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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος  

«Στέγαση & Εργασία για τους Άστεγους στο Δ. Χανίων» 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την 

επωνυμία «Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», έχοντας 

υπόψη την απόφαση 3/15.03.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την  

πρόσληψη προσωπικού 

 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη ενός Κοινωνικού Λειτουργούν (Π.Ε. / Τ.Ε.) με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης με 

διάρκεια ένα (1) έτος και δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον για την υλοποίηση 

του προγράμματος «Στέγαση & Εργασία για τους Άστεγους στο Δ. Χανίων» με Δικαιούχο 

Φορέα το Δ. Χανίων & Διαχειριστή Φορέα τη Σύμπραξη Χανίων. 

 
Το πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία για τους Άστεγους στο Δ. Χανίων», χρηματοδοτείται  

από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας με αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο 

Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού και απευθύνεται σε άστεγους & οικογένειες που 

διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά, στο πλαίσιο 

εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικά προσόντα υποψηφίων 

 Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό 

αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή 

πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως 

Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. 

 Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες 

κράτους-μέλους της Ευρωπα κής  νωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα 

τους τέτοιο κώλυμα. 

  Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Προσόντα πρόσληψης 

α.α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με 
κατεύθυνση Κοινωνικής  Εργασίας Α.Ε.Ι. ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.  

ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή 
Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

2 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού σε ισχύ 

3 Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών 

4 Γνώση Η/Υ 

 

α.α ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή Διδακτορικό 



2 Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο 

3 Εργασιακή εμπειρία σε δράσεις & υπηρεσίες στήριξης αστέγων  

4 
Εθελοντική εργασία σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τη στήριξη  ευπαθών 
ομάδων πληθυσμού 

5 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  Αιτήσεις – Διαδικασία – Δικαιολογητικά - Προθεσμία 

Η Πρόσκληση με τα παραρτήματά της έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης 

Χανίων  www.sfchania.gr.  

Υπεύθυνη για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30-16:30) είναι η 

κα Β.Ιωαννίδου, τηλ. 28210 56899.  

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται (προκειμένου να πρωτοκολληθούν) μέσω:  

1. ΕΛΤΑ ή Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier) ή Επιτόπιας παράδοσης στα γραφεία της 

Σύμπραξης Χανίων, στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 4, 73132 Χανιά, (έντυπη υποβολή) ή  

2. Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@sfchania.gr με θέμα «Υποβολή αίτησης 

για τη διαδικασία με αρ. πρωτ. 5656/16-3-2022» (ηλεκτρονική υποβολή)  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή 

εντός σφραγισμένου φακέλου ή σε ηλεκτρονική μορφή με τα συνημμένα δικαιολογητικά 

και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της 

παρούσας στην ιστοσελίδα, ήτοι από την 16/3/2022 έως 30/3/2022 και ώρα 14:00.  

Οι αιτήσεις θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα γραφεία της Σύμπραξης Χανίων  

μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η 

ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η Σύμπραξη 

Χανίων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου 

υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενό του. Το εμπρόθεσμο των ηλεκτρονικών αιτήσεων 

κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας ή αποστολής του e-mail 

αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Σύμπραξης Χανίων στο οποίο 

θα πρωτοκολληθούν πάραυτα. Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει 

να έχουν πρωτοκολληθεί στην Σύμπραξη Χανίων πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα. Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης. 
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3.1. Έντυπη υποβολή:  

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη:  
 

Αίτηση για την με αριθμ. πρωτ. 5656/16-03-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για τη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού 
ΠΕ/ΤΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση & Εργασία για τους 
Άστεγους στο Δ. Χανίων».  

 

Ο φάκελος θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:  

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:  

 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή 

του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Βλ. 

συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση). 

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής 

προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου 

(δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή 

των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού 

βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

 Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών όπου αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. Σε 

κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο 

αριθμό απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό 

με δύο δεκαδικά ψηφία. 

 Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

 Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης Αγγλικών. 

 Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ. 

 
 

Πρόσθετα Δικαιολογητικά:  

 Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού ή 

πιστοποιητικού σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τουλάχιστον ενός έτους  

 Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα για το διάστημα της ασφάλισης και 

Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων εμπειρίας ή σχετικές συμβάσεις  

 Βεβαίωση από το νομικό πρόσωπο με περιγραφή του αντικειμένου της 

εθελοντικής εργασίας. Ελάχιστος χρόνος παροχής εθελοντικής εργασίας 3 μήνες.  

 Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου 

 
 

3.2  Ηλεκτρονική υποβολή:  

Το e-mail έχει ως θέμα «Υποβολή αίτησης για τη διαδικασία με αρ. πρωτ. 5656/16-3-

2022». 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτονται 

ως συνημμένα του email σε ευκρινή σαρωμένη μορφή. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που 



θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται  

υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις δεν 

γίνονται δεκτές. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Γενικές Πληροφορίες για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

i. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν: Για τίτλους 

Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημα κών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για 

την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής 

Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της 

προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα 

αρμοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 

165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.).Η ως άνω Πράξη ή 

Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής 

των αιτήσεων. Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, 

δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, 

καθώς και επίσημη μετάφρασή της.  

ii. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: Η γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά για 

την παρούσα πρόσκληση) και τα επίπεδα αυτής, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  της παρούσας πρόσκλησης.  

iii. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: H γνώση χειρισμού Η/Υ, αποδεικνύεται 

σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας 

πρόσκλησης.  

iv. Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής υποβάλλονται σε ευκρινές επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.  
 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μη υποβολής ενός από τα «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά» ο 
υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Η υποβολή 
πρόσθετων δικαιολογητικών δεν είναι υποχρεωτική, όμως ο υποψήφιος μοριοδοτείται 
εφόσον διαθέτει πρόσθετα προσόντα σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην 
πρόσκληση. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια και βαθμολόγησή τους 

 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

Α/Α Κριτήρια   

1 Βαθμός πτυχίου 

2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή Διδακτορικό 

3 Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο   

4 
Εργασιακή εμπειρία σε υπηρεσίες και δομές στήριξης αστέγων για πάνω από 6 
μήνες 

5 
Εθελοντική εργασία σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τη στήριξη ευπαθών 
ομάδων πληθυσμού για πάνω από 3 μήνες 

6 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 

7 Συνέντευξη 

 

Διαδικασία Αξιολόγησης1 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης η 

οποία θα εισηγηθεί ανάλογα στο Δ.Σ. της Σύμπραξης Χανίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο 

τρόπο:  

 Τα «Τυπικά Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα 

πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).  

 Θ’ ακολουθήσει αξιολόγηση των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων και θα συνταχθεί 

πίνακας βαθμολογικής κατάταξης. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει για προσωπική συνέντευξη όλους τους 

υποψήφιους που πληρούν τα τυπικά προσόντα. Οι συνεντεύξεις δύναται να 

λαμβάνουν χώρα είτε με φυσική παρουσία του υποψηφίου είτε με ηλεκτρονικά μέσα 

(π.χ. Skype, Zoom) στο πλαίσιο λήψεως μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του 

Κορωνο ού. 

 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συντελεστές 

βαρύτητας όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και συγκεκριμένα: 
 

 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης  Δικαιολογητικά/ 

Προϋποθέσεις 
Τρόπος βαθμολόγησης  Ανώτερη 

Βαθμολογία 

1 Βαθμός πτυχίου Αντίγραφο πτυχίου (3*βαθμός πτυχίου)-15 15 

                                                 
1
 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  της παρούσας πρόσκλησης.  



2 Μεταπτυχιακές 
σπουδές  

Αντίγραφο τίτλου 
σπουδών ή βεβαίωση 

σπουδών 

Διδακτορικό: 8 
Σπουδές Διδακτορικού: 7 

Μεταπτυχιακό: 6 
Σπουδές Μεταπτυχιακού 
τουλάχιστον ενός έτους: 

5 

8 

3 Εργασιακή εμπειρία στο 
αντικείμενο  

Βεβαίωση 
προϋπηρεσίας από τον 

εργοδότη ή από τον 
ασφαλιστικό φορέα 
που να προκύπτει ο 

χρόνος και το 
αντικείμενο 

απασχόλησης. 
Βεβαίωση πρακτικής 
άσκησης σε ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού.  

2 μονάδες για κάθε μήνα 
προϋπηρεσίας με 

μέγιστο το 24 

24 

4 Εργασιακή εμπειρία σε 
υπηρεσίες και δομές 
στήριξης αστέγων για 

πάνω από 6 μήνες 

Βεβαίωση 
προϋπηρεσίας από τον 

εργοδότη ή από τον 
ασφαλιστικό φορέα 
που να προκύπτει ο 

χρόνος και το 
αντικείμενο 

απασχόλησης  

2 μονάδες για κάθε μήνα 
προϋπηρεσίας με 

μέγιστο το 16 

16 

5 Εθελοντική εργασία σε 
νομικά πρόσωπα με 

αντικείμενο τη στήριξη  
ευπαθών ομάδων  

Βεβαίωση από το 
νομικό πρόσωπο με 

περιγραφή του 
αντικειμένου της 

εθελοντικής εργασίας. 
Ελάχιστος χρόνος 

παροχής εθελοντικής 
εργασίας: 3 μήνες.  

Αποδεδειγμένη 
εθελοντική εργασία άνω 

των 3 μηνών 

4 

6 Δίπλωμα οδήγησης 
αυτοκινήτου 

Φωτοτυπία διπλώματος Ύπαρξη διπλώματος 3 

7 Προσωπική συνέντευξη Συνέντευξη   30 

  Άθροισμα 100 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κατάρτιση πινάκων- Ενστάσεις 

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων διαμορφώνονται μετά και την 

προσωπική συνέντευξη  και  συντάσσονται από Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί με 

την από 15/3/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σύμπραξης Χανίων, η οποία 

είναι αρμόδια και για την τήρηση της όλης διαδικασίας εφαρμογής της πρόσκλησης.  

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης Χανίων, χωρίς να 

δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων θα δημοσιεύεται ο 

αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της Αίτησης- Υπεύθυνης δήλωσης.  

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών 

(3) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Η άσκηση της 



ένστασης  γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στην Σύμπραξη 

Χανίων.  

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και την αξιολόγησή τους,  οι 

πίνακες κατάταξης οριστικοποιούνται και επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Σύμπραξης Χανίων.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  ή/και  διευκρινίσεις, οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην Σύμπραξη Χανίων, τηλ.: 28210 56899,  e-mail: info@sfchania.gr, 
Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:30 έως 16:30.  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο πρόεδρος 

 

Ιωάννης Παυλάκης 

mailto:info@sfchania.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 
αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως 
αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Φ.Ε.Κ. 
115/9.6.2006/τ.Α΄)», ως εξής: 
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
ή 
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 
ή 
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την 
αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει 
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου 
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται 
από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την 
Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην 
οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική 
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους 
οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού 
Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (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. 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή 
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL 
ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) 
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του 
TRINITY COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -MASTERY- και 
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη 
της άριστης γνώσης). 
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 
Certificate in ESOL International (CEF C2). 
• 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. 
• 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) 
(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. 
• 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 (BEC HIGHER) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES). 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL 
ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) - EXPERT- και 
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και 
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 
(Manchester, ΝΗ-USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 
έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 
Certificate in ESOL International (CEF C1). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση 
που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 
«Distinction” ή “Credit”). 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework 
equivalent level C1) ) (μέχρι 
31.8.2009) 
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
• Test of Interactive English, C1 + Level. 
• Test of Interactive English, C1 Level. 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, 
Writing, Speaking). 



• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 
99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN 
LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 
• LRN Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1) 
(γ) Καλή γνώση (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 (BEC VANTAGE) 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 COMMUNICATION- του 
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE 
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(CEF B2) 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 
listening) -COMMUNICATOR- 
και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -
COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή 
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 
• 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) . 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση 
που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 
“Distinction” ή “Credit. 
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework 
equivalent level B2) ) (μέχρι 31.8.2009) 
• Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2) 

• ESB Level 1 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
• Michigan State University - Certifi cate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF 
B2. 
• Test of Interactive English, B2 + Level. 
• Test of Interactive English, B2 Level. 
• NOCN Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2). 
• AIM Awards Level 1 Certifi cate 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) 



Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη 
της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική 
αρχή 
ή 
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε 
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο 
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο 
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 
 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. 
 

Επίσης: 
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας  αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 
Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2, 
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ.186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας 
αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται 
επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία 
ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου 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: 
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι 
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια 
γλώσσα. 
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου 
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας 
(π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να 
προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η 
άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από 
αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΓΝΩΣΗ XΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 
 
1 Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι 
οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, 
με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με 
την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.7.2014 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2123/Β΄/1.8.2014). 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθμ. Β/22578/30.11.2012 
απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθμ. 
Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Α.Ε) (22.2.2006), 
γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) 
(22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas 
Α.Ε.) 
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006) 
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006) 
ζ) ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007) 
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS 
CERT ΕΠΕ (Με την αριθμ. Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - 
TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθμ. Β/18216/24.9.2012 
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS 
CERT ΕΠΕ) 
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30.9.2009) 
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 
(10.4.2014). 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.1.2015) 
 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 
ECDL Core Certificate 
ECDL Start Certificate 
ECDL Progress Certificate 
ECDL Profi le Certificate 
β) Vellum Global Educational Services S.A. 
Cambridge International Diploma in IT Skills 
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 
Vellum Diploma in IT Skills 
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 
γ) Infotest 
Internet and Computing Core Certification (IC3) 



