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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ. 2/2018
για τη σύναψη
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)
για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου "ΔΙΠΥΝ"

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.), Ν.Π.Ι.∆.
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/3-3-1994) "Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης ΑΣΕΠ".

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 "Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε µε :
2.1. τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009)
"Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις",
2.2. τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-102011) "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015"
2.3. του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) "Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου".

3.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4.

Το Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α/5-3-2001) "Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε
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θέσεις φορέων του δημοσίου", όπως κάθε φορά ισχύει.
5.

Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 και 4, της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006)
"Αναστολή προσλήψεων στο δημόσιο".

6.

Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2012 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014)
"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", με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν.
2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου.

7.

Την παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/07-07-2016), που
τροποποιεί την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις
συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένουχρόνου.

8.

Την με αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 Εγκύκλιο με θέμα:
"Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων".

9.

Την υπ΄ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01-11-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3521/Β):
"Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020
- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς".

10. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης,
της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
11. Τις διατάξεις του Ν. 272/1976 (ΦΕΚ 50/Α/6-3-1976) "Περί ιδρύσεως του Ινστιτούτου
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - ΙΓΜΕ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ. 12935 (ΦΕΚ 1247/Β/24-6-2015) "Επανασύσταση του
Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του Ε.Κ.Β.Α.Α.".
13. Την Απόφαση αρ. 38/7/19-07-2018 του Δ.Σ. του ΙΓΜΕ με την οποία εγκρίνεται η
δημοσίευση της παρούσας (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αρ. 2/2018 για
υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου - Σ.Μ.Ε. για την
κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου ΔΙΠΥΝ).
14. Την με α.π.: οικ.8186/13-7-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΩ9465ΧΙ8-8Ε4) Ένταξη της Πράξης
"Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών - ΔΙΠΥΝ" με Κωδικό ΟΠΣ 5001270 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020»,
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ανακο ινώνε ι
ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) µε συνολικά οκτώ (8) άτομα
για την κάλυψη αναγκών του Ι.Γ.Μ.Ε., που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, Σπύρου Λούη 1,
Ολυμπιακό Χωριό, Τ.Κ.13677, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Επιχορήγηση του ΙΓΜΕ
για την υλοποίηση του έργου "Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών - ΔΙΠΥΝ" με
Κωδικό ΟΠΣ 5001270 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη - ΥΜΕΠΕΡΑΑ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
I.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΠΥΝ"
Το έργο αφορά στη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των Υπόγειων
Υδάτων - "ΔΙΠΥΝ", το οποίο στοχεύει στην παρακολούθηση της ποιότητας και της
ποσότητας των πλέον σημαντικών υπόγειων υδροφόρων συστημάτων της Χώρας και των
υδροσυστημάτων ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να καλύπτονται
στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι απαιτήσεις των Κοινοτικών
Οδηγιών, κυρίως της
2000/60/ΕΚ.
Πιο συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην παρακολούθηση όλων
των απαραίτητων παραμέτρων (ποσοτικών, χημικών και φυσικοχημικών), βάσει των
οποίων θα μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση της κατάστασής τους. Τα παραδοτέα
(εκθέσεις και αποτελέσματα αναλύσεων - μετρήσεων) θα αποδίδονται στην Ειδική
Γραμματεία Υδάτων, που αποτελεί το θεσμοθετημένο όργανο της πολιτείας για τη
διαχείριση των υδάτων, προκειμένου να ενημερώνονται τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και
κυρίως για να χρησιμοποιηθούν για την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης και την
άσκηση πολιτικών διαχείρισης ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού και Υδατικό Διαμέρισμα.
Η παρακολούθηση θα εστιάζει σε :
1. Δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για κύρια στοιχεία, ιχνοστοιχεία (ενδεικτικά:
Cr, Fe, Mn, Hg, Pb, Zn), οργανικές ουσίες και φυτοφάρμακα.
2. Φυσικοχημικές παραμέτρους (pH, αγωγιμότητα, D.O., θερμοκρασία).
3. Μετρήσεις στάθμης, γεωτρήσεων και φρεάτων, και παροχής πηγών.
Τα σημεία ή «σταθμοί» παρακολούθησης (γεωτρήσεις, πηγές, φρέατα) είναι 1.600
περίπου, κατανεμημένα σε όλη την ηπειρωτική και μεγάλο μέρος της νησιωτικής Χώρας.
Μέσω αυτών των σημείων ελέγχου, θα πραγματοποιείται η κατά το δυνατόν
παρακολούθηση των κυριότερων υπόγειων υδροσυστημάτων, είτε σε επιχειρησιακό
επίπεδο, με μικρό βήμα παρακολούθησης (4 περιόδους/έτος), για τα συστήματα που
έχουν χαρακτηρισθεί ως απειλούμενα (at risk, βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ), είτε σε
εποπτικό επίπεδο, για τα υπόλοιπα υδροφόρα συστήματα, με χωρικά και χρονικά «αραιό
Δίκτυο» (2 ή 1 περιόδους/έτος).
Για το σκοπό αυτό, θα γίνονται μεταβάσεις συνεργείων του ΙΓΜΕ στα σημεία ελέγχου,
ανά περίοδο παρακολούθησης, τα οποία θα πραγματοποιούν τις επιτόπου μετρήσεις
φυσικοχημικών παραμέτρων, στάθμης και παροχής, τις δειγματοληψίες βάσει
συγκεκριμένων διαδικασιών και την αποστολή των δειγμάτων στα εργαστήρια του ΙΓΜΕ
για ανάλυση.
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II.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το αντικείμενο του έργου που θα αναλάβουν οι ανάδοχοι περιγράφεται στη συνέχεια,
όπως προσδιορίστηκε από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις υλοποίησης της Πράξης "ΔΙΠΥΝ"
:
1. ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΥ με εξειδίκευση στην Υδρογεωλογία.
•

Μετρήσεις
υπαίθρου,
υδραυλικών
και
φυσικοχημικών
παραμέτρων
(σταθμημετρήσεις γεωτρήσεων & φρεάτων, μετρήσεις παροχών πηγών, pH,
αγωγιμότητας διαλυμένου οξυγόνου, κλπ).

•

Δειγματοληψίες για χημικές αναλύσεις κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων
(ενδεικτικά: Cr, Fe, Mn, Hg, Pb, Zn), οργανικών ουσιών και φυτοφαρμάκων.

•

Καταχώριση και απεικόνιση υδροχημικών και υδραυλικών
δεδομένων σε κατάλληλη ηλεκτρονική βάση και GIS.

•

Επεξεργασία δεδομένων και σύνταξη εκθέσεων/μελετών.

ή/και

άλλων

2. ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ με εξειδίκευση σε Εργαστηριακές Χημικές
Αναλύσεις.
• Εργαστηριακές αναλύσεις νερών με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές ICP-MS&ICPOES
• Τήρηση αρχείων επικύρωσης και επαλήθευσης των μεθόδων για τις ανάγκες
Συστήματος Ποιότητας ISO 17025.
•

Αξιολόγηση και καταχώρηση αποτελεσμάτων

•

Δειγματοληψίες (κατά περίπτωση)

3. ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ με εξειδίκευση σε Εργαστηριακές Χημικές
Αναλύσεις.
• Εργαστηριακές αναλύσεις νερών με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές (LC, LC-MSMS)
•

Τήρηση αρχείων επικύρωσης και επαλήθευσης των μεθόδων

•

Αξιολόγηση και καταχώρηση αποτελεσμάτων

•

Δειγματοληψίες (κατά περίπτωση)
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III.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (κύρια και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ανά κωδικό απασχόλησης)
Απασχόληση
Κωδικός
θέσης

Τόπος

(Επιστημονική Εξειδίκευση/

Διάρκεια
σύμβασης

Γνωστικό Αντικείμενο Θέσης)

(μήνες)

201203

ΑθήναΑχαρναί

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

12 με
δυνατότητα
παράτασης

3

23.000

204

Κρήτη Ρέθυμνο

12 με
δυνατότητα
παράτασης

1

23.000

12 με
δυνατότητα
παράτασης

1

23.000

12 με
δυνατότητα
παράτασης

1

23.000

12 με
δυνατότητα
παράτασης

1

23.000

12 με
δυνατότητα
παράτασης

1

23.000

8

184.000

205

206

207

208

Πελοπόννησος Τρίπολη
Δυτική
Μακεδονία
- Κοζάνη
Αθήνα Αχαρναί

Αθήνα Αχαρναί

Ειδικότητα

με εξειδίκευση στην Υδρογεωλογία
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
με εξειδίκευση στην Υδρογεωλογία
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
με εξειδίκευση στην Υδρογεωλογία
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
με εξειδίκευση στην Υδρογεωλογία
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ
με εξειδίκευση σε Εργαστηριακές
Χημικές Αναλύσεις
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
με εξειδίκευση σε Εργαστηριακές
Χημικές Αναλύσεις

