
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                            Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον άξονα της 

δράσης Cooperation and Innovation for Good Practices : Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο 

”VALOR” και τίτλο «Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture». 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/99, (ΦΕΚ 207Α’/07-10-1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός 

και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Σύσταση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών), 

όπως αυτό τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή 

Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

Έργων» (ΦΕΚ 197/Α’/27-08-2002) και από το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 4519/2018, και ισχύει σήμερα 

2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 145/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ως ισχύει 

3.  Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α΄/23-1-2019), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

4. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄/23-1-2019) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ  

Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Πληροφόρησης 

                         Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 
Τ.Θ. 37    Τ.Κ. 602 00 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 

Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη                   

Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 

e-mail : fedolymp@otenet.gr 
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5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης, δημόσιο λογισμικό 

κλπ.» και ειδικότερα το άρθρο 79. 

6. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575/02-07-2019 «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» (ΦΕΚ 2825Β΄/05-07-2019) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (άρθρο 8) 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

8. Τον Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

25/Α’/20-2-2018). 

9. Το Ν.2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 4190/1994», άρθρο 6 

«Συμβάσεις μίσθωσης έργου», όπως ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 περί συμβάσεων μίσθωσης έργου σε 

συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, όπως ισχύουν. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4605/2019 για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε 

χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life. 

12. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/23-1-2019) απόφαση του Υπουργού και 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη Συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

13.   Την υπ’ αριθμ. 22/9-3-2020 (ΑΔΑ: 9Ρ9Η46Ψ8ΒΠ-ΝΕΓ) Απόφαση του ΔΣ του Φορέα με θέμα την 

ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ στον άξονα της δράσης Cooperation and Innovation for 

Good Practices : Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο «VALOR” και τίτλο «Valorisation of 

Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture 

14. Την αριθ. 59/18-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΝ246Ψ8ΒΠ-Ρ4Κ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020». 

15.  Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Απόφαση με θέμα: «Έγκριση των 

προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης  

Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΕΚΠΑΑ)» (ΦΕΚ 30Β’/17-01-2020). 

16. Την αριθ. 72/12-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΔΥ46Ψ8ΒΠ-ΗΝΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της 

οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης κι Επιλογής, και η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων της Πρόσκλησης για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο 

πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον άξονα της δράσης Cooperation and 

Innovation for Good Practices : Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο «VALOR» 

17. Την Απόφαση χρηματοδότησης (Agreement No 612501) του προγράμματος ERASMUS+, για την 

χρονική περίοδο 01/11/2019 -31/10/2022 με κωδικό 612501-EPP-1-2019-1-IT+EPPKA2-KA  
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18. To σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Φορέα και του συντονιστή Φορέα Gran Sasso  για την 

υλοποίηση του του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον άξονα της δράσης Cooperation and 

Innovation for Good Practices : Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο ”VALOR” και τίτλο 

«Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture» (CUP 

E18I19000090006) 

19. Τον Ν. 4624/2019(ΦΕΚ 137/Α΄/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των δασικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/80 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27Ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

20. Την υπ’ αριθ. 75/12-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

περί «Έγκρισης E΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020». 

21.  Την υπ’ αριθ. 40/29-05-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

για την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης. 

 

 

ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού 

δικαίου με επιστημονικό προσωπικό, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη 

σχετική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα 

προηγούνται των τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης, η οποία 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ LOT2). Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου είναι δικαιούχος του έργου με τίτλο «Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and 

sustainable agriculture», κωδικός 612501 

Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31/10/2022 

Η επιλογή του καταλληλότερου από τους υποψηφίους που θα υποβάλλουν προσφορά θα γίνει έπειτα 

από συνολική εκτίμηση των απαραίτητων και πρόσθετων προσόντων τους από την Επιτροπής Αξιολόγησης 

Η έγγραφη πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση 

έως και την  Δευτέρα  14-12-2020 και ώρα 14:00 

 

 

       

 

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Το έργο «Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture»  

στοχεύει στην προώθηση και την επαναφορά, διατήρηση και ενίσχυση αρχαίων και παραδοσιακών τοπικών 
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καλλιεργητικών συνθηκών, στην προώθηση της αειφορίας στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, και 

στην προστασία τους φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της δημιουργίας ενός ποιοτικού μοντέλου εκπαίδευσης 

και κατάρτισης ειδικών και επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα. Ενδεικτικοί τομείς στους οποίους 

προβλέπεται να συμμετάσχει ο Φορέας είναι: η προώθηση της τοπικής συμμετοχής στις δράσεις, η 

οργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων στην περιοχή αρμοδιότητας, η προετοιμασία διακριτών ενοτήτων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης .  

Ειδικός στόχος του έργου VALOR είναι να προωθήσει την εφαρμογή ενός συμβατού εκπαιδευτικού 

προτύπου που θα οδηγήσει σε καινοτόμα προγράμματα σπουδών για την υποστήριξη της ποιότητας της 

αγροτικής γραμμής παραγωγής και των  αρχαίων και παραδοσιακών τεχνικών και προϊόντων. Ο απώτερος 

στόχος είναι να  ενισχυθεί  η γεωργική παραγωγή και αγροτική οικονομία οδηγώντας  στην ανθεκτικότητα 

και τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, ενισχύοντάς παράλληλα την προστασία και διατήρηση της 

βιολογικής ποικιλότητας. Το πρόγραμμα επιδιώκει την σχεδίαση ενός προγράμματος σπουδών και την 

ανάπτυξη κοινών προτύπων εκπαίδευσης τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν σε σύνολο χωρών ώστε να 

ενισχύουν τις ανάγκες της ανθεκτικής και αειφόρου γεωργία και η οποία είναι σημαντικό να αποτελέσει 

βασική μορφή δραστηριότητας σε προστατευόμενες περιοχές.  

Η εφαρμογή του προγράμματος θα βοηθήσει τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών, 

συμπεριλαμβανόμενου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου να συμβάλλουν στην επίτευξη 

των στόχων των εθνικών σχεδίων στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, καθώς οι δράσεις και τα 

αποτελέσματα του Προγράμματος VALOR σχετίζονται με την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη 

Βιοποικιλότητα και για την Ελλάδα. 

