων
μάθησης. Έμφαση θα δοθεί στη διοργάνωση και υλοποίηση 2 Προγραμμάτων
Κατάρτισης στελεχών εξειδικευμένων στη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
αναφορικά με τη θαλάσσια χελώνα τόσο στο θαλάσσιο (διαχείμαση, τροφοληψία,
μετακίνηση) όσο και στο χερσαίο χώρο (παραλίες ωοτοκίας).
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3. ΠΕ5–Η ενίσχυση και η περαιτέρω προώθησή των αποτελεσμάτων του έργου με
βάση τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί, καθώς και ενσωμάτωση των
επιτευγμάτων του έργου σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την
διασφάλιση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, ιδίως σε
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ). Συμμετοχή στην συνεχή
κεφαλαιοποίηση του έργου μέσω ανάπτυξης δομημένων δραστηριοτήτων που
στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος των θαλάσσιων
απορριμμάτων, υποστηρίζοντας την εφαρμογή των βασικών νομοθεσιών και
πολιτικών της ΕΕ, το νομικό πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, καθώς και άλλα
σχετικά περιφερειακά πλαίσια πολιτικής, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του Προγράμματος
μετά από οδηγίες των Υπευθύνων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου.
Καθήκοντα είναι οι μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων για την περίοδο αναφοράς και τα
σχετικά δελτία χρονοχρέωσης, σχετικά με τις δράσεις που διεκπεραίωσε ο
συμβαλλόμενος για την υποστήριξη εργασιών για τα Πακέτα Εργασίας WP1, WP2,
WP4, WP5, του προγράμματος ‘‘MPA Networks’’ και ειδικότερα στα υποπακέτα
εργασίας 1.2.2, 1.3.1, 1.3.3, 1.4.2, 2.2.2, 2.2.3, 4.2.2, 4.3.2, 4.5.3, 4.7.1., 5.3.1, 5.4.2,
5.5.1, 5.5.2.
Η υλοποίηση του έργου με το σχετικό χρονοδιάγραμμα και το ποσοστό συμμετοχής
επί των απαιτούμενων μηνιαίων ωρών απασχόλησης, διαρθρώνεται στα παρακάτω
πακέτα εργασίας:

ΠΕ

Τίτλος

Project
Management
Project
ΠΕ 2
Communication
Transferring
ΠΕ 4
Capitalizing
ΠΕ 5
ΠΕ 1

Απαιτούμενες
Ποσοστό
μηνιαίες
συμμετοχής επί
ώρες
των
απασχόλησης απαιτούμενων
μηνιαίων ωρών
απασχόλησης
28,5 ώρες
20%

Έναρξη

Λήξη

11-2019

06-2022

11-2019

06-2022

28,5 ώρες

20%

06-2020
03-2021

06-2022
06-2022
Σύνολο

43 ώρες
43 ώρες
143ώρες

30%
30%
100%

Όποιος επιλεγεί για το έργο θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης
έργου στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα καθήκοντα, και ο
τρόπος πληρωμής.
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Α3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα
υποψήφιο. Ο επιλεγείς θα κληθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση μίσθωσης
έργου στην οποία θα καθορίζεται το αντικείμενο του έργου, τα καθήκοντα και ο
τρόπος πληρωμής.
Ο απασχολούμενος που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασής του
αντικαθίσταται με τον αμέσως επόμενο από τον τελικό πίνακα κατάταξης. Το
αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου.
Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. Ο
Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου διατηρεί το δικαίωμα
διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της εφ’ όσον ο
υποψήφιος δεν εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί ή το έργο για το οποίο
απασχολείται απενταχθεί από το πρόγραμμα.

Α4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Από την υπογραφή της σύμβασης ως τη λήξη του έργου MPA Networks (30-06-2022).
Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των
διαδικασιών πρόσληψης. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο και τις
πιστωτικές δυνατότητες του Έργου, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης
ή/και επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της, χωρίς τη διενέργεια
νέας πρόσκλησης και κατόπιν σχετικής απόφασης του νόμιμου εκπροσώπου του Φ.Δ.
του Ε.Θ.Π.Ζ.