ΣΥΝΟΛΟ
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Αριθμός
ατόμων

Αµοιβή
ανά έτος
(με Φ.Π.Α.)
(€)

IV.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (κύρια και τυχόν πρόσθετα)
Για τους ανωτέρω Κωδικούς Απασχόλησης και για τις αντίστοιχες ειδικότητες, όπως αυτές
περιγράφονται στη Στήλη “Ειδικότητα (Επιστημονική Εξειδίκευση/Γνωστικό Αντικείμενο
Θέσης)” του ΠΙΝΑΚΑ Α΄, τα αντίστοιχα απαιτούμενα (κύρια και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα είναι τα εξής (ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄) :
ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (κύρια& τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Προσόντα αποκλεισμού):

201
ΠΕ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

1.1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.
1.2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωλόγου από το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία να είναι σε ισχύ.
1.3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής ή τουλάχιστον διετής (2ετής) εμπειρία, σε
συναφές µε την περιγραφή της ειδικότητας αντικείμενο
(Υδρογεωλογία).
1.4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Προσόντα βαθμολογούμενα):
2.1. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε
Δίκτυα παρακολούθησης υπόγειων υδατικών πόρων Εθνικής
εμβέλειας.
2.2. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών - GIS.
2.3. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
i)

επεξεργασίας κειμένων,

ii) υπολογιστικών φύλλων,
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
2.4. Συνέντευξη
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Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (κύρια& τυχόν πρόσθετα) προσόντα
3. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Προσόντα αποκλεισμού):

202 έως 206
ΠΕ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

3.1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.
3.2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωλόγου από το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία να είναι σε ισχύ.
3.3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής ή τουλάχιστον διετής (2ετής) εμπειρία, σε
συναφές µε την περιγραφή της ειδικότητας αντικείμενο
(Υδρογεωλογία).
3.4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Προσόντα βαθμολογούμενα):
4.1. Διδακτορικό δίπλωμα(συνάφεια με αντικείμενο θέσης)
4.2. Τεκμηριωμένη εμπειρία στη σύνταξη υδρογεωλογικών
εκθέσεων/μελετών ή στα σχέδια διαχείρισης υδάτων.
4.3. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών - GIS.
4.4. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
iv) επεξεργασίας κειμένων,
v) υπολογιστικών φύλλων,
vi) υπηρεσιών διαδικτύου.
4.5. Συνέντευξη

1. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Προσόντα αποκλεισμού):

207
ΠΕ
Περιβάλλοντος

1.1. Πτυχίο ή δίπλωμα Περιβάλλοντος Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο
πτυχίοή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
1.2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με
το Περιβάλλον.
1.3. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε
Εργαστήριο αναλύσεων νερών, διαπιστευμένο με το Διεθνές
πρότυπο ENISO 17025
1.4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

7

2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Προσόντα βαθμολογούμενα):
2.1. Τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη, επικύρωση και
επαλήθευση μεθόδων με τις τεχνικές ICP-MS&ICP-OES
2.2. Συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα
Περιβάλλοντος
2.3. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
i)

επεξεργασίας κειμένων,

ii) υπολογιστικών φύλλων,
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
2.4. Συνέντευξη

1. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Προσόντα αποκλεισμού):
208
ΠΕ Χημικός
Μηχανικός

1.1. Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
1.2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
1.3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με
το Περιβάλλον.
1.4. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε
Εργαστήριο αναλύσεων νερών ή τροφίμων διαπιστευμένο με
το Διεθνές πρότυπο ENISO 17025
1.5. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Προσόντα βαθμολογούμενα):
2.1. Τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη, επικύρωση και
επαλήθευση μεθόδων με τις τεχνικές ICP-OES, LC&LC-MSMS
2.2. Συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα
Περιβάλλοντος
2.3. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
i)

επεξεργασίας κειμένων,

ii)

υπολογιστικών φύλλων,

iii)

υπηρεσιών διαδικτύου.

2.4. Συνέντευξη
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V.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως
πέντε (5) έτη, ή/και περισσότερο, εφόσον θα παραταθεί το έργο ΔΙΠΥΝ αλλά όχι
μεγαλύτερη από την λήξη της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2014 – 2020 (2023).
Τα φυσικά πρόσωπα όλων των θέσεων θα εργάζονται κάτω από τις οδηγίες του Ι.Γ.Μ.Ε.
Το αποτέλεσμα της εργασίας τους θα ανήκει στο Ι.Γ.Μ.Ε. Ο τόπος εργασίας των θέσεων
301, 302, 303, 307 και 308 θα είναι στις Κεντρικές εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Μ.Ε. (Σπ. Λούη
1, Ολυμπιακό Χωριό, Θρακομακεδόνες, Αχαρνές), της θέσης 304 στην Περιφερειακή
Μονάδα Κρήτης (Γ. Κουρμούλη 102, Ρέθυμνο), της θέσης 305 στην Περιφερειακή
Μονάδα Πελοποννήσου (Πλατεία Αγ. Βασιλείου 21, Τρίπολη) και της θέσης 306 στην
Περιφερειακή Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας (Λευκόβρυση Κοζάνης).

VI.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ
Τα παραδοτέα στο πλαίσιο των συμβάσεων έργου θα περιλαμβάνουν Τμηματικές
Απολογιστικές Τεχνικές Εκθέσεις Εργασιών ανά δίμηνο, στις οποίες θα αναφέρονται οι
εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και τις
υποδείξεις του Ι.Γ.Μ.Ε.
Συγκεκριμένα, η κάθε διμηνιαία Τμηματική Έκθεση θα αντιστοιχεί σε αμοιβή
€ 3.833,33 και θα περιλαμβάνει τα πεπραγμένα κατά την δίμηνη περίοδο αναφοράς, στα
παρακάτω αντικείμενα (ανάλογα με τον κωδικό απασχόλησης):

Κωδικός απασχόλησης 201-206 (ΠΕ Γεωλογία-Υδρογεωλογία):
1. Εργασίες υπαίθρου:
1.1. Πρωτεύον: Εργασίες υπαίθρου (δειγματοληψίες, μετρήσεις), εργασίες
καταχώρισης και επεξεργασίας δεδομένων.
1.2. Δευτερεύοντα: Επικαιροποίηση και οργάνωση πληροφοριών (γεωγραφικών,
υδρογεωλογικών κ.α.) σταθμών μέτρησης δικτύου, σύνταξη χαρτών πινάκων
κ.λ.π.
2. Σύνταξη μελετών – εκθέσεων παραδοτέων:
2.1. Πρωτεύον: Συμμετοχή στην ομάδα μελέτης ανά Υδατικό Διαμέρισμα ή εξ
ολοκλήρου σύνταξη της μελέτης.
2.2. Δευτερεύοντα: Σύνταξη θεματικών χαρτών και διαγραμμάτων απαραίτητων για
την απεικόνιση των αποτελεσμάτων.
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Κωδικός απασχόλησης 207 (ΠΕ Περιβάλλοντος):
1. Εκθέσεις αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων.
2. Εκθέσεις επικαιροποίησης επικύρωσης και επαλήθευσης των μεθόδων για τις
παραμέτρους που απαιτεί η εκτέλεση του έργου.
3. Υποστήριξη στην σύνταξη εκθέσεων για επεξεργασία, αξιολόγηση και ερμηνεία
αποτελεσμάτων.
4. Τήρηση όλων των κανόνων της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και των
διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας του Εργαστηρίου.
5. Υποστήριξη του Υπεύθυνου και της Ομάδας έργου (Προμήθειες, Συντήρηση
αναλυτικού εξοπλισμού, Ορθή υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος των
προγραμματισμένων εργασιών).
Κωδικός απασχόλησης 208 (ΠΕ Χημικού Μηχανικού):
1. Εκθέσεις αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων.
2. Εκθέσεις επικαιροποίησης επικύρωσης και επαλήθευσης των μεθόδων για τις
παραμέτρους που απαιτεί η εκτέλεση του έργου.
3. Υποστήριξη στην σύνταξη εκθέσεων για επεξεργασία, αξιολόγηση και ερμηνεία
αποτελεσμάτων.
4. Τήρηση όλων των κανόνων της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και των
διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας του Εργαστηρίου.
5. Υποστήριξη του Υπεύθυνου και της Ομάδας έργου (Προμήθειες, Συντήρηση
αναλυτικού εξοπλισμού, Ορθή υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος των
προγραμματισμένων εργασιών).
VII.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Για την απόδοση της αναλογούσας αμοιβής απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον:
1. Εκδοση απόδειξης πληρωμής από τον ανάδοχο.
2. Φορολογική ενημερότητα αναδόχου.
3. Κατάθεση Διμηνιαίας Τμηματικής Απολογιστικής Έκθεσης αναδόχου.
4. Έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της παραπάνω
Εκθεσης αναδόχου από την οριζόμενη προς τούτο τριμελή Επιτροπή Παραλαβής από
τα αρμόδια διοικητικά όργανα του Ι.Γ.Μ.Ε.
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VIII.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή-δήλωσή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα
εξής δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή
επικυρωμένα άλλα δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της
ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες
σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία
της ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες
του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από τα έγγραφα
αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό
γέννησης.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους.
Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το
έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό
χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας
σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το
ζητούμενο από την προκήρυξη, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν
περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην προκήρυξη υποχρεούνται να
προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι.,
στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό
αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ.
2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η
βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία
προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους
οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την
προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που
χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που
ζητούνται από την προκήρυξη για τις κατά περίπτωση θέσεις.
•