 

Το έργο αναλύεται στα ακόλουθα πακέτα εργασίας 

 
WP1 Οργανωτικές ρυθμίσεις και κατευθυντήριες γραμμές 

WP2 Διαχείριση και συντονισμός 

WP3 Σχεδιασμός, δημιουργία και επικύρωση των προγραμμάτων σπουδών VALOR 

WP4 Παρακολούθηση ποιότητας 

WP5 Αξιολόγηση και βιωσιμότητα 

WP6 Δικτύωση και διάδοση 

 
 Ο συνολικός Π/Υ του έργου ανέρχεται σε  999.701.00, εκ των οποίων ο προϋπολογισμός των, 

σχετικών με το πρόγραμμα, δράσεων στις οποίες συμμετέχει ως ωφελούμενος ο Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ανέρχεται σε 112.791,00  ευρώ. 

 Η διάρκεια του Έργου είναι 36 μήνες και λήγει στις 31-10-2022 

    Επίσημη γλώσσα του Προγράμματος έχει οριστεί η Αγγλική Γλώσσα 
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Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης αφορά στην ανάληψη, υποστήριξη, 

προετοιμασία και υποβολή των παραδοτέων των κύριων (tasks) και δευτερευουσών εργασιών (subtasks) για 

όλα τα πακέτα εργασίας (WP) 1, 2, 3, 4, 5 & 6 του προγράμματος «VALOR», οι οποίες έχουν ανατεθεί  

ή/και θα ανατεθούν στον ωφελούμενο του Προγράμματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.  

Ειδικότερα το συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνει: 

-  Δράσεις προετοιμασίας και διαβούλευσης με ειδικούς, επαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

χάραξης αγροτικής πολιτικής, αγρότες και απλούς ενδιαφερόμενους  

- Μεταφράσεις υλικού, από και εις την αγγλική γλώσσα. 

- Επεξεργασία, προώθηση και υποστήριξη υλικού για την ιστοσελίδα του έργου (WP1),  

- Συμμετοχή συνολικό συντονισμό, προγραμματισμό και διαχείριση του έργου, σε δράσεις επικοινωνίας και 

δικτύωσης και στο σχεδιασμό συναντήσεων εργασίας (WP2) 

- Προετοιμασία, συμμετοχή και διοργάνωση των επισκέψεων μελέτης (study visits) του προγράμματος 

VALOR., είτε αυτές πραγματοποιούνται με επιτόπια επίσκεψη  (on-site visits), είτε διαδικτυακά (on-line 

visits), εξαιτίας των περιορισμών  που υπάρχουν  στις μετακινήσεις, λόγω της τρέχουσας κατάστασης 

πανδημίας (Covid-19) (WP3) 

- Συμμετοχή στο σχεδιασμό , τη δημιουργία και την υλοποίηση των δεικτών (indicators) που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 

κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας (Quality Guidelines) του Προγράμματος. (WP1) 

- Συμμετοχή στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη μεθοδολογία του προγράμματος εκπαίδευσης και 

σπουδών (VALOR curricula) του έργου VALOR,  και ειδικότερα των καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών 

α. «Διαχειριστής της ανθεκτικής και  βιώσιμης γεωργίας (Manager of resilient and sustainable farming)» 

και β. «Τεχνικός της ανθεκτικής και  βιώσιμης γεωργίας (Technician of resilient and sustainable farming)» , 

οι οποίες θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τις αρχές της Αγροοικολογίας και θα αποτελέσουν το βασικό 

παραδοτέο του Προγράμματος. βάσει των κύριων και δευτερευουσών εργασιών που έχουν ανατεθεί ή/και θα 

ανατεθούν στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. (WP3),  

- Έλεγχο ποιότητας δράσεων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Ποιότητας (Quality Plan) του 

Προγράμματος  (WP4),  

- Αξιολόγηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων και της αποδοχής του εκπαιδευτικού υλικού από 

δυνητικούς χρήστες και συμμετοχή στη σύνταξη της μελέτης της συνολικής αξιολόγησης του προγράμματος 

VALOR (WP5). 

- Συμμετοχή και διοργάνωση δράσεων διάχυσης και διάδοσης και συνδρομή στη διοργάνωση του διεθνούς 

συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Λιτόχωρο από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα του έργου VALOR (WP6). 
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Ενδεικτικά οι δράσεις που θα πρέπει να κληθεί να διεκπεραιώσει ο συμβαλλόμενος, οι οποίες θα είναι 

σύμφωνες με το Τεχνικό Δελτίο του έργου (Detailed Project Description), τις οδηγίες του Προγράμματος 

ERASMUS+ VALOR, αλλά και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είναι: 

 

 Υποστήριξη και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και σύνταξη των εκθέσεων 

προόδου και χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και αναφορών των δράσεων του έργου για 

λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

 Παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου 

 Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου όλων των δράσεων 

 Υποστήριξη στη σύνταξη του Επικοινωνιακού Πλάνου και της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

του έργου 

 Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων και εκπροσώπηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του έργου 

 Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών σχετικών με την ανθεκτική και αειφορική γεωργία  

 Ενίσχυση του επιχειρηματικού προσανατολισμού αναφορικά με γεωργικές εκμεταλλεύσεις που 

λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Φορέα, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της αγροτικής 

οικονομίας 

 Συμβολή στην συλλογή των δεδομένων, την επεξεργασία και αξιολόγηση  αυτών για την 

λειτουργία του έργου 

 Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, 

δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, σύνταξη τεχνικών και επιστημονικών άρθρων. 

 Συμμετοχή σε επισκέψεις μελέτης του προσωπικού των εταίρων του έργου. 

 Συμμετοχή σε ημερίδες (workshops) και συνέδρια (conferences) που θα πραγματοποιηθούν 

στις έδρες των λοιπών εταίρων του Έργου, σε συνεργασία με το προσωπικό του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, που ήδη συμμετέχει στο Πρόγραμμα VALOR.     

 Συμβολή στην διοργάνωση και υλοποίηση ημερίδων (workshops) και συνεδρίων 

(conferences) που θα πραγματοποιηθούν στο Λιτόχωρο σε συνεργασία με το προσωπικό 

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, που ήδη συμμετέχει στο Πρόγραμμα 

VALOR. 

 

Πέραν των ανωτέρω, και σε οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την επιτυχή 

υλοποίηση του προγράμματος, κατόπιν οδηγιών του Υπευθύνου Έργου του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 
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Όποιος επιλεγεί για το έργο θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην 

οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους 

και ο τρόπος πληρωμής. 

Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους του/της  στις οποίες 

θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του/της στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας του/της και 

η συμμετοχή του/της στις παραπάνω δράσεις στο πλαίσιο του έργου. 

 

 

 

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 παραδοτέα 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. Τα αποτελέσματα των εργασιών που θα 

πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του Προγράμματος, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα. Ο Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου  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 

για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, ή για οποιοδήποτε 

λόγο ο Φορέας απενταχθεί από το Πρόγραμμα VALOR.  

Ο Φορέας Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο αυτής για όλους τους ανωτέρω σπουδαίους, εύλογους και δίκαιους λόγους με δήλωση 

διακοπής και αζημίως ως προς το χρηματικό υπόλοιπο που έχει λαμβάνειν ο Ανάδοχος της 

παρούσας σύμβασης. 

 

Α4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου VALOR 

(31/10/2022). Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών πρόσληψης 
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Α5. ΑΜΟΙΒΗ 

 

H συνολική αμοιβή ορίζεται σε 27.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία 

αντιστοιχεί από την υπογραφή της «σύμβασης μίσθωσης έργου» έως και τη λήξη του Έργου 

VALOR. Οποιεσδήποτε επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές τυχόν προκύψουν για τον Ανάδοχο και 

κάθε είδους κρατήσεις που αφορούν σε αυτόν, περιλαμβάνονται στο συνολικό ως άνω εγκεκριμένο 

ποσό. 

Οι καταβαλλόμενες αμοιβές θα διενεργούνται σε τριμηνιαία βάση και θα γίνεται χρήση 

ειδικού φύλλου ανθρωποχρέωσης (timesheet/έγγραφο του προγράμματος ERASMUS+). O 

συμβασιούχος υποχρεούται να προσκομίζει σε τριμηνιαία βάση έκθεση πεπραγμένων για την 

περίοδο αναφοράς και ότι άλλο του ανατεθεί από την ομάδα έργου του ΦΔΕΔΟ. O συμβασιούχος 

θα εκδίδει τα υπό του νόμου φορολογικά στοιχεία και θα 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 στη νομοθεσία με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης 

του έργου. 

Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος, η συναφθείσα σύμβαση παρατείνεται χωρίς το 

ανωτέρω ποσό να αλλάζει, εκτός αν δοθεί οδηγία για κάτι διαφορετικό. 

 

Α6. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΣΗΣ  

 

Ως τοποθεσία απασχόλησης του συμβασιούχου ορίζεται η διοικητική έδρα του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ήτοι το Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου  το οποίο βρίσκεται στη Δ.Ε. Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας, εντός του ωραρίου 

λειτουργίας της Υπηρεσίας (08:00 - 16:00), καθώς και η τοποθεσία υλοποίησης των δράσεων του 

έργου. Εναλλακτικά και δεδομένων των εκάστοτε ισχυόντων περιορισμών και μέτρων για την  

αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού η τοποθεσία απασχόλησης δύναται να αποτελεί και η έδρα 

του Αναδόχου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων του 

Φορέα. 

 

Α7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

 

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα 

αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον συμβαλλόμενο κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης, με δαπάνες του έργου, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν αποκλειστική 
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ιδιοκτησία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, που μπορεί μόνο αυτός να τα 

διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. Δύναται δε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως εκμεταλλεύεται χωρίς προηγούμενη 

άδεια του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ή 

εκτέλεσης τους. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο έργο ανήκουν στον δικαιούχο (ΦΔΕΔΟ). Με 

την υπογραφή της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος μεταβιβάζει τα δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας επί του έργου στον ΦΔΕΔΟ, ο οποίος θα είναι αποκλειστικός δικαιούχος επί του έργου 

και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Β1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.  

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1990. 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

4. 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. 
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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. 

5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

6. 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. 

 

 

 

Β2. 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 κλάδος Πτυχίο Πανεπιστημίου Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ή δίπλωμα ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της 

αλλοδαπής, (ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνοι) 

 Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών Πανεπιστημίου Γεωπονικής Σχολής ειδίκευσης Αγροτικής 

Οικονομίας διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή 

αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία  σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα 

σχετικά με το αντικείμενο του έργου, τουλάχιστον  τριών (3) ετών.  

 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

διακρατικών συνεργασιών τουλάχιστον 1 έτος. 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (σε γραπτό και προφορικό λόγο). Οι 

αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ 

της παρούσας πρόσκλησης (Γ1) 

 Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 1) επεξεργασία κειμένων, 2) 

υπολογιστικά φύλλα, 3) υπηρεσίες διαδικτύου παρατίθεται στο Παράρτημα Ⅳ 

https://www.auth.gr/agrofor
https://www.auth.gr/agrofor
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Β2.2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Για τη θέση απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι 

μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί 

για τις αντίστοιχες θέσεις. Συγκεκριμένα, απαιτείται: 

 Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα σχετικά με θέματα διατήρησης της 

βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες περιοχές. 

 Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα σχετικά ανάπτυξη και ελέγχου 

πρωτογενούς παραγωγής. 

 Εμπειρία σε μηχανισμούς προώθησης και σήμανσης νέων αγροτικών προϊόντων.  

 Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα σχετικά με την επιχειρηματική 

εξέλιξη του αγροτικού τομέα. 

 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και 

ημερίδων (τουλάχιστον 1 σεμινάριο/συνέδριο/ημερίδα). 

 Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις στην αγγλική γλώσσα σε επιστημονικά περιοδικά και 

συλλογικούς τόμους ή πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων σε θέματα οικονομικής 

γεωργικής και ζωικής παραγωγής. 

  Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις στην αγγλική γλώσσα σε επιστημονικό περιοδικό, 

συλλογικούς τόμους ή πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων σε θέμα σχετιό ε 

γεωργικές  επιχειρήσεις. 

 

Β2.3 ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Για τη θέση θα συνεκτιμηθούν τα  πρόσθετα προσόντα  τα οποία πρέπει να κατέχουν οι 

υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τα οποία είναι 

 

 Γνώση δεύτερης Ξένης Γλώσσας (Β2) 

 Εμπειρία – συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών κειμένων  

 

Ο Υποψήφιος δηλαδή 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 
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Β3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλλει υποχρεωτικά  ο 

υποψήφιος με την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα) που 

εκτιμούν ότι οι γνώσεις και η εμπειρία τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ως άνω 

πρόσκλησης μπορούν να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία, υποβάλλοντας τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

1. Πρόταση συμμετοχής (Παράρτημα Ⅰ) 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου 

3. Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους εφόσον προέρχονται από Ελληνικό Ίδρυμα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 

4. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών που προέρχεται από ισοδύναμο Ανώτατο Ίδρυμα Εκπαίδευσης 

του εξωτερικού νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα 

5. Απλά φωτοαντίγραφα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ 

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 5 σελίδες). 

7. Αντίγραφο άδειας  άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή 

βεβαίωση αναγγελίας  ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων άσκησης του 

επαγγέλματος (όπου απαιτείται). Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει 

να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

Για τους υποψηφίους που έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον 

απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής 

αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγγελματική οργάνωση 

8.  Απλά φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή σχετικές συστατικές επιστολές ή άλλως 

αποδεικνυόμενη συναφής επαγγελματική εμπειρία. 

9. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας (Παράρτημα Ⅱ). 

10.  Υπεύθυνη δήλωση του της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986( δεν απαιτείται η 

βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), (Παράρτημα Ⅲ) 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 

 • ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή 

δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική 

δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 

της γενετήσιας ζωής 
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. • ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο 

(αρ. 43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και 

αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 

 • ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,  

• ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις. 

 • ότι δεν 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 τους, αν δεν 

παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

 • ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους 

αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, 

 • ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 

από την Αναθέτουσα Αρχή,  

• ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο 

πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το 

σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγούν,  

• ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της 

σύμβασης,  

• η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος,  

• η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,  

• για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από 

αυτές, 

 • η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία 

 

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 και για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού covid-19 θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση – 

πρόταση με τα απαιτούμε δικαιολογητικά υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά με δική τους 
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αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεσή της, εμπεριέχουσα σκαναρισμένα τα 

παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής, μέχρι την 14η Δεκεμβρίου και ώρα 14:00(τέλος 

προθεσμίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fedolymp@otenet.gr  

Θα πρέπει να αναφέρουν στο ΘΕΜΑ του mail τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλλουν την Πρότασή τους. 

Εκπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία 

Ο υποψήφιος εκτός των άλλων θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 

σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων 

λόγω του κορωνοϊού 

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. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2352083000  ή στο 

mail: nancy@olympusfd.gr  από 08:30 – 16:00. Υπεύθυνη για παροχή οποιαδήποτε σχετικής 

πληροφορίας είναι η κ. Αθανασία Γεωργούλη.  

Τέλος, η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης: 

www.olympusfd.gr και στο ηλεκτρονικό σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
 

Γ1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

mailto:nancy@olympusfd.gr
http://www.olympusfd.gr/
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Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων, που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και παραδεκτά 

κατά τα ανωτέρω, θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτηθεί και θα 

εισηγηθεί τον/την προτεινόμενο/η για την ανάθεση του έργου. Η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στον 

έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και θα καταρτίσει 

κατάλογο των υποψηφίων που θα πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση και θα γίνουν 

δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια, η επιτροπή θα προβεί στην 

αξιολόγηση των απαιτούμενων και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων και στη βαθμολόγηση 

αυτών. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των προσόντων θα γίνει με βάση τα κριτήρια του 

παρακάτω Πίνακα: 

 

 ΠΡΟΣΟΝ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ On-Off ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ* 

1 Απαιτούμενος τίτλος σπουδών (βασικό πτυχίο) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 Μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου 

Γεωπονικής Σχολής ειδίκευσης Αγροτικής Οικονομίας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3 Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα 

στο αντικείμενο του έργου 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

για εμπειρία τουλάχιστον τριών  (3) ετών  30 

για εμπειρία από τρία (3) έτη έως πέντε (5) έτη 40 

για εμπειρία από πέντε (5) έτη και άνω 50 

4 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων διακρατικών συνεργασιών 

τουλάχιστον 1 έτος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

για εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος 30 

για εμπειρία από ένα (1) έτος έως τρία (3) έτη 
40 

για εμπειρία από τρία (3) έτη και άνω 
50 

5 Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
ΝΑΙ/ΟΧΙ  

6 Πιστοποιημένη  Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 

1) επεξεργασία κειμένων, 2) υπολογιστικά φύλλα, 3) 

υπηρεσίες διαδικτύου 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διατήρησης της Έως 50 μόρια 
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βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες περιοχές 

για εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 30 

για εμπειρία από ένα (1) έως δύο (2) έτη 40 

για εμπειρία άνω των δύο (2) ετών 50 

2 Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα 

σχετικά ανάπτυξη και ελέγχου πρωτογενούς παραγωγής. 

Έως 50 μόρια 

για εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 30 

για εμπειρία από ένα (1) έως δύο (2) έτη 40 

για εμπειρία άνω των δύο (2) ετών 50 

3 Εμπειρία σε μηχανισμούς προώθησης και σήμανσης 

νέων αγροτικών προϊόντων  

Έως 50 μόρια 

για εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 30 

για εμπειρία από ένα (1) έως δύο (2) έτη 40 

για εμπειρία άνω των δύο (2) ετών 50 

4 Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα 

σχετικά με την επιχειρηματική εξέλιξη του αγροτικού 

τομέα. 