Α5. ΑΜΟΙΒΗ
H συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή ορίζεται έως και 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (24%), η οποία αντιστοιχεί στην αμοιβή από την υπογραφή της «Σύμβασης
μίσθωσης έργου» έως και τη λήξη του Έργου MPA Networks. Οποιεσδήποτε επιπλέον
ασφαλιστικές εισφορές ήθελε προκύψει και κάθε είδους κρατήσεις, περιλαμβάνονται
στο συνολικό ως άνω εγκεκριμένο ποσό.
Οι καταβαλλόμενες αμοιβές θα διενεργούνται σύμφωνα με την εκτέλεση των Π.Ε. του
προγράμματος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του
έργου και κατάθεσης των σχετικών αναφορών-πεπραγμένων. Η αμοιβή του
εργαζομένου, καθορίζεται με βάση τις χρονικές απαιτήσεις (χρονοχρέωση) για την
ολοκλήρωση της μίσθωσης έργου και δεν είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή που
έχει ο ανάδοχος για το προσωπικό του το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα ή αν δεν
έχει τέτοιο προσωπικό, από αυτήν που απαντάται στην αγορά για παρόμοια
απασχόληση, προσόντα και εμπειρία και δεν ξεπερνά τις 1720 ώρες συνολικά ανά
έτος σύμφωνα με τους κανονισμούς των προγραμμάτων Interreg MED και του
Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’).Η αμοιβή του εργαζομένου πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με
τα στάδια υλοποίησης του έργου του. Ρήτρα καταβολής της αμοιβής τμηματικά κατά
μήνα ή άλλο χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου είναι μη
επιλέξιμη. O συμβασιούχος θα εκδίδει τα υπό του νόμου φορολογικά στοιχεία και θα
8
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είναι ασφαλισμένος στον οικείο κατά περίπτωση κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα με
δική του επιμέλεια και δαπάνες.
Τα ποσά της πληρωμής είναι μεικτά. Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Στην ανωτέρω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν μετακινήσεις εκτός έδρας (Δ.
Ζακύνθου) που δύναται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό
ανάθεσης Έργου. Το κόστος αυτών θα καταβάλλεται από το Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. σε
βάρος του προϋπολογισμού του έργου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά
από εντολή του επιστημονικού υπευθύνου του έργου.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο
χρηματοδότηση, ο Φ.Δ. του ΕΘ.Π.Ζ. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με δήλωση
διακοπής και αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης Έργου.

Α6. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο συμβασιούχος θα απασχολείται στη Ζάκυνθο, στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, εντός του
ωραρίου λειτουργίας του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. ή/και στην τοποθεσία υλοποίησης των
δράσεων του έργου.
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ΜΕΡΟΣ Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Β1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή Πολίτες χώρων της Ε.Ε.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής της αίτησης, ούτε κατά το χρόνο της σύναψης σύμβασης, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’
άλλον νόμιμο τρόπο (αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο,
οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την
απόλυση.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς σύναψη σύμβασης αίρεται μόνο με την έκδοση του
κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της
ποινής.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
5. Να κατέχουν τους απαιτούμενος τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, να
κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από
το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας
Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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B2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Β2.1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για την προκηρυσσόμενη θέση της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να
κατέχει τους παρακάτω οριζόμενους τίτλους σπουδών:
 Βασικός τίτλος σπουδών (ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Θετικών Επιστημών): Πτυχίο ή
δίπλωμα AEI της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο
ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής, Τμημάτων Επιστήμης της Θάλασσας ή
Επιστημών της Θάλασσας ή Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, ή
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (πρώην Γεωπονίας Ζωικής
Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και
Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
ή Περιβάλλοντος ή Ιχθυολογίας ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή
Γεωγραφίας ή Γεωλογίας, ή Χημείας, ή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος ή ισότιμος τίτλος Σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.






Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών από τη λήψη του πτυχίου:
σε θέματα συλλογής και ανάλυσης θαλάσσιων βιολογικών δεδομένων ή σε
θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας ή/και Διαχείρισης Θαλάσσιου και παράκτιου
Περιβάλλοντος, η οποία θα αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις
εμπειρίας όπως αναφέρεται παρακάτω. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να
συμπεριλάβει στον φάκελο του τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν την
εμπειρία του. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να αναγράψει στην αίτηση τους
ανθρωπομήνες της εμπειρίας που διαθέτει βάσει του βιογραφικού του και των
προσκομιζόμενων αποδεικτικών. Ο αριθμός των ανθρωπομηνών θα επιβεβαιωθεί
από την αρμόδια επιτροπή. Η εμπειρία αφορά σε μη επικαλυπτόμενους μήνες.
Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης Επαγγελματικής Εμπειρίας παρατίθενται στο
Παράρτημα IVτης παρούσας πρόσκλησης.
Πιστοποιημένη Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας(σε γραπτό και προφορικό
λόγο). Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας παρατίθενται
στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.
Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι αποδεκτοί τρόποι
απόδειξης γνώσης Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου παρατίθενται στο
Παράρτημα V της παρούσας πρόσκλησης.
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Β3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Περιλαμβάνει 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, (δεν
απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία:
α. θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης,
β. θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της αιτήσεως τους οι
συμμετέχοντες:
 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση,
παιδικής εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
 Αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
 Τα στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος είναι ακριβή.
 Για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη
απαλλαγή από αυτές.
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
3. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου συντεταγμένο βάσει του προτύπου
europass.
Βιογραφικά συνταγμένα με άλλη μορφή δύναται να απορριφθούν από την υπηρεσία.

4. Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ προσκομίζονται σε απλές φωτοτυπίες. Οι υποψήφιοι που τελικά θα
επιλεγούν οφείλουν να προσκομίζουν τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα για
έλεγχο από την υπηρεσία πριν να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

Β4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) με
σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στα γραφεία της υπηρεσίας μας
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στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 1ος όροφος, 291 00, Ζάκυνθος –
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Πρωτόκολλο).
Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται εξωτερικά το εξής:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου MPA Networks.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που παρελήφθη και πρωτοκολλήθηκε ο φάκελος
αποστολής στο πρωτόκολλο του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. (μέχρι τις 27/10/2021, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 15:00), με αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι δύναται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους
με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω αποστολής μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@nmp-zak.org (μέχρι τις 27/10/2021,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00). Τα έγγραφα θα κατατεθούν σκαναρισμένα, με
υπογραφή του υποψηφίου (σε όσα απαιτούνται).
Η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι η 27/10/2021, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 15:00.
Αιτήσεις, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν
αξιολογούνται.
Οι αιτήσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι
καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της ανακοίνωσης αποτελούν οπωσδήποτε
στοιχεία αποκλεισμού των αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν από την αρμόδια επιτροπή να παράσχουν
εξηγήσεις-διευκρινήσεις επί των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Η μη
ανταπόκριση των υποψηφίων σε αίτημα της επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων
οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου.
Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να
ζητηθούν είτε με αποστολή φαξ στο 2695023499ή με e-mail στο info@nmp-zak.org,
υπόψη κου Χαρμπή Γεώργιου.
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ΜΕΡΟΣ Γ.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Γ1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα
ακόλουθα κριτήρια. Ειδικότερα:
 Βαθμός πτυχίου: ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών (με αναγωγή στην
κλίμακα 1-10) με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιαζόμενος με 10 μονάδες.
Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 10%
 Επαγγελματική εμπειρία όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β2.1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Έκαστος ανθρωπομήνας εμπειρίας βαθμολογείται με
2,5 μονάδες, με κατώτατο όριο τους 6 μήνες και ανώτατο όριο τους 72
ανθρωπομήνες Ποσοστό συνολικής βαρύτητας κριτηρίου: 30%
2. Για την τελική βαθμολόγηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας
πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:
Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης
α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ποσοστό

Κ1

Βαθμός πτυχίου

20%

Κ2

Επαγγελματική εμπειρία όπως ορίζεται στο κεφάλαιο
Β2.1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

30%

Κ3

Δομημένη συνέντευξη

50%

Β(Κ1- Κ3)=Κ1*0,20+Κ2*0,30+Κ3*0,50

100%

Γ2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση από Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 μέλη προερχόμενα από το Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.
και διορίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Η Υπηρεσία μας δύναται να καλέσει σε
δομημένη συνέντευξη τους υποψηφίους που διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα
προσόντα (παρ. Β2.1) και έχουν κριθεί κατάλληλοι για συνέντευξη. Η Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης που θα διενεργήσει τη δομημένη συνέντευξη, θα βαθμολογήσει τους
υποψηφίους στη κλίμακα 0-100. Ο βαθμός της συνέντευξης θα πολλαπλασιαστεί με
το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου Κ3 του Πίνακα κριτηρίων βαθμολόγησης. Ο
υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολόγια Β(Κ1-Κ3), μετά και την
διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, είναι αυτός ο οποίος θα επιλεγεί για την
πλήρωση της θέσης με σχέση εργασίας «σύμβαση μίσθωσης έργου».
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Γ3. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην
ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
(www.nmp-zak.org). Επί των αποτελεσμάτων οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία να
υποβάλλουν ενστάσεις εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους. Μετά την
λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις τα
αποτελέσματα θα υποβληθούν για οριστική έγκριση από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................

ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ,
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1, 1ος όροφος,
ΤΚ 291 00, Ζάκυνθος

ONOMA:............................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:...................................................
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:..................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…....................................................
ΤΑΧ.ΚΩΔ. …………...............................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ:..........................................................

Σας υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα

ΗΜΕΡ.ΕΚΔ:........................................................

σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με την με

ΕΚΔ.ΑΡΧΗ:.........................................................

αριθμ. πρωτ. 2196/14-10-2021 ανακοίνωση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της
υπηρεσίας σας και παρακαλώ για τις δικές σας
ενέργειες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ:
1) ......................................................................
2) ......................................................................
3) ......................................................................
4) ......................................................................
5) ....................................................................
6) ......................................................................
7) ......................................................................
8) ......................................................................
9) ......................................................................
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986).
(1)

ΠΡΟΣ :

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα
και
Μητέρας:

Επώνυμο
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από της Διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου

(4)

Ημερομηνία:…../…../2021
Ο – Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε
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να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.

Ο – Η Δηλών/ούσα
(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑIII
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει»
(ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ.
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως
εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη)
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι
από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται
από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική
, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης
της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η
μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους
οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού
Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH 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).
• BUSINESSENGLISHCERTIFICATEHIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 200-210.
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• CERTIFICATEINADVANCEDENGLISHτου CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
200-210.
•
INTERNATIONALENGLISHLANGUAGETESTINGSYSTEM
(IELTS)
απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate
(UCLES)
ήτο
CAMBRIDGE
ASSESSMENT
ENGLISH
–
TheBritishCouncil
–
IDPEducationAustraliaIELTSAustraliaμεβαθμολογίααπό 8,5 καιάνω.
• ECPE- CERTIFICATEOFPROFICIENCYINENGLISHτουΠανεπιστημίουMICHIGAN (ENGLISH
LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLAή Michigan
Language Assessment.).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- τουEDEXCEL,
ήPEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATIONτουEDEXCELήEDEXCELLEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2).
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
τουTRINITYCOLLEGELONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening)-MASTERY- καιCITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης) ήCITY
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY-καιCITY & GUILDS CERTIFICATE
IN
INTERNATIONALSPOKEN
ESOL
-MASTERY(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ήPEARSON 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, 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) καιC2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking)
(Mastery C2) (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης).
•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).
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Επίσης:

α)Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται καιμε τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και
με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Ηκαλή γνώση της ξένης γλώσσας
αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον
και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται
από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής
διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ
347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη
γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν
Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:


Άδεια άσκησης επαγγέλματος και

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης.
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου
φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια
της εμπειρίας.


(2) Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:
–

Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

–

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής
υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της
εξειδικευμένης εμπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει
αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι
μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι.
(1)Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:


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

Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος 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 δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού
φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
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(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:


Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης,



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



Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής
υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της
εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των
προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα
του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εμπειρίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:
α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, που αποδεικνύουν την εμπειρία τους με
σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης, υπολογίζουν τους μήνες εμπειρίας
αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης από την επομένη της ημερομηνίας
λήξης,σύμφωνα με το υπόδειγμα των ασφαλισμένων στα λοιπά ταμεία πλην 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 (αρθρ. 2 του
ν. 3250/2004), 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 δημοσίου φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε μερικώς.
δ) Οι απασχολούμενοι (μισθωτοί) του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προσκομίσουν, αντί της
βεβαίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να έχει εκδοθεί
αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. του
δημόσιου τομέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα των
Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.3812/2009, 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 Μίσθωσης Έργου σε φορείς του Δημοσίου.
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:
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(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και


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

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.


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



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

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί
να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
(4)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 (παρ. 8
του αρθρ. 17 του ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.
4148/2013).
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στην
αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
α.Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να
προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β. Διδακτική Απασχόληση
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια,
δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει να
προσκομίσουν:
Για την Τριτοβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
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(1) 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
μάθημα ή 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]. Η μετατροπή του αριθμού εβδομάδων σε αριθμό μηνών
γίνεται με το σκεπτικό της ανάλογης εφαρμογής του τρόπου υπολογισμού της εμπειρίας για
τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, το έτος έχει 12 μήνες των 25 ημερών ο
καθένας, 4& 1/6 εβδομάδες η δε διάρκεια της εβδομάδας λογίζεται ίση με 6 ημέρες. Στην ίδια
βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται
και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής
απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης στη
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν
προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
(2) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για διδακτική απασχόληση η οποία έχει
παρασχεθεί σε δημόσιο ίδρυμα.