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται :
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Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία
του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
Διεπιστημονικό
Οργανισμό
Αναγνώρισης
Τίτλων
Ακαδημαϊκών
και
Πληροφόρησης(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία
της βαθμολογικής κλίμακας αυτών μετη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών
τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει
το γνωστικό αντικείμενο, Τεύχος ΑΣΕΠ 7/09.02.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε
τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και
αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και
για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε.
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή
τίτλων σπουδών (βασικών, μεταπτυχιακών) των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται
να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας
υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στο ΑΣΕΠ εντός της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων. Οι εν λόγω δε
υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής
τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά
την προκήρυξη προσόντα/ιδιότητες και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά
δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο
της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Επισημαίνεται ότι, κατά το στάδιο της κατάρτισης από το ΑΣΕΠ των προσωρινών
πινάκων κατάταξης και προσληπτέων οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι
δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως, εφόσον
συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά των
προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων προσκομίζοντας τα σχετικά
πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους, από τα
οποία πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την
προκήρυξη προσόντα/κριτήρια.
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2
του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
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που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια
των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας
αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους
τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να
συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό
προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή
το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί
πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με
βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου
του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την
προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία
βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων
της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο
8). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει
στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά στο βαθμό του τίτλου σπουδών, το
ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».
4. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών - ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα
Οι υποψήφιοι εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
προσκοµίζουν επικυρωµένη φωτοτυπία του διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος,
καθώς και βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα η οποία να καθορίζει το
γνωστικό αντικείµενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους
προσκοµιζόµενους τίτλους.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή
β) πράξη αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιµία του τίτλου, που να
έχει εκδοθεί µέχρι και την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.
Σηµείωση:
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή η ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής
αναγνωρίζεται µόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως
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δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο
βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986για τους άρρενες υποψηφίους ότι είναι
εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή προσκόμιση νόμιμης απαλλαγής
από αυτές (άρθρο 5 του Ν.3528/2007 και άρθρο 29 του Ν. 4440/2016).
Εξαίρεση : Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες
κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους
τέτοια υποχρέωση.
6. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της προκήρυξης. Εµπειρία (Τρόπος
απόδειξης - Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης - Τρόπος υπολογισµού της
εµπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις)
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.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη
α) µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει
στη διαδικασία επιλογής και
β) όπου απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια, µετά
την κτήση της άδειας αυτής.
Ειδικότερα:
Ι. Για τους υποψήφιους σε θέσεις ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΓΕΩΛΟΓΩΝ (Γεωλόγοι, γεωπόνοι,
Κτηνίατροι, ∆ασολόγοι, Ιχθυολόγοι), η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη: πριν και µετά
την απόκτηση της ζητούµενης από την ανακοίνωση Άδειας άσκησης επαγγέλµατος
(Γεωτεχνικού- Γεωλόγου), ως εξής :
◦ Χρόνος εµπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου µέχρι και 29-62002 λαµβάνεται υπόψη ως εµπειρία (διότι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν
απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλµατος).
◦ Ο χρόνος εµπειρίας που έχει διανυθεί από 30-6-2002 και µετά λαµβάνεται υπόψη
ως εµπειρία µόνο εφόσον έχει διανυθεί µε άδεια (π.δ. 344/2000 και π.δ.
117/2001) και προσμετρείται µετά τη λήψη αυτής.
◦ Για όσους έχουν συνεχόµενη προϋπηρεσία που άρχισε πριν την 30-6-2002 και
απέκτησαν άδεια σε µεταγενέστερο χρόνο (µετά την 30-6-2002) και πάντως πριν
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, προκειµένου να γίνει δεκτή όλη
αυτή η προϋπηρεσία ως εµπειρία, πρέπει να δηλώσουν σε χωριστή υπεύθυνη
δήλωση τη χρονική διάρκεια της εµπειρίας τους.
Επισήμανση: Όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της άδειας
Γεωτεχνικού και προκειµένου για τον υπολογισµό των µηνών εµπειρίας, ο
υποψήφιος πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία
να προκύπτει η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης αυτής.
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1.1. Τρόπος απόδειξης της εµπειρίας
Τα πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του
είδους και της χρονικής διάρκειας της εµπειρίας, είναι τα εξής:
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:
Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
o Όταν δεν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία:


Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και



Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται
η διάρκεια της ασφάλισης, ήτοι για το χρονικό διάστηµα που επικαλείται
ως εµπειρία ο υποψήφιος.

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν,
εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να
προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
o Όταν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία απαιτείται επιπλέο:


Για τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευµένης εµπειρίας.

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα
από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευµένης εµπειρίας.