Microsoft Office Specialist (MOS) 
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 
Infotest Certified Basic User (ICBU) 
Infotest Microsoft Certified Application Specialist 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 
ICT Intermediate A 
ICT Intermediate B 
ICT Intermediate C 
ε) ΚΕΥ-CERT 
Key Cert IT Basic 
Key Cert IT Initial 
στ) ACTA Α.Ε. 
Certifi ed Computer User (CCU) 
ζ) I SKILLS A.E. 
Basic I.T. Standard 
Basic I.T. Thematic 
Basic I.T. Core 
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή 
ΙΝΦΟΣΕΡΤ- INFOCERT ΕΠΕ Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας 
τίτλου) Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) Integration Skills ή 
Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) Infocert Unities 
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Basic Office 
Business Office 
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL 
CERT» 
Global Intermediate 
Global Intermediate A 
Global Intermediate B 
Global Intermediate C 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Unicert Primary 
 
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών 
γνωστικών αντικειμένων: 
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις 
οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη 
εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω 
πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι υπό 
πρόσληψη πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται. 
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν 
γίνονται δεκτά. 
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους 
παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, 
με την εξής ονομασία: 
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία 
Vellum Global 
Educational Services). 



γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και 
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά 
Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής 
του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων 
που διοργάνωσε ο Οργανισμός. 
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από 
φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία 
πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 
του άρ. 12 του ν. 4283/2014 (Φ.Ε.Κ. 189 Α΄/10.9.2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται 
παρ. 5 στο άρ. 38 του ν. 4186/2013). 
 
2 Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται 
κατωτέρω. 
 
3 Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και 
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι 
υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ 
επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα 
μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε 
Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε 
διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή 
βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν 
επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα 
οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του 
χειρισμού Η/Υ. 
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την 
κατηγορία για την οποία υποβάλλει Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος, εφόσον 
πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός 
οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί 
τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη 
διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης. 
 
4 Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που 
χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από 
σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους. 
 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 
και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει) 
 
1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
- Πληροφορικής 
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 



- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 
- Επιστήμης Υπολογιστών 
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών 
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική 
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων 
- Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)  
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
- Πληροφορικής 
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 
- Βιομηχανικής Πληροφορικής 
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 
- Διαχείρισης Πληροφοριών  
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Πληροφορικής, ή 
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: 
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, 
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 
Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, 
- Απολυτήριος τίτλος: 
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου, ή 
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής. 
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
  
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Σύστημα επιλογής προσωπικού: 

Η διαδικασία επιλογής προσωπικού θα ολοκληρωθεί στα παρακάτω στάδια: 
 
1ο Στάδιο: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 15 (ημερολογιακές) 
ημέρες στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης Χανίων 
2ο Στάδιο: Συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών.  λεγχος πληρότητας φακέλων.  
3ο Στάδιο: Αξιολόγηση αιτήσεων και δικαιολογητικών από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε 
αυτό το στάδιο θα γίνει διαχωρισμός των υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα και 
εκείνων που δεν τα πληρούν (απορριπτέοι). Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα 
βαθμολογηθούν για τα πρόσθετα επιθυμητά και θα συμπληρωθεί πίνακας με τη 
βαθμολογική κατάταξη.  
4ο Στάδιο: Οι υποψήφιοι θα οδηγηθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή 
Επιλογής Προσωπικού. Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα γίνει ενημέρωση των υποψηφίων 
για τα καθήκοντα της θέσης. Σκοπός του σταδίου της συνέντευξης είναι να αξιολογηθούν 
όλα τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου και να συμπληρωθεί το βαθμολόγιο με τη 
βαθμολογία των μελών της επιτροπής.   
5ο Στάδιο: Με τον υπολογισμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτήρια και την 
προσωπική συνέντευξη, θα προκύψει ο προσωρινός πίνακας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης Χανίων 
(www.sfchania.gr), χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των 
οποίων θα δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.  
Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών 
(3) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Η άσκηση της 
ένστασης  γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στην Σύμπραξη 
Χανίων. Η αξιολόγηση των ενστάσεων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων.  
6ο Στάδιο: Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και την αξιολόγησή 
τους, οι πίνακες κατάταξης οριστικοποιούνται και επικυρώνονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Σύμπραξης Χανίων.  
7ο Στάδιο: Επιλογή νέου προσωπικού. Ενημέρωση όλων των υποψηφίων για τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού.  
 
Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ικανός αριθμός υποψηφίων ή δεν καλύπτουν τις 
προδιαγραφές της επιτροπής δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 

 
 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στην τελική αξιολόγηση αλλά δεν θα 
προσληφθούν, θα συμπεριληφθούν στους πίνακες επιλαχόντων. Σε περίπτωση αύξησης 
των θέσεων, η Σύμπραξη Χανίων θα προχωρήσει στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού 
από τη λίστα επιλαχόντων.  

http://www.sfchania.gr/