Για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
Βεβαίωση των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από την οποία
αποδεικνύεται η προϋπηρεσία αυτή.
Κατ’ εξαίρεση, η βεβαίωση για προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο, στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
ή τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ) θα εκδίδεται από
τον αντίστοιχο φορέα.
Οι υποψήφιοι, που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή, οφείλουν να
προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση.
γ. Απόδειξη εμπειρίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού από πτυχιούχους της
Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της
άδειας δικηγόρου
Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την
απόκτηση της άδειας δικηγόρου, προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία για θέσεις ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού πρέπει να προσκομίσουν:
(1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτουν οι ημερομηνίες
κατά τις οποίες ο υποψήφιος απέκτησε την ιδιότητα του ασκούμενου καθώς και αυτή του
δικηγόρου.
(2) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία ασφάλισης του
υποψηφίου ως δικηγόρου ή ενδεχομένως και ως ασκουμένου (η ασφάλιση των ασκουμένων
είναι προαιρετική).
(3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των ετήσιων
«καταστάσεων παραστάσεων στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων
συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου στο
διαγωνισμό. Η προσκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι ενδεικτική και αρκεί να
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αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο συμβόλαιο κατ’
έτος. Για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενική απασχόληση (καμία
απολύτως παράσταση και κανένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετρείται χρόνος εμπειρίας. Οι
έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια και
δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους, επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι,
προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι, είτε αυτός είναι
δημόσιος, είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της
δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν, καθώς και ο τρόπος πληρωμής τους.
δ. 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:
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών)
στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά
του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο
υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και
(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό
πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη
συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος: α) κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την ανακοίνωση βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια
άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, όπου αυτή απαιτείται και β) ασκούσε
ερευνητικό έργο. Στην περίπτωση συμμετοχής υποψηφίου σε Ερευνητικό Κέντρο ή Πρόγραμμα με
σύμβαση εργασίας ή έργου χωρίς ερευνητική δραστηριότητα, η εμπειρία του αποδεικνύεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 16 του παρόντος Παραρτήματος.
ε. 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
διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί
πριν από 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. Όταν από
την ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος
της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.
στ. Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και
η χρονική διάρκεια του προγράμματος, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.
ζ. Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.
Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του
ν.3050/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οφείλουν να προσκομίσουν με την αίτησή
τους βεβαίωση απαλλαγής τους από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του
νόμου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών

ΑΔΑ: ΨΠΩ7ΟΡΡΥ-ΨΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:
Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου

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 (ΕΟΠΠΕΠ) 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 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) ECDLEλλάς 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) VellumGlobalEducationalServicesS.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε)
(22.2.2006),
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)
ζ) ) ISKILLSA.E. (ISKILLS ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOSTRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ - TELEFOSCERT ΕΠΕ
(Μετηναριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξημετονομασίαςτηςΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOSTRAINING
ΕΠΕ) ήΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΓΝΩΣΕΩΝΚΑΙΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΥΘΥΝΗΣ) (Μετηναριθ.
Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOSCERT
ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)
ι) GLOBALCERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10-4-2014).
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ια)
UNICERT(UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONSΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
(21-01-2015)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDLEλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate

β) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency

γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
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ICT Intermediate B
ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή
ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Basic ήInfocertBasic (25. 6.2008 αλλαγήονομασίαςτίτλου)
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Infocert Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
BasicOffice
Business Office
ι) GLOBALCERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ <<GLOBALCERT>>
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
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GlobalIntermediateC
ια) UNICERTUNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
UnicertPrimary
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών
αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από
την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί , μπορεί να γίνει
αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης
αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό
στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτάπιστοποιητικά 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-GREEKCOMPUTERSOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum
Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρείαInfotest (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 ΟΕΕΚ, 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 189Α’ /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.
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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 (Π.Ε), 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 , 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.
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.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & 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 & 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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών
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-

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ















Πληροφορικής
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
Βιομηχανικής Πληροφορικής
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- 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,

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών
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ii)
τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών