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

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:
Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία είτε όχι.
 Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:
▪ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει
η διάρκεια της ασφάλισης, ήτοι για το χρονικό διάστηµα που επικαλείται
ως εµπειρία ο υποψήφιος.
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▪ Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το
άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος
και το είδος της εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για
νοµικό πρόσωπο.
Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης
του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν
βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
 Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
▪ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισης, ήτοι για το χρονικό διάστηµα που επικαλείται ως
εµπειρία ο υποψήφιος.
▪ Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και
έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας και
▪ Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής
υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της
εµπειρίας.
Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα,
εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να
προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
1.2. Επισημάνσεις για τους τρόπους απόδειξης της εμπειρίας:
o Οι απασχολούµενοι σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, που αποδεικνύουν την
εµπειρία τους µε σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης (βλ.
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»), υπολογίζουν τους µήνες
εµπειρίας αφαιρώντας την ηµεροµηνία έναρξης της απασχόλησης από την
εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης σύµφωνα µε το υπόδειγµα των ασφαλισµένων
στα λοιπά ταµεία πλην ΙΚΑ.
o Αν κατά τον υπολογισµό µηνών εµπειρίας µε βάση τη χρονική περίοδο
ασφάλισης προκύπτει από διαφορετικά διαστήµατα απασχόλησης (π.χ., ΟΑΕΕ
και ∆ηµόσιο) αριθµός ηµερών εµπειρίας ίσος ή µεγαλύτερος του ενός µήνα, ο
υποψήφιος διαιρεί τον αριθµό αυτό διά του 30 και προσθέτει το ακέραιο µόνο
αποτέλεσµα στο σύνολο των µηνών απασχόλησης.
o Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε το
χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Χρόνος εµπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από
ασφαλιστικές εισφορές δεν λαµβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
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o Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε µε καθεστώς µερικής
απασχόλησης ο χρόνος εµπειρίας υπολογίζεται στο ήµισυ. Στην περίπτωση
αυτή, ο υποψήφιος, πλέον της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
οφείλει να προσκοµίσει και βεβαίωση του δηµοσίου φορέα όπου απασχολήθηκε
µερικώς.
1.3. Επισήμανση για τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα:
Ως φορείς του ∆ηµοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆., τα
Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού καθώς και
τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.3812/2009
(όπως ισχύει).
Ως εργασία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα, θεωρείται επίσης:
 Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
 Η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του
ΟΑΕ∆.
 Η απασχόληση µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του ∆ηµοσίου.
1.4. Επισήμανση για όσους έχουν αποκτήσει εμπειρία στην αλλοδαπή :
Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση,
παραγράφους ο υποψήφιος προσκοµίζει:
o Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας
είναι υποχρεωτική:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να
αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου και
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς
κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση.
o Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας
είναι µη υποχρεωτική:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να
αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου.
 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία
να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της
εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νοµικού προσώπου, και
 Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η
ασφάλιση για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας
δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία του κράτους τούτου.
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o Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα
της αλλοδαπής, µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου
δηµόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε στο
εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα
των πρωτοτύπων και από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (για τον τρόπο
επικύρωσης, βλ. Επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων).
1.5. Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας.
1.5.1. Δικαστική Απόφαση.
Η εμπειρία αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από
την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και
η χρονική διάρκεια της παροχής της.
1.5.2. Έρευνα ή συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα.
Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα µπορεί να
ληφθεί ως χρόνος εµπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος προσκοµίζει:
 Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραµµατέα ή Προέδρου της
Επιτροπής Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό
πρόγραµµα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συµµετοχής του
υποψηφίου, η συµβατική σχέση µε την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος µε
το φορέα και ο επιστηµονικός υπεύθυνος και
 Βεβαίωση του επιστηµονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για
κάθε ερευνητικό πρόγραµµα, το αντικείµενο της έρευνας, ο χρόνος
συµµετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συµβολή του στην εκπόνηση
ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη
διάρκεια της συµµετοχής του κατείχε τον απαιτούµενο από την ανακοίνωση
βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη
επαγγελµατική άδεια, όπου αυτή απαιτείται.
1.5.3. Στρατιωτική θητεία.
Ως χρόνος εµπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά
τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρµοδίων αρχών
πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην
περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από την
κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται
κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εµπειρία αναγνωρίζεται από την
απόκτησή της και µετά. Όταν από την ανακοίνωση απαιτείται άδεια άσκησης
επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω
εµπειρίας υπολογίζεται µετά την απόκτηση της απαιτούµενης άδειας.
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1.5.4. Προγράµµατα STAGE
Ως χρόνος εµπειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα
απόκτησης εργασιακής εµπειρίας STAGE του ΟΑΕ∆. Η σχετική βεβαίωση,
από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του
προγράµµατος, εκδίδεται από τον ΟΑΕ∆.
1.5.5. Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.
Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα πρόσωπα που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3050/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, οφείλουν να προσκοµίσουν µε την αίτησή τους βεβαίωση απαλλαγής
τους από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εάν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του
νόµου.
1.6. Τρόποι υπολογισμού εμπειρίας.
Ο αριθµός των µηνών εµπειρίας που θα δηλώσει ο υποψήφιος υπολογίζεται
▪ είτε µε βάση τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης,
▪ είτε µε βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης.
1.6.1. Υπολογισµός µηνών εµπειρίας µε βάση τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης
Οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, για τους οποίους η ασφαλιστική κάλυψη
προκύπτει από ηµέρες ασφάλισης, υπολογίζουν τους µήνες εµπειρίας
διαιρώντας το σύνολο των ηµερών ασφάλισης διά του 25.
Παράδειγµα : Από βεβαίωση του ΙΚΑ προκύπτουν συνολικά 1.060 ηµέρες
ασφάλισης για εργασία που παρείχε ο υποψήφιος σε διάφορους εργοδότες.
Για να υπολογιστούν οι µήνες ασφάλισης γίνεται η διαίρεση:1.060 : 25 =
42,4 και στο συγκεκριµένο πεδίο αναγράφεται µόνο το ακέραιο µέρος του
αποτελέσµατος της διαίρεσης, δηλαδή το 42, που αφορά πλήρεις µήνες
απασχόλησης.
1.6.2. Υπολογισµός µηνών εµπειρίας µε βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης
Οι ασφαλισµένοι σε λοιπά ασφαλιστικά ταµεία πλην του ΙΚΑ, για τους
οποίους η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από τις ηµεροµηνίες έναρξης και
λήξης της χρονικής περιόδου ασφάλισης, υπολογίζουν τους µήνες εµπειρίας
αφαιρώντας την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης από την εποµένη της
αντίστοιχης ηµεροµηνίας λήξης, ώστε να υπολογιστεί και η τελευταία ηµέρα
ασφάλισης.
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Παράδειγµα : Από βεβαίωση του ΟΑΕΕ προκύπτει χρονική περίοδος
ασφάλισης του υποψηφίου από 17/05/2000 έως 11/04/2005. Για να
υπολογιστούν οι µήνες ασφάλισης αφαιρούµε:

από το: 12–4–2005
το: 17–5–2000

(Εποµένη ηµέρας λήξης
(Ηµέρα έναρξης

–Μήνας λήξης

–Έτος λήξης)

–Μήνας έναρξης –Έτος έναρξης)

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

42–15–2004
17–05–2000

απασχόλησης ισούται µε 4 έτη, 10 µήνες και 25 ηµέρες, δηλαδή : 48 + 10 = 58
µήνες και 25 ηµέρες. Όµως στο συγκεκριµένο πεδίο αναγράφεται µόνο ο ακέραιος
αριθµός των µηνών, δηλαδή το 58.

1.7. Επισημάνσεις για τους τρόπους απόδειξης της εμπειρίας:
▪ Οι απασχολούµενοι σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, που αποδεικνύουν την
εµπειρία τους µε σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης (βλ.
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»), υπολογίζουν τους µήνες
εµπειρίας αφαιρώντας την ηµεροµηνία έναρξης της απασχόλησης από την
εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης σύµφωνα µε το υπόδειγµα των ασφαλισµένων
στα λοιπά ταµεία πλην ΙΚΑ.
▪ Αν κατά τον υπολογισµό µηνών εµπειρίας µε βάση τη χρονική περίοδο
ασφάλισης προκύπτει από διαφορετικά διαστήµατα απασχόλησης (π.χ., ΟΑΕΕ
και ∆ηµόσιο) αριθµός ηµερών εµπειρίας ίσος ή µεγαλύτερος του ενός µήνα, ο
υποψήφιος διαιρεί τον αριθµό αυτό διά του 30 και προσθέτει το ακέραιο µόνο
αποτέλεσµα στο σύνολο των µηνών απασχόλησης.
▪ Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε το
χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Χρόνος εµπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από
ασφαλιστικές εισφορές δεν λαµβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
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▪ Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε µε καθεστώς µερικής
απασχόλησης ο χρόνος εµπειρίας υπολογίζεται στο ήµισυ και όπως
επισηµαίνεται και ανωτέρω, στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος, πλέον της
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκοµίσει και
βεβαίωση του δηµοσίου φορέα όπου απασχολήθηκε µερικώς.
7. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια ή βεβαίωση
εγγραφής (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. Πιστοποιητικό απόδειξης γλωσσομάθειας.
(Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας Α2), εφόσον απαιτείται από τη θέση.
9. Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ.
(Ειδικό Παράρτημα Γνώση Χειρισμού Η/Υ Α1), εφόσον απαιτείται από τη θέση.
10. Λοιπές Βεβαιώσεις ή Πιστοποιητικά
που προβλέπονται από την ανακοίνωση.

ή

Επαγγελµατικές

Ταυτότητες,

Η γνώση σε:
α) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα – G.I.S,
που απαιτούνται από την οικεία ανακοίνωση, αποδεικνύεται µε εµπειρία διάρκειας
τουλάχιστον έξι (6) µηνών, ως εξής:
•

Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µε :
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης, ήτοι για το χρονικό διάστηµα που επικαλείται ως
εµπειρία ο υποψήφιος.
 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8
του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και η
εµπειρία του στο αντίστοιχο σχεδιαστικό πρόγραµµα ή/και γεωγραφικό
πληροφοριακό σύστηµα καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού
προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.

Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια
της εµπειρίας στο αντίστοιχο σχεδιαστικό πρόγραµµα ή/και γεωγραφικό
πληροφοριακό σύστηµα.
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•

Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισης, ήτοι για το χρονικό διάστηµα που επικαλείται ως
εµπειρία ο υποψήφιος.
 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα,
για την υλοποίηση των οποίων έκανε χρήση του αντίστοιχου σχεδιαστικού
προγράµµατος ή/και, γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος και
 Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών,
που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εµπειρίας στο αντίστοιχο σχεδιαστικό
πρόγραµµα ή/και γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα.

Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γνώσης σε εξειδικευμένα λογισμικά ή γλώσσες
προγραμματισμού [ESRI ArcGIS, VBA, PYTHON, λογισμικά Τηλεπισκόπησης (π.χ. ENVI,
ERDAS IMAGINE, ERMapper, GRASS κλπ)] από τους παρακάτω εκπαιδευτικούς φορείς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ
Ιδιωτικά κολέγια της Ελλάδας ή του εξωτερικού
Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ΚΕΚ
Online Σεμιναριακά Προγράμματα από εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό
Εκπαιδευτικά ή/και Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα Πληροφορικής
Επιστημονικά - επαγγελματικά – τεχνικά επιμελητήρια
Επιστημονικές/επαγγελματικές ενώσεις - συλλόγους

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 8
του Υπαλληλικού Κώδικα:
(α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή,
υπεξαίρεση(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα
πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη
στέρηση.
β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης , έστω και αν το
αδίκημα παραγράφηκε.
γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
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12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 9
του Υπαλληλικού Κώδικα ν. 3528/2007:
«Δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού
προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο
σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, την τελευταία πενταετία».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια
ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να
δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και στο
διαδικτυακό τόπο του Ι.Γ.Μ.Ε. (www.igme.gr).
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (µαζί µε το “Ειδικό Παράρτηµα Ανακοινώσεων
Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) του Ι.Γ.Μ.Ε.” µε Κωδικό “ΕΝΤΥΠΟ Ι.Γ.Μ.Ε. ΣΜΕΔΙΠΥΝ”, καθώς και τα Ειδικά Παραρτήµατα : "ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (Α1)" και
"ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Α2)" θα γίνει στα γραφεία του Ι.Γ.Μ.Ε., Σπύρου Λούη
1, Ολυµπιακό Χωριό, Τ.Κ. 13677-Αχαρναί, και στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Γ.Μ.Ε.
(www.igme.gr),

ακολουθώντας

από

την

κεντρική

σελίδα

τη

διαδροµή

:

http://www.igme.gr/Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί: Διακηρύξεις-Προσλήψεις 2018.Όλα τα
ανωτέρω Παραρτήματα αποτελούν ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης.