Έως 50 μόρια 

για εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 30 

για εμπειρία από ένα (1) έως δύο (2) έτη 40 

για εμπειρία άνω των δύο (2) ετών 50 

5 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση 

σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων (τουλάχιστον 1 

σεμινάριο/συνέδριο/ημερίδα) 

Έως 50 μόρια 

για εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 30 

για εμπειρία από ένα (1) έως δύο (2) έτη 40 

για εμπειρία άνω των δύο (2) ετών 50 

6 Δημοσιεύσεις στην αγγλική γλώσσα σε επιστημονικά 

περιοδικά και συλλογικούς τόμους ή πρακτικά διεθνών 

επιστημονικών συνεδρίων σε θέματα οικονομικής 

γεωργικής και ζωικής παραγωγής 

Έως 50 μόρια  

Μια δημοσίευση  30 

Πάνω από μία (1) έως τρεις (3) 40 

Πάνω από τρείς (3) 50 

7 Δημοσιεύσεις στην αγγλική γλώσσα σε επιστημονικό 

περιοδικό, συλλογικούς τόμους ή πρακτικά διεθνών 

Έως 50 μόρια 
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επιστημονικών συνεδρίων σε θέμα τις γεωργικές  

επιχειρήσεις. 

Μια δημοσίευση  30 

Πάνω από μία (1) έως τρεις (3) 40 

Πάνω από τρείς (3) 50 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 Γνώση πρόσθετης Ξένης Γλώσσας  Καλή 30, Πολύ Καλή 40, Άριστη 50 

μονάδες 

2 Εμπειρία-συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών 

κειμένων για παραγωγή έντυπου ή ψηφιακού υλικού 

30 (ανά υλικό)** 

 

* Οι υποψήφιοι που δεν τα πληρούν αποκλείονται αυτομάτως 
** π.χ. αν υποψήφιος έχει συμμετάσχει σε συγγραφή δύο ενημερωτικών κειμένων (έντυπου ή ψηφιακού) που 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ιδίου έργου θα βαθμολογηθεί με 60 μονάδες. 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου δύναται να προβεί σε αντικατάσταση του 

εξωτερικού συνεργάτη, είτε από τη λίστα επιτυχόντων της παρούσας πρόσκλησης, είτε με νέα 

διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε περίπτωση που ο εξωτερικός συνεργάτης 

προβεί σε παραίτηση 

Η επιλογή αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τον Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου νοείται ως αποδοχή της σχετικής τους πρότασης προς τον 

Φορέα και θα γίνει μεταξύ των ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση είναι παραδεκτή και πληροί 

τους ουσιαστικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου 

Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα 

επιτυχόντων», ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν προσωπικά. Ως προς τη νομική φύση η 

πρόσκληση αποτελεί, κατά ην έννοια του ιδιωτικού δικαίου και όχι της διοικητικής διαδικασίας, 

πρόσκληση υποβολής αίτησης και η επιλογή του αντισυμβαλλόμενου αποδοχή της αίτησης αυτής.  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να τεκμηριώσουν (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση ψευδούς ή 

ανακριβούς δήλωσης), τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα τους καθώς και την εμπειρία τους, 

με την κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων, βεβαιώσεων σπουδών, βεβαιώσεων επαγγελματικής 

προϋπηρεσίας, λοιπών τίτλων πιστοποίησης και συστατικών επιστολών. 

Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα α) πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των 

προτάσεων και τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποψηφίων 

σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2690/1999 και σύμφωνα με το α.π. 15891/23.7.2013 έγγραφο της 

ΕΥΔ. β) υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των 

αποτελεσμάτων στο ‘Διαύγεια’. 
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Γ2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

  Ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολόγια, μετά και την διαδικασία 

αξιολόγησης των προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, είναι αυτός ο οποίος θα επιλεγεί για 

την πλήρωση της θέσης με σχέση εργασίας «σύμβαση μίσθωσης έργου» 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την 

μεγαλύτερη εμπειρία και β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών. Υποβληθείσα 

πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και 

απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και κατά συνέπεια ο Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή των αντισυμβαλλομένων 

τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994, καθώς γενικά προέχουν τα κριτήρια 

επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του 

προς ανάθεση έργου, ενώ ο Φορέας Διαχείρισης  διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την 

ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους 

 

Γ3. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του 

Φορέα Διαχείρισης  Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (www.olympusfd.gr). Επί των αποτελεσμάτων οι 

υποψήφιοι έχουν προθεσμία να υποβάλλουν ενστάσεις εντός 5 εργάσιμων ημερών από την 

ανάρτησή τους στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον δεν 

υποβληθούν ενστάσεις τα αποτελέσματα θα υποβληθούν για οριστική έγκριση από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο.  

 

Γ4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση 

των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και συντάξει τον πίνακα κατάταξης των προτάσεων με σειρά 

προτεραιότητας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και του 

πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Φορέα. 

Τυχούσες ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης θα υποβάλλονται αποκλειστικά με 

ηλεκτρονικό τρόπο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη 

μέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Φορέα.  
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Εάν η τελευταία μέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή 

ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την 

πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.  

Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μας με οποιονδήποτε τρόπο μετά την 

παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμές, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου 

αλλά δεν εξετάζονται.  

Επίσης οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης εντός τριών(3) ημερών από την επόμενη 

της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κατόπιν γραπτής αίτησης, στους ατομικούς φακέλους και στα 

ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τους όρους τήρησης 

των προβλεπόμενων στις Αποφάσεις 17/2002, 56/2003 και 40/2005 της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε συνδυασμό με το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/ Α΄/29-8-2019) 

και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη 

αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2, 

στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997 

2. Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των 

στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης 

3. Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 

εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση 

αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων, οι δε υποψήφιοι δηλώνουν με την 

υποβολή της αίτησης τους, ότι συγκατίθενται στην επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων για των ανωτέρων σκοπό. 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ματαίωση 

ή ακύρωση της παρούσας πρόσκλησης ενημερώνοντας κάθε φορά μέσω του οικείου ιστότοπου. 

 

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Δ1. Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών  

1. Από τις αιτήσεις/προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και πληρούν τις απαιτήσεις περί 

απαραίτητων προσόντων κατά τα αναφερόμενα, επιλέγεται εκείνη που συγκεντρώνει την 

υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων βαθμολόγησης προσόντων) και 

συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/την επιλεγέντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.  
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2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις/προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη από 

την παρούσα πρόκληση ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 

αποστολής με ταχυμεταφορά, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ουδεμία ευθύνη 

φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.  

3. Αντικατάσταση της αίτησης/πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση υποβολής τίτλου 

σπουδών για την πιστοποίηση συνεκτιμώμενου προσόντος, ο οποίος έχει χορηγηθεί από ιδρύματα 

του εξωτερικού και δε συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του 

ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται αλλά δεν βαθμολογείται το συγκεκριμένο συνεκτιμώμενο 

προσόν.  

5. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 

50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό 

ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005). (βλ. και 

Παράρτημα )  

6. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας 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» (ΦΕΚ185/3.8.2007/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……» (ΦΕΚ115/9.6.2006/τ.Α’) (βλ. και Παράρτημα ).  

7. Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει 

σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε 

καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, όπως αυτά 

αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών 

8. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας 

της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η 

χρονική διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό 

τομέα) ή Βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους 

αφορά στον δημόσιο τομέα). Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η 

εξειδικευμένη εμπειρία που τυχόν απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, απαιτείται η 

προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη 

διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας 
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9. Σε περίπτωση που απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, η 

εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με τη Βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, στην 

οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που συμμετείχε, το αντικείμενο της έρευνας και ο χρόνος 

συμμετοχής του υποψηφίου  

10. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δε 

λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση 

συμμετοχής τους στη διαδικασία 

 

Δ2.  Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση 

11. Ο επιλεγέντας θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας του 

Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας Έργου από όλους τους εταίρους. 

12. Στην περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση εκτός της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα 

Διαχείρισης για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου, οι δαπάνες της δύναται να καλυφτούν από τον 

προϋπολογισμό του Έργου. 

13. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του επιλεχθέντος με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της 

παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα 

κατάταξης. 

14. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στο πλαίσιο και τις δυνατότητες του Έργου, η παράταση 

της χρονικής διάρκειας της σύμβασης ή/και επέκτασης του φυσικού αντικειμένου της. 

15. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντα του σύμφωνα με 

τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασης του, ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να αξιώσει τη 

λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάσταση του με τον επόμενο κατά σειρά 

κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, η να προβεί σε νέα διαδικασία επιλογής. 

16. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο 

χρηματοδότηση, ο Φορέας Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με δήλωση διακοπής και 

αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης Έργου. 

17. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 

κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 

110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Δ4. Σε σχέση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
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18. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης Έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου 

έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». 

19. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 

βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

20. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του 

έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά 

στο 23520 83000ή στο email: fedolymp@otenet.gr 

H παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κα αναρτηθεί: 

α) στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (www.olympusfd.gr) 

β) στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Συνημμένα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ⅰ-Υπόδειγμα αίτησης 

2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ⅱ- Βιογραφικό Σημείωμα 

3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ⅲ- Υπεύθυνη Δήλωση 

4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ⅳ-Υπεύθυνη Δήλωση – για εμπειρία 

5.ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2-Απόδειξη Γλωσσομάθειας – Γνώση  

Χειρισμού Η/Υ – Τρόποι απόδειξης 

 

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

   Αριστείδης Νίκας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ⅰ 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 
ΠΡΟΣ 

 

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

ONOMA:............................................................ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:................................................... 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:.................................................. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:….................................................... 

ΤΑΧ.ΚΩΔ. 

…………............................................... 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, 

Δ/νση: Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου, 

ΤΚ 60200, Λιτόχωρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:.......................................................... 

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

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

 

 
Σας υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα 

σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με την με 

αριθμ. πρωτ.979 /27-11-2020 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) ...................................................................... 

10)…………………………………………… 

 

11)…………………………………………… 
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Με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, συμφωνώ, συναινώ και 

παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία όλων των προσωπικών μου δεδομένων - 

όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην πρότασή μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά καθώς και 

αυτά που θα συλλεγούν σε τυχόν κατάρτιση σύμβασης - από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου για τους σκοπούς της αριθμ.979 /27-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος.  

Γνωρίζω δε το δικαίωμα πρόσβασής μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης 

στην επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Ο/Η  Δηλών/ούσα 

  

 

 

 

 

                                                                                                             Υπογραφή 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ⅱ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1. Επώνυμο:  

2. Όνομα:  

3. Επάγγελμα:  

4. Ημερομηνία & τόπος 

γέννησης: 
 

5. Υπηκοότητα:  

6. Ταχυδρομική διεύθυνση:  

7. Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

8. Fax:  

9. Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

 

10. Εκπαίδευση 

ΙΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία:    

Από (μήνες/έτη) 

(Μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

ΙΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία:    

Από (μήνες/έτη) 

(Μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

ΙΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία:    

Από (μήνες/έτη) 

(Μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

11. Γλώσσες (1= Καλή γνώση, 2= Πολύ καλή, 3=Άριστη) 
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ΓΛΩΣΣΑ Ανάγνωση Ομιλία Γραφή 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ    

ΑΓΓΛΙΚΑ    

    

 

12. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 

13. Παρούσα θέση: 

14. Τομείς Εξειδίκευσης:  <Να συμπληρωθεί κατά περίπτωση> 

 
Σημειώστε 

με X 

  

  

  

Άλλοι:  

  

  

  

15. Επαγγελματική πείρα: 

Εργοδότης / Χώρα Εργοδότησης Περίοδος Εργασίας Περιγραφή Καθηκόντων / Εργασίας 

   

   

   

   

16. Δημοσιεύσεις (Εφόσον υπάρχουν, να δοθούν: Ονόματα συγγραφέα/ων, έτος δημοσίευσης, τίτλος εργασίας 

και επιστημονική έκδοση): 

 
Υπογραφή  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ⅲ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
 

 
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) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

•ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή 

δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική 

δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 

της γενετήσιας ζωής 

. • ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο 

(αρ. 43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και 

αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 

 • ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,  

• ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις. 

 • ότι δεν 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 
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καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους, αν δεν 

παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

 • ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας 979/27-11-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, 

 • ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 

από την Αναθέτουσα Αρχή,  

• ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο 

πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το 

σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγούν,  

• ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της 

σύμβασης,  

• η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος,  

• η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,  

• για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από 

αυτές, 

 • η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία 

 

 

Ημερομηνία:      … /…/ 20… 
 

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 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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ⅳ 

 

 

 

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). 
 

ΠΡΟΣ(1): Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Ε-mail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Τα στοιχεία που συμπληρώνω στον πίνακα για την απόδειξη της εμπειρίας είναι ακριβή.  

2.  Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών 

στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε θα υποστώ οριστικό 

αποκλεισμό από τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στους ηλεκτρονικούς καταλόγους 

επικουρικού προσωπικού και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (3)  

(Καταγράφεται από τον/την υποψήφιο/α όλη η εμπειρία που επικαλείται στην ηλεκτρονική 
αίτησή του.) 

α/α 

(α) (β) 

Φορέας απασχόλησης – 
Εργοδότης 

Ε
ρ

γ
α

σ
ια

κ
ή

 σ
χ

έ
σ

η
(4

)  

Αντικείμενο απασχόλησης 

Μ
ή

ν
ε
ς
 α

π
α

σ
χ

ό
λ

η
σ

η
ς

 

Η
μ

έ
ρ

ε
ς
 α

π
α

σ
χ

ό
λ

η
σ

η
ς
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..........

... 
..........

... 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (5) 
 

(1) Αναγράφεται ολογράφως. 

(2) «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 να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 
(3) Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. 

(4) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «ΣΟΧ», «ΣΜΕ», «Ιδιωτ.τομέας», «Δημόσιο», «Ελεύθ. Επαγγελματίας», «ΚΟΧ», 

ανάλογα με τη σχεση με το φορέα απασχόλησης. 

(5) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το σύνολο 
των ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων) ή διά του 30 

(αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της 
απασχόλησης) και το ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών απασχόλησης της στήλης (α). 

 

 Ημερομηνία: ............................................ 

 

Ο/Η Δηλ......... 
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     ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) 
          ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

                                                                                                        

 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

  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 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- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του 
Πανεπιστημίου   MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή  του 
Michigan Language Assessment.  
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• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, 
ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του 
EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) 

 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL  του TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (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).  
 
•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) 
 
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 

•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 180-199 
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• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
180-190 
 
•   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 
19/11/2019) 
 

.  
• 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 
7 έως 8. 
  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 180-199 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 180-190 
  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του 
EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) 

 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE 
LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της 
πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -
EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 

EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN 
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 
785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI 
Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE 
IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1) 
.  
 
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε 
περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  
 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 
«Distinction” ή “Credit”).  
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework 
equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
 
• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)  
. 
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• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level 
(Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, 
Writing, Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 
έως 99 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 
 
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 

190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, 
Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment 
 

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
 
• GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL 
International (Classic C1)  

 
• C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 
(Expert C1) και  C1 -LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  

(Expert C1) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
 

• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 

  
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179. 
 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 
score 160-179 
 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 
19/11/2019) 

.  
• 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 
5,5  έως 6,5. 
  

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE  VANTAGE του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 160-170 
 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
160-170 
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 (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  
του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
. 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE 
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEF B2) 

 

 
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE 
LONDON. 
 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 
απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 
COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL 

- COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης). 
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic American 
University (Nashua, New Hampshire, USA) 
 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 
505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI 
Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE 
IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2) 
 . 
 
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε 
περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 
«Distinction” ή “Credit. 
 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework 
equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009) 
 
•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : 
CEF B2. 
 
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)  
. 
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level 
(Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
 
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, 
Writing, Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 
έως 90 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  ή  του MICHIGAN 
LANGUAGE ASSESSMENT 
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ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 

157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, 
Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment 
 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
 
• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL 
International (Classic B2)  

 
•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 
(Communicator B2) και Β2 - LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International 

(Speaking)  (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής 
γνώσης). 
   

•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 

 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 

 • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE ή του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159 
 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
140-159. 
 
• KEY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-150. 

 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 
19/11/2019) 

  
    • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –The British Council-IDP Education 
Australia με βαθμολογία από 4  έως 5. 
  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY  
OF  CAMBRIDGE    LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES) ή CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159. 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 140-159 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του 
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1) 
 
 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE 
LONDON .  
 
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing 
and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE 

IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται  
αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 
απόδειξη της  μέτριας γνώσης). 
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• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 
 
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 
405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή 
PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY  
3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B1) 
. 
 
• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε 
περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 
«Distinction” ή “Credit”). 

 
•  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework 
equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009) 
 
•   Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1 
 

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe 
Level B1). 
 

• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)  
 

• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS)  ή Test of Interactive English, Β1 Level 
(Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1). 
 
• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, 
Reading, Writing, Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 
έως 79 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN 
LANGUAGE ASSESSMENT 
 
 
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 

120 έως 156 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA  ή 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, 

Speaking, Writing) βαθμολογία από 40 έως 52 του Michigan Language Assessment 

 
•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1) 
 
• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1 
Certificate in ESOL International (Classic B1) 

 
• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, 
Reading, Writing) (Achiever B1)  και Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL 

International (Entry 3) (Speaking)  (Achiever B1)  (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 
απόδειξη της  μέτριας γνώσης). 
 

• Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) 
(CEFR B1) 
 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την 
απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:  
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(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή  
 

               ή  
 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε 

περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο 
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 
 
 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 

 
  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  

αποδεικνύεται, ως εξής:  
 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.   
 
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -
CIEP. 
 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο 
τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-
Sorbonne Universite. 

   
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-

Sorbonne Universite. 
. 
 

   • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),        
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2 
  

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
 
 
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
•  DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο 

Ελλάδος. 
  
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
. 
  

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) 
Paris-Sorbonne Universite. 

. 
 

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1 
 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  του Πανεπιστημίου Γενεύης.   
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
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•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
•  DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -
CIEP. 
. 
. 
  
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό 

Ινστιτούτο Ελλάδος. 
.  
 
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite. 
. 
 

 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2 
 
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 
•  DELF B1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 

. 
• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1 Paris-

Sorbonne Universite. 
.  

 
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), 
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1 
  
•  CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης.  
 
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, 

απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-
Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 

 
 

       Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

 
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  

αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,  
   Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe. 
 

 Πιστοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου  
Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 

  

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του 
Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 

 
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 
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• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, 
Hören,    Schreiben, Sprechen) 

 
•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.   
 

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
•  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 
 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe. 
  
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 
 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 
31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 
C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 
(ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) 
 
 . 
 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  

με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 

 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 
31/12/2014) . Από 1/1/2015  ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT 
Β2. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 
(ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) 
 
. 
  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 

  
 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 
• Goethe-Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου  
  Goethe. 
 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-7-2013). 

 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)  [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-
2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT  DEUTSCH (ZD). 
 
 • ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι  
31/12/2013). Από 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)  
(Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) 

 
  
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN  του Πανεπιστημίου της Γενεύης.  
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  Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 

 
  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  

αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  
   
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 
Αθηνών) 
• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

 
 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του 
Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
   

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003) 
  
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον 
Ιούνιο 2014) 
  
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  
 

• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του 
Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
  

• Πιστοποίηση   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) . 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

 
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του 

Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
    
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA . 
 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

  
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).   

 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του 
Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
 
• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA  
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• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA  του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 
  

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1.  
 
 
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό 

Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο 
παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 
Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 

 
 
 

Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

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

αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
  

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)  
  
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) 
(μέχρι το 2008)  
 
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του 
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο 
Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του 
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 

 
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  
 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 . 

 
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) 

(από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE)  
(μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , 

Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του 
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 

 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
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•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003. 
 
•CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 

2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Ισπανίας)  
 
•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) (μέχρι το 

2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Ισπανίας)  
. 
•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του 
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)  
 
 
 

               ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ 

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

αποδεικνύεται, ως εξής:  
 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 
 
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου 

της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό 

και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», 

«Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας 

των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Τιουμέν»  επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК -  ДИПЛОМ «ПУШКИН  (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).   
 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
 

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 
 
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου 

της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό 

και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», 

«Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας 
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των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Τιουμέν»  επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
  

 (γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 
•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003). 
 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου 

της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό 

και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 

 
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», 

«Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας 

των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Τιουμέν»  επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
•PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
  
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 
 

•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13  του ν.3149/2003). 
 

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του  Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου 

της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό 

και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 

 

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», 

«Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας 

των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Τιουμέν»  επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

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

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

αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το 

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με 
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την προυπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του 

ανωτέρω νόμου΄. 

 
 

 
 
Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ ΄(άρθρο 33 του ν.4521/2018-ΦΕΚ 38 Α΄) 
 

Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2/Β2 

και μέτρια B1/Β1) αποδεικνύεται ως εξής: 
 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 του Πανεπιστημίου «An-

Najah National University της Nablus» 

 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

 

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 του Πανεπιστημίου «An-

Najah National University της Nablus» 

 
(γ) Καλή γνώση (Β2) :  
 

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 του Πανεπιστημίου 

«An-Najah National University της Nablus» 

 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 του Πανεπιστημίου 

«An-Najah National University της Nablus» 

 

Η γνώση της αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  

αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το 

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με 

την προυπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του 

ανωτέρω νόμου΄. 

Η) Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, 

πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που 

εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις 

(άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προυπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, 

ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου΄. 

 
Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα 
 
Επίσης: 
α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 
Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 
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(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 , 
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον 

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

    β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και 

με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του 
άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με 

απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 

 
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται 

επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η 
οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 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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ΓΝΩΣΗ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από 
φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ 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 
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)  
 
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) 
 

ΑΔΑ: Ψ7Π246Ψ8ΒΠ-ΜΜΝ



 

 

 

 

 

 48 

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) 
 
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 

 
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 
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στ) ACTA Α.Ε. 

Certified Computer User (CCU) 
Certification Proficiency in IT Skills, CPIT 

 
ζ) I SKILLS A.E. 

Basic I.T. Standard 
Basic I.T. Thematic 
Basic I.T. Core  

 
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS 

CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ 
Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
Basic  ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας 
τίτλου) 
Infocert  Unities  

 
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Basic Office  
Business  Office  

 
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 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 

ΑΔΑ: Ψ7Π246Ψ8ΒΠ-ΜΜΝ



 

 

 

 

 

 50 

 
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 

 

 
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 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 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 189 Α’/10-9-2014) 
όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013). 

 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των 
τριών γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα πιστοποιητικά 
μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων <<Επεξεργασία 
Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>, <<Υπηρεσίες Διαδικτύου>>). 
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2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί 
αναφέρονται κατωτέρω. 

3. Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και 
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει 
ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, 
υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από 
τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 
απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) 
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.  

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων 
δεδομένων αποδεικνύεται: α) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού 
Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου 1, 
με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται οι εν λόγω ενότητες και β) Mε τίτλους 
σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται 
κατωτέρω. 

 
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  
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- 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 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, 
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 ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, 

- Απολυτήριος τίτλος:  
 i)  κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 

 ii)  τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου, ή  

 iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, 
ή 

- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών 
Εφαρμογών, του τομέα Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα 
Πληροφορικής,  
ή 

- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων 
Υπολογιστών 

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