23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του
υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του Ι.Γ.Μ.Ε. ή ταχυδρομικώς µε
συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική Διεύθυνση :
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.)
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης
(Πρωτόκολλο)
Σπύρου Λούη 1, Ολυµπιακό Χωριό, Τ.Κ. 13677 Αχαρναί
(Για την Προκήρυξη ΣΜΕ-ΔΙΠΥΝ,2/2018)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα της Υπηρεσίας, στα
παραρτήματα του ΙΓΜΕ στην Κοζάνη, Ρέθυμνο και Τρίπολη (ΠΜΚΜ - Περιφερειακή Μονάδα
Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΜΚ – Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης και ΠΜΠ – Περιφερειακή Μονάδα
Πελοποννήσου) και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων
Αχαρνών, Κοζάνης, Ρεθύμνου και Τρίπολης εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε ως
επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης, το
εμπρόθεσμο δηλαδή των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Στην αίτηση του, ο κάθε υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφα όλων των απαιτούμενων
από την ανακοίνωση πιστοποιητικών ή τίτλων, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην
παρούσα. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του
απορρίπτεται.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ευθύνη της
σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου, και ειδικότερα :
▪ η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει την ακύρωση της αιτήσεως,
▪

η υποβολή ψευδών στοιχείων επισύρει πέραν της ακύρωσης της αιτήσεως και τις
προβλεπόμενες από το νόμο ποινικές κυρώσεις,

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων αναγράφεται ανωτέρω στο κείμενο της παρούσας
Ανακοίνωσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν µία µόνο αίτηση.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων :
α) Στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση.

24

β) Από την ιστοσελίδα του Ι.Γ.Μ.Ε. (http://www.igme.gr/), ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή : http://www.igme.gr/Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί: ΔιακηρύξειςΠροσλήψεις 2018.

Γενικοί όροι της πρόσκλησης
1. Αντικατάσταση ή διόρθωση καθώς και συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών,
επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή
ορίζεται ανωτέρω. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους
σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων
τους, εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
3. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται/επιλέγονται εκείνος/εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλος/-η, σύμφωνα με τους
όρους και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης.
4. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης,
απορρίπτεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από
την Επιτροπή Αξιολόγησης.
5. Η αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από
τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από την διαδικασία και
δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της
αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Με την υποβολή της αίτησης ο
ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη παρούσα προκήρυξη και όλους
τους όρους αυτής καθώς και την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής. Παραιτείται δε, από
οιαδήποτε ένσταση κατά της παρούσας προκήρυξης.
6. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του πίνακα
κατάταξης των υποψηφίων και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας περί υποβολής
ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η διαδικασία ολοκληρώνεται με την
ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, μετά την εξέταση των ενστάσεων
που έχουν υποβληθεί.
7. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται ο
υποψήφιος που έχει τα περισσότερα μόρια στο κριτήριο της εργασιακής εμπειρίας, κι αν
αυτά συμπίπτουν προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο της
συνέντευξης και σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των
υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη τα περισσότερα μόρια που συγκεντρώνουν οι
ισοβαθμούντες σε όλα τα υπόλοιπα μοριοδοτούμενα επιθυμητά προσόντα κατά τη σειρά
που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να
καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους
σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των
οριστικών πινάκων.
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8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, αυτός απορρίπτεται και
δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
9. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασής
του ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, το Ι.Γ.Μ.Ε. μπορεί να προβεί στη σύναψη
σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.
10. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα
με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, το Ι.Γ.Μ.Ε. δύναται να προβεί σε
αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω
διαδικασία.
11. Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης υποψηφίου
θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό
ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
12. Η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί χωρίς ο εκάστοτε
υποψήφιος να διατηρεί οιαδήποτε αξίωση έναντι του Ι.Γ.Μ.Ε. Το Ι.Γ.Μ.Ε. δεν αναλαμβάνει
καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων. Η σύναψη της σύμβασης βρίσκεται σε συνάρτηση με
τις ανάγκες του έργου και την ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη της
δαπάνης για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης.
13. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κατά τη κρίση τους και κάθε άλλο στοιχείο
που μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για την εμπειρία, τις γνώσεις και
την καταλληλότητα τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Κατάταξη υποψηφίων
1.

Γενικά
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας µε το αντικείμενο και τις απαιτήσεις των
εκτελούμενων έργων και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτών, θα
αξιολογηθούν σύμφωνα µε τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια και µε τη βαθμολογία
που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.

α/α

Κριτήρια αξιολόγησης
για κωδ. απασχόλησης 201
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ με εξειδίκευση στην Υδρογεωλογία
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κριτήριο
αποκλεισμού

1.1

Βασικός τίτλος σπουδών

(ΝΑΙ)

1.2

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

(ΝΑΙ)

1.3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή 2ετής εμπειρία

(ΝΑΙ)

(συνάφεια με αντικείμενο θέσης)
1.4

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

(ΝΑΙ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κριτήριο
βαθμολόγησης
(συντελεστής)

2.1

Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε
Δίκτυα παρακολούθησης υπόγειων υδατικών πόρων
Εθνικής εμβέλειας.

0 ή 35

2.2

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών - GIS

0 ή 15

2.3

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
i) επεξεργασίας κειμένων,

0 ή 25

ii) υπολογιστικών φύλλων,
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
2.4

Συνέντευξη

0 έως 25

ΣΥΝΟΛΟ(κατά μέγιστο)

100

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα ζητούμενα κύρια προσόντα αποκλείονται από
την αξιολογική κατάταξη.
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α/α

Κριτήρια αξιολόγησης
για κωδ. απασχόλησης 202 έως 206
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ με εξειδίκευση στην Υδρογεωλογία
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κριτήριο
αποκλεισμού

1.1

Βασικός τίτλος σπουδών

(ΝΑΙ)

1.2

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

(ΝΑΙ)

1.3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή 2ετής εμπειρία

(ΝΑΙ)

(συνάφεια με αντικείμενο θέσης)
1.4

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

2.1

Διδακτορικό δίπλωμα

(ΝΑΙ)
Κριτήριο
βαθμολόγησης
(συντελεστής)
0 ή 25

(συνάφεια με αντικείμενο θέσης)
2.2

Τεκμηριωμένη εμπειρία στη σύνταξη υδρογεωλογικών
εκθέσεων/μελετών ή στα σχέδια διαχείρισης υδάτων

2.3

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών - GIS

2.4

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
i)

επεξεργασίας κειμένων,

0 έως 25
0 ή 15

0 ή 10

ii) υπολογιστικών φύλλων,
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
2.5

Συνέντευξη

0 έως 25

ΣΥΝΟΛΟ(κατά μέγιστο)

100

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα ζητούμενα κύρια προσόντα αποκλείονται από
την αξιολογική κατάταξη.
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α/α

Κριτήρια αξιολόγησης
για κωδ. απασχόλησης 207
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ με εξειδίκευση στην Ενόργανη Χημική
Ανάλυση
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κριτήριο
αποκλεισμού

1.1

Βασικός τίτλος σπουδών

(ΝΑΙ)

1.2

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με
το Περιβάλλον

(ΝΑΙ)

1.3

Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε
Εργαστήριο αναλύσεων νερών, διαπιστευμένο σύμφωνα με
το Διεθνές πρότυπο ENISO 17025

(ΝΑΙ)

1.4

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

(ΝΑΙ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

2.1

Τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη, επικύρωση και
επαλήθευση μεθόδων με τις τεχνικές ICP-OES, &ICP-MS

2.3

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
iv) επεξεργασίας κειμένων,

Κριτήριο
βαθμολόγησης
(συντελεστής)
0 έως 50

0 ή 10

v) υπολογιστικών φύλλων,
vi) υπηρεσιών διαδικτύου.
2.4

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε θέματα
περιβάλλοντος

0 έως 15

2.5

Συνέντευξη

0 έως 25

ΣΥΝΟΛΟ(κατά μέγιστο)

100

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα ζητούμενα κύρια προσόντα αποκλείονται από
την αξιολογική κατάταξη.
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α/α

Κριτήρια αξιολόγησης
για κωδ. απασχόλησης 208
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εξειδίκευση στην Ενόργανη Χημική
Ανάλυση
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κριτήριο
αποκλεισμού

1.1

Βασικός τίτλος σπουδών

(ΝΑΙ)

1.2

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

(ΝΑΙ)

1.3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με
το Περιβάλλον

(ΝΑΙ)

1.4

Αποδεδειγμένη γνώση τουλάχιστον ενός (1) έτους σε
Εργαστήριο αναλύσεων νερών ή τροφίμων διαπιστευμένο με
το Διεθνές πρότυπο EN ISO 17025

(ΝΑΙ)

1.5

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

(ΝΑΙ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κριτήριο
βαθμολόγησης
(συντελεστής)

2.1

Τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη, επικύρωση και
επαλήθευση μεθόδων με τις τεχνικές ICP-OES, LC&LC-MSMS

0 έως 50

2.2

Συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα
Περιβάλλοντος

0 έως 15

2.3

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :

0 ή 10

i) επεξεργασίας κειμένων,
ii) υπολογιστικών φύλλων,
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
2.4 Συνέντευξη

0 έως 25

ΣΥΝΟΛΟ(κατά μέγιστο)

100

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα ζητούμενα κύρια προσόντα αποκλείονται από
την αξιολογική κατάταξη.
Σημείωση : Για τη γνώση Η/Υ, ArcGIS και Ξένης Γλώσσας βλέπε ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και
κεφ.VIII της παρούσας προκήρυξης.
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2.

Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα προκύπτει όταν πληρούνταισωρευτικά όλοι οιπαρακάτω όροι:
i) Πλήρωση όλων των προαναφερθέντων απαιτούμενων κύριων προσόντων, τα οποία αποτελούν
On/Off κριτήρια (κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης) και αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.
ii)

Αξιολόγηση των

πρόσθετων βαθμολογούμενων

προσόντων των υποψηφίων, όπως

προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 3. Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και
αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά
δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή της καλύτερης υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια
εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου.
iii) Η Επιτροπή θα καλέσει όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα κύρια προσόντα σε
προσωπική συνέντευξη, για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της γνώσης τους στο αντικείμενο
της προκηρυσσόμενης θέσης, τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τις επαγγελματικές επιδόσεις
τους, καθώς επίσης την προσωπικότητα και το ήθος τους, ώστε να διασφαλιστεί η άρτια εκτέλεση
του Έργου. Η μη προσέλευση σε συνέντευξη κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου.
iv) Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο
θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας τους για την
συγκεκριμένη θέση, η μη προσκόμιση του οποίου στην ταχθείσα ημερομηνία από τον υποψήφιο
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του.

Ακολουθεί γενικός πίνακας κριτηρίων και βαθμολόγησης:
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Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης για κωδ. Απασχόλησης
Βαθµός ή On/Off
201 έως 208
κριτήριο
1η Ενότητα Κριτηρίων: Απαραίτητα κύρια προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
Υποχρεωτικό (Ναι/Όχι)
Πρόσκληση, στην ενότητα απαραίτητα κύρια προσόντα
Βεβαίωση/Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην Πρόσκληση, στην ενότητα απαραίτητα
Υποχρεωτικό (Ναι/Όχι)
κύρια προσόντα
Εξειδικευμένη εµπειρία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
Υποχρεωτικό (Ναι/Όχι)
Πρόσκληση, στην ενότητα απαραίτητα κύρια προσόντα
Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό
αντικείµενο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πρόσκληση και στην
Υποχρεωτικό (Ναι/Όχι)
ενότητα κύρια προσόντα
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας
Υποχρεωτικό (Ναι/Όχι)
2η Ενότητα Κριτηρίων: Πρόσθετα προσόντα (εφόσον απαιτούνται)
Σύµφωνα µε τα
Κωδ.θέσης 201 έως 206. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος
οριζόµενα της
σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο σύµφωνα µε τα οριζόµενα
Πρόσκλησης στην
στην Πρόσκληση και στην ενότητα πρόσθετα προσόντα.
ενότητα πρόσθετα
προσόντα
Κωδ.θέσης 202 έως 206. Τεκμηριωμένη εμπειρία στη σύνταξη
Σύµφωνα µε τα
υδρογεωλογικών εκθέσεων/μελετών ή στα σχέδια διαχείρισης
οριζόµενα της
υδάτων.
Πρόσκλησης στην
Προστίθενται δυόμισι μονάδες (2,5 βαθµοί) για κάθε επιπλέον
ενότητα πρόσθετα
έκθεση/μελέτη ή σχέδιο διαχείρισης υδάτων, µε µέγιστο όριο
προσόντα
κριτηρίου τους εικοσιπέντε (25) βαθµούς
Σύµφωνα µε τα
Κωδ.θέσης 201. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6)
οριζόµενα της
μηνών σε Δίκτυα παρακολούθησης υπόγειων υδατικών πόρων
Πρόσκλησης στην
Εθνικής εμβέλειας.
ενότητα πρόσθετα
προσόντα
Σύµφωνα µε τα
Κωδ.θέσης 207. Τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη,
οριζόµενα της
επικύρωση και επαλήθευση μεθόδων.
Πρόσκλησης στην
Προστίθενται πέντε μονάδες (5 βαθµοί) για κάθε επιπλέον έτος,
ενότητα πρόσθετα
µε µέγιστο όριο κριτηρίου τους πενήντα (50) βαθµούς
προσόντα
Κωδ.θέσης 207 και 208. Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά
Σύµφωνα µε τα
έργα (προγράμματα) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πρόσκληση
οριζόµενα της
και στην ενότητα πρόσθετα προσόντα.
Πρόσκλησης στην
Προστίθενται μία μονάδα (1 βαθµό) για κάθε επιπλέον έτος, µε
ενότητα πρόσθετα
µέγιστο όριο κριτηρίου τους δεκαπέντε (15) βαθµούς
προσόντα
Σύµφωνα µε τα
οριζόµενα της
Κωδ.θέσης 201 έως 206. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού
Πρόσκλησης στην
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - G.I.S.
ενότητα πρόσθετα
προσόντα
Κωδ.θέσης 201 έως 208. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ
Σύµφωνα µε τα
στα αντικείμενα :
οριζόµενα της
i) επεξεργασίας κειμένων,
Πρόσκλησης στην
ii) υπολογιστικών φύλλων,
ενότητα πρόσθετα
iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
προσόντα
Σύµφωνα µε τα
οριζόµενα της
Συνέντευξη (υποχρεωτική)
Πρόσκλησης στην
ενότητα πρόσθετα
προσόντα
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3.

Κατάταξη Υποψηφίων (κατηγορία ΠΕ)

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που προκύπτουν ύστερα από την αξιολόγησή τους
συντάσσονται από Επιτροπή, που ορίζεται από το Φορέα της παρούσας ανακοίνωσης, και
παρατίθενται σε αυτούς όλα τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό της
σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης με Πρακτικό της εισηγείται στο Γενικό Διευθυντή του Ι.Γ.Μ.Ε την
τελική κατάταξη των υποψηφίων με σαφή διαχωρισμό των επιτυχόντων, των επιλαχόντων
και των απορριπτόμενων. Ο Γενικός Δ/ντής εισηγείται στο Δ.Σ. τη σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου με την/τις υποψηφιότητα/τες, που συγκέντρωσαν την καλύτερη βαθμολογία
βάσει των παραπάνω κύριων και πρόσθετων βαθμολογούμενων κριτηρίων. Μετά την
εγκριση/έκδοση της σχετικής Απόφασης από το Δ.Σ., αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Ι.Γ.Μ.Ε και στη"ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σύνολο των
υποψήφιων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν δηλώσει στην αίτηση
συμμετοχή τους.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο υποψηφίων, εφόσον εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς
να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς µεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός
που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών µε βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό
συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν
εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε δημόσια
κλήρωση.
Επισήμανση για το κώλυμα του Π.∆.164/2004.
Προσοχή : Το κώλυμα του Π.∆. 164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση των συμβάσεων
μισθώσεως έργου για την υλοποίηση συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, το Ι.Γ.Μ.Ε. θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στον επίσημο ιστότοπό του, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το
οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν υπογεγραμμένο στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"
(ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), το οποίο χρηματοδοτεί το έργο ΔΙΠΥΝ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
καθώς και στο εποπτεύον το Ι.Γ.Μ.Ε. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον επίσημο ιστότοπο του Ι.Γ.Μ.Ε. Η ένσταση
κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστημένη επιστολή απευθείας στο Ι.Γ.Μ.Ε. (Σπύρου Λούη 1,
Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρναί, Τ.Κ. 13677), προκειμένου να εξετασθεί από την αρμόδια Επιτροπή.
Η ένσταση εκδικάζεται εντός δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την
ορισθείσα Επιτροπή Ενστάσεων του Ι.Γ.Μ.Ε. και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Εργου µε τους επιλεγέντες
υποψηφίους αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναµόρφωση των
πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου από το Ι.Γ.Μ.Ε., που συνεπάγεται
ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύµβαση
µίσθωσης έργου µε τους υποψηφίους, οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας
κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την
απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, χωρίς οιαδήποτε αποζηµίωση από
την αιτία αυτή.
Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε
άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά
τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων
από το Ι.Γ.Μ.Ε. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης
διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου.
Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι:

▪ Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν
είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής
πρότασης και όχι «πρόσληψης».

▪ Η παρούσα πρόσκληση υποβολής πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μπορεί
να ακυρωθεί ή να ματαιωθεί μερικά ή ολικά με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Γ.Μ.Ε. και για τον
λόγο αυτό η Υποβολή Πρότασης από κάθε ενδιαφερόμενο δεν εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση
απέναντι στο Ι.Γ.Μ.Ε.

▪ Το Ι.Γ.Μ.Ε. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη
συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των
ενδιαφερομένων.

DIMITRIS
DRYMONITIS

Digitally signed by
DIMITRIS
DRYMONITIS
Date: 2018.10.14
18:32:53 +03'00'

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ

Δημήτριος Τσαγκάς
Δρ Γεωλόγος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Προς το Ι.Γ.Μ.Ε. στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή
πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το Εργο ΔΙΠΥΝ του ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 ατόμου με Κωδικό Θέσης :
.............

Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της παρούσας Προκήρυξης.
Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει αποδοχή αυτής.

1. Προσωπικάστοιχεία
Επώνυμο :
Όνομα :
Όνομα πατρός :
2. Στοιχεία αλληλογραφίας
Οδός και αριθμός :
Πόλη :
Ταχυδρομικός κώδικας :
Αριθμός τηλεφώνου οικίας :
Κινητό :
Ε-mail :
Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση,
σε περίπτωση απουσίας μου :
3. Ημερομηνία γέννησης :
4. Υπηκοότητα :
5. Στρατιωτική θητεία :

Απαλλαγή :

6. Οικογενειακή κατάσταση :

Εκπληρωμένη :

Άγαμος
Έγγαμος
Διαζευγμένος

Ημερομηνία :
Υπογραφή :
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Αρ. τέκνων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί
μεβάσητοαρχείοάλλωνυπηρεσιών(άρθρο8παρ.4Ν.1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

Ι.Γ.Μ.Ε.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ.:
Αριθ.:

Οδός:

ΤΚ:

Δ/νση ηλεκτρ. Ταχυδρομείου:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6
τουάρθρου22τουΝ.1599/1986,δηλώνωότι:
α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων.
β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία / Έχω νόμιμα απαλλαγεί από τη στρατιωτική θητεία.
γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτεποινή.
δ) Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική
δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ε) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημαπαραγράφηκε.
στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Είμαι ομογενής.
ζ) Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνωενδιαφέρον.
η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του
έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
θ) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής
κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου .
ι) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.
ια) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
Ημερομηνία: ……………2018
Ο Δηλών
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται ηαίτηση.
(2) Αναγράφεταιολογράφως.
(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 εαυτόντου ήσεάλλονπεριουσιακόόφελοςβλάπτονταςτρίτονήσκόπευενα βλάψειάλλον,τιμωρείταιμεκάθειρξημέχρι10ετών.
(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 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Τίτλος σπουδών
Άδεια άσκησης
επαγγέλματος

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, έτος απόκτησης

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Α/Α

Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα
(ονομασία,
πόλη, χώρα)

Διάρκεια
σπουδών από
……….
έως………
(μήνας & έτος)
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Τίτλος πτυχίου
ή διπλώματος

Ημερομηνία
χορήγησης

Βαθμολογία

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή)
Γλώσσα

Επίπεδο χαμηλότερο του
Lower ή αντίστοιχου

Επίπεδο Lower ή
αντίστοιχο

Επίπεδο Proficiency ή
αντίστοιχο

ΑΛΛΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αν δεν
επαρκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο – Επισυνάψτε αποδεικτικά
προϋπηρεσίας)

Α/Α

Από

Έως

Μήνες
Απασχόλησης

Φορέας
Απασχόλησης
- Εργοδότης

Κατηγορία
Φορέα (1)

Αντικείμενο Απασχόλησης
(θέση –
υπευθυνότητα/καθήκοντα)

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΣΥΝΟΛΟ

(1)

Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με (Ι) ή (Δ) ή (Ε).
Όπου:
Ι : Ιδιωτικός τομέας. (Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου).
Δ : Δημόσιος τομέας. (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή ΝΠΙΔ του
δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή Φορείς της παρ. 3
άρθ. 1 του Ν. 2527/1997).
Ε : Ελεύθερος επαγγελματίας.
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Α/Α

ΓΝΩΣΗ Η/Υ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.
2.
3.
4.
5.

Α/Α

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1.
2.
3.
4.
5.
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου
αποδεικνύεται ως εξής :
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς οι
οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ
πρώην Οργανισμό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον
Ο.Ε.Ε.Κ.
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή
τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014
Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014).
▪ ECDLEλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012

απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)
ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ.
Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ).
▪ VellumGlobalEducationalServicesS.A. (22.2.2006),

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
και
Vellum
35945/28.7.2017απόφασητουΕΟΠΠΕΠ).

Global

ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Educational
Services(ΔΠ

▪ Infotest (22.2.2006).
▪ ΙCTHellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICTEurope (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCTHellas Α.Ε.).
▪ ΚΕΥ-CERT (5.4.2006).
▪ ACTA Α.Ε. (17.5.2006).
▪ I SKILLS A.E. (14.9.2007).
▪ ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING

ΕΠΕ (18.12.2007) ήΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της
ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOSTRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ (Με την
αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ
- TELEFOSCERT ΕΠΕ).

▪ DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30.9.2009).
▪ GLOBALCERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
"GLOBALCERT" (10-4-2014).

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

▪ UNICERT(UNIVERSAL

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

CERTIFICATION
SOLUTIONS
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)(21-01-2015).
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ΑΝΩΝΥΜΗ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

▪ ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ).

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής :
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

ECDLEλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
◦

ECDL Core Certificate

◦

ECDL Start Certificate

◦

ECDL Progress Certificate

◦

ECDL Profile Certificate

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

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.

ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
◦

ICT Intermediate A

◦

ICT Intermediate B

◦

ICT Intermediate C

ΚΕΥ-CERT
◦

Key Cert IT Basic

◦

Key Cert IT Initial

ACTA Α.Ε.
◦

Certified Computer User (CCU)

◦

Certification Proficiency in IT Skills, CPIT

ISKILLS A.E.
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▪

▪

▪

▪

◦

Basic I.T. Standard

◦

Basic I.T. Thematic

◦

Basic I.T. Core

ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ -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 InfocertBasic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

◦

Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας
τίτλου)

◦

Infocert Unities

DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
◦

BasicOffice

◦

Business Office

GLOBALCERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
"GLOBALCERT"
◦

Global Intermediate

◦

Global Intermediate A

◦

Global Intermediate B

◦

Global Intermediate C

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

UNICERT UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONS
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
◦

▪

ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ

-

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Unicert Primary

ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε.
◦

Internet and Computing Core Certification (IC3)

◦

Microsoft Office Specialist

◦

Infotest Certified Basic User

◦

Microsoft Certified Application Specialist.

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών ενοτήτων :
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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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες
από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί
να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου
φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να
προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.
Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω 4
πρώτους φορείς μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής
ονομασία :
▪ ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
▪ Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία

Vellum Global Educational Services).
▪ IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
▪ BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά
Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς
συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών
προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
"Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από
φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία
πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας" (παρ.
6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189Α’ /10-9-2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται
παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).
Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, που χορηγούνται
από φορείς της αλλοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων, κ.λπ.) δεν
γίνονται δεκτά.
2. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο
υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’
επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά
μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών, είτε
Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης, είτε μεταπτυχιακού τίτλου,
είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
3. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις
τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την
εκτίμηση του οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού
Η/Υ.
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Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την
κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές
προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου, ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι
απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις
υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή
κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
α) Παρουσιάσεων και
β) Βάσεων Δεδομένων
αποδεικνύεται με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από
τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου (1), εφόσον σ’ αυτά
περιλαμβάνονται τα εν λόγω αντικείμενα.
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα :
α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων,
γ) υπηρεσιών διαδικτύου,
δ) παρουσιάσεων και
ε) βάσεων δεδομένων
αποδεικνύεται, πέραν των προαναφερομένων, και με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας,
μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης
χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω :
Τίτλοι
σπουδών
τριτοβάθμιας
(πανεπιστημιακής
–
τεχνολογικής),
μεταδευτεροβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους οποίους αποδεικνύεται
αυτοτελώς η γνώση χειρισμού Η/Υ.
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει).
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
o Πληροφορικής
o Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
o Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
o Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
o Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
o Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
o Επιστήμης Υπολογιστών
o Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
o Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
o Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
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o Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
o Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
o Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
o Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
o Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
o Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
o Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
o Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
o Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
o Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
o ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
o Πληροφορικής
o Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
o Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
o Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
o Βιομηχανικής Πληροφορικής
o Πληροφορικής και Επικοινωνιών
o Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
o Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
o Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
o Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
o Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
o Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
o Διαχείρισης Πληροφοριών
o ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
o Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής ή
o Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) :
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Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,



Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή

o Απολυτήριος τίτλος :


Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,



Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου, ή



Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,



ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2)

ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
1. ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση τηςΑγγλικής 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 :
1.1. Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ή
1.2. Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN.
ή
1.3. 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 (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
▪ BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
▪ INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
▪ ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA).
▪ LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION - του ED
EXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 - PROFICIENT
COMMUNICATION - του ED EXCEL ή ED EXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL(CEF C2).
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▪ ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL τουTRINITY COLLEGE LONDON.
▪ CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and listening)- MASTERY- καιCITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) - MASTERY - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της άριστης γνώσης) ήCITY & 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 -Language Cert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading,
Writing) (MasteryC2) καιC2- Language Cert Level 3 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Mastery C2).
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
▪ CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
▪ BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
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▪ International English Language Testing System (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.
▪ Business English Certificate – Higher (BECHigher) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES).
▪ LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του ED EXCEL
ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATIONτου ED EXCEL ή ED EXCEL 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 LEVELCERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
▪ 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).
▪ PEARSONLCCIEFBLEVEL 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).
▪ Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ήTest 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).
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▪ MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91
έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA)
▪ MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του
CAMBRIDGEMICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA).
▪ 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 - Language Cert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading,
Writing) (Expert C1) και C1 -Language Cert Level 2 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Expert C1).
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
(γ) Καλήγνώση (Β2) :
▪ FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
▪ BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
▪ International English Language Testing System (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
▪ Business English Certificate – Vantage (BECVantage) από το University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES).
▪ (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN.
▪ LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATIONτου ED EXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPERINTERMEDIATE COMMUNICATION- του ED EXCEL ή ED EXCEL 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 & GUILD SCERTIFICATE IN INTERNATIONAL
SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
▪ TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από
505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
▪ EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON
EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1
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CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFRB2).
▪ PEARSONLCCIEFBLEVEL 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) ήTest 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
▪ MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE
MICHIGAN Language ASSESSMENTS
▪ 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 -Language Cert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading,
Writing) (Communicator B2) και Β2 - Language Cert Level 1 Certificate in ESOL
International (Speaking) (Communicator B2). (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της καλής γνώσης).
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
▪ PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
▪ BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
▪ International English Language Testin gSystem (IELTS) - Βαθμολογία από 4 έως 5.
▪ Business English Certificate - Preliminary (BECP reliminary) (UNIVERSITY OF
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CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).
▪ LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του ED
EXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE
COMMUNICATION- του ED EXCEL ή ED EXCEL ENTRY Level Certificate in ESOL
International (ENTRY 3) (CEF B1).
▪ CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISEI του TRINITY COLLEGE LONDON.
▪ CITY & GUILDS ENTRY LEVELCERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).
▪ BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
▪ TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από
405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
▪ EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4
(CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1) ή
PEARSON LCCI ENTRY 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B1).
▪ PEARSONLCCIEFBLEVEL 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.
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▪ MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 120 έως 156 του CAMBRIDGE
MICHIGAN Language ASSESSMENTS.
▪ 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 - Language Cert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)
(Listening, Reading, Writing) (Achiever B1) και Β1- Language Cert Entry Level
Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking) (Achiever B1)
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της
γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από :
✓

βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική
αρχή,
ή

✓

βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

2. 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. – ΟPTIONLETTRES ή DALFC2 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) ParisSorbonne 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.
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(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.
▪ DIPLOMED’ ‘ETUDESSUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό
Ινστιτούτο Ελλάδος.
▪ DELF 2NDDEGRE (UNITESA5 ETA 6) ή DALFC1 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 – ΕπίπεδοC1.
▪ Certificat V.B.L.T. Niveau opérationnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
▪ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
▪ DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας CIEP.
▪ CERTIFICATDELANGUEFRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό
Ινστιτούτο Ελλάδος.
▪ CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.
▪ Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur 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.
▪ DELFB1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
▪ CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1 ParisSorbonne University.
▪ Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur 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.

55

3. 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-ZertifikatC2: GroßesDeutschesSprachdiplom
Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.

(Ενότητες:

Lesen,

Hören,

▪ Πιστοποιητικό GROSSESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου
Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).
▪ KLEINESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian
του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).
▪ ZENTRALEOBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).
▪ Österreichisches Sprach diplom (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 – ZERTIFIKATC1 του Ινστιτούτου Goethe.
▪ ZENTRALEMITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
▪ PRUFUNGWIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
▪ Österreichisches Sprach diplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014). Από
1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C1.
▪ 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 – ZERTIFIKATB2 του Ινστιτούτου Goethe.
▪ ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
▪ Österreichisches Sprach diplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014).
Από 1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat Β2.
▪ Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.
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(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
▪ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999,
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

όπως

▪ Goethe-ZertifikatB1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου
Goethe.
▪ ZERTIFIKATDEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-7-2013).
ZERTIFIKATDEUTSCHALSFREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την
▪ 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKATDEUTSCH (ZD).
▪ Österreichisches Sprach diplom (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι 31/12/2013).
Από 1/1/2014 Österreichisches Sprach diplom (ÖSD) ZERTIFIKAT B1) (Ενότητες:
Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen).
▪ Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
4. 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,
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

όπως

▪ 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.
▪ DIPLOMADILINGUAITALIANA(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.
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▪ 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,
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

όπως

▪ CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του
Πανεπιστημίου της Περούντζια.
▪ DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA.
▪ CertificatoV.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,
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

όπως

▪ CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του
Πανεπιστημίου της Περούντζια.
▪ DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA.
▪ Certificato V.B.L.T. Livello supra wivenza 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.
5. 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,
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

όπως

▪ DIPLOMA DE LE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002).
▪ DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι
το 2008).
▪ DIPLOMADEESPANOL-NIVELC2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
▪ CERTIFICADOSUPERIORE.O.I. (ESCUELASOFICIALESDEIDIOMAS (από το Υπουργείο
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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.
▪ DIPLOMADEESPANOL-NIVELC1 (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,
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

όπως

▪ DIPLOMABASICODEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από
το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ισπανίας).
▪ DIPLOMADEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (NIVELINTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι
το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
▪ DIPLOMADEESPANOL-NIVELB2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
▪ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999,
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

όπως

▪ CERTIFICADOINICIALDEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002)
(από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ισπανίας).
▪ DIPLOMADEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (NIVELINICIAL) (DELE) (μέχρι το
2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
▪ DIPLOMADEESPANOL - NIVELB1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
6. 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,
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

όπως

▪ СЕРТИФИКАТ
–
РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙЧЕТВЁРТЫЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬτου
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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).
▪ СЕРТИФИКАТОПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОГОТЕСТИРОВАНИЯПОРУССКОМУЯ
ЗЫКУ 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 (ЧЕТВЕРТЫЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ).
▪ PYCCKИЙЯЗЬІК- 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
–
РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙТРЕТИЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬτου
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 C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).
▪ PYCCKИЙЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
▪ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999,
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

όπως

▪ СЕРТИФИКАТ
–
РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙВТОРОЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬτου
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).
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▪ PYCCKИЙЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
▪ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999,
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

όπως

▪ СЕРТИФИКАТ
–
РУССКИЙЯЗЫККАКИНОСТРАННЫЙПЕРВЫЙСЕРТИФИКАЦИОННЫЙУРОВЕНЬτου
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).
▪ СЕРТИФИКАТОПРОХОЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОГОТЕСТИРОВАНИЯПОРУССКОМУЯ
ЗЫКУ 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 – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙУРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
7. 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 τουΠανεπιστημίου «An-Najah
National University της Nablus».
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
▪ Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 τουΠανεπιστημίου «An-Najah
National University της Nablus».
(γ) Καλήγνώση (Β2) :
▪ Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 τουΠανεπιστημίου «AnNajah National University της Nablus».
(δ) Μέτριαγνώση (Β1) :
▪ Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 τουΠανεπιστημίου «AnNajah National University της Nablus».
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Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης :
1. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους :
1.1. Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης
και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
1.2. Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
αλλοδαπής.
1.3. Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
1.4. Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο
των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι
ετών στην αλλοδαπή.
2. 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 (1.4) και (2) 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 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης
ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση :
o

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.

o

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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