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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ 

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

� Για την κατηγορία Πανε̟ιστηµιακής και  Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης: 

Φωτοτυ̟ία του τίτλου σ̟ουδών στον ο̟οίο να αναγράφεται η 
ηµεροµηνία και το έτος κτήσης. 

Για τους τίτλους Πανε̟ιστηµιακής Εκ̟αίδευσης, ό̟ου ως ̟ροσόν ̟ρόσληψης 
ορίζεται, ̟τυχίο ή δί̟λωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανε̟ιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή 
Προγραµµάτων Σ̟ουδών Ε̟ιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ηµεδα̟ής αντίστοιχης 

ειδικότητας ή ταυτόσηµο κατά ̟εριεχόµενο ειδικότητας µε το ζητούµενο α̟ό την 
̟ρόσκληση, υ̟οχρεούνται να ̟ροσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου 
οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανε̟ιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή 
Προγραµµάτων Σ̟ουδών Ε̟ιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο ο̟οίο ανήκει το Τµήµα ̟ου 
χορήγησε το εν λόγω ̟τυχίο ή δί̟λωµα, ̟ερί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε 
σ̟ουδές ̟ου καλύ̟τουν µε ̟λήρη ε̟άρκεια το γνωστικό αντικείµενο του ̟τυχίου 
̟ου ζητείται α̟ό την ̟ρόσκληση (Π.∆.50/2001 άρθρο 26 ̟αρ. 2, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µεταγενέστερα). Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ̟ροσκοµισθεί η βεβαίωση 
αυτή ή δεν αναφέρεται σε αυτήν συγκεκριµένο α̟ό την οικεία ̟ρόσκληση 
α̟αιτούµενο ̟τυχίο, ο ε̟ικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υ̟όψη. 

Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης, ό̟ου ως ̟ροσόν ̟ρόσληψης ορίζεται 
̟τυχίο ή δί̟λωµα Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σ̟ουδών Ε̟ιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της 
ηµεδα̟ής αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο 
κατά ̟εριεχόµενο ειδικότητας µε το ζητούµενο α̟ό την ̟ρόσκληση, υ̟οχρεούνται 
να ̟ροσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι.  ή 
Προγραµµάτων Σ̟ουδών Ε̟ιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο ο̟οίο ανήκει το Τµήµα ̟ου 
χορήγησε το εν λόγω ̟τυχίο ή δί̟λωµα, ̟ερί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε 
σ̟ουδές ̟ου καλύ̟τουν µε ̟λήρη ε̟άρκεια το γνωστικό αντικείµενο του ̟τυχίου 
̟ου ζητείται α̟ό την ̟ρόσκληση (Π.∆. 50/2001 άρθρο 26 ̟αρ. 2, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µεταγενέστερα). Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ̟ροσκοµισθεί η βεβαίωση 
αυτή ή δεν αναφέρεται σε αυτήν συγκεκριµένο α̟ό την οικεία ̟ρόσκληση 
α̟αιτούµενο ̟τυχίο, ο ε̟ικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υ̟όψη. 

Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. 
̟ου ορίζονται στην ̟ρόσκληση ως ̟ροσόντα ̟ρόσληψης α̟αιτείται βεβαίωση του 
αρµοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η αντιστοιχία του τίτλου 
σ̟ουδών τους, µε το ζητούµενο α̟ό την ̟ρόσκληση, ̟λην των ειδικοτήτων για τις 
ο̟οίες, εκ του νόµου, α̟αιτείται άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος ή βεβαίωση. 

Οι υ̟οψήφιοι Πανε̟ιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης ̟ου κατέχουν 
τίτλους σ̟ουδών στους ο̟οίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση 
αυτών, ό̟ως αυτή ζητείται α̟ό την ̟ρόσκληση , ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν 
̟ιστο̟οιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος ̟ου χορήγησε τον τίτλο σ̟ουδών τους, 
̟ου να ̟ροκύ̟τει ότι ο υ̟οψήφιος ̟αρακολούθησε τα µαθήµατα κύκλου σ̟ουδών 
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της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης ̟ου ζητείται α̟ό την ̟ρόσκληση . 

 
▪Εάν ο τίτλος έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή α̟αιτείται: 
Πράξη αναγνώρισης α̟ό το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία ή ισοτιµία 
και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού 
µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδα̟ών τίτλων ή ̟ιστο̟οιητικό αναγνώρισης 

α̟ό τον ∆ιε̟ιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 
Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ̟ερί ισοτιµίας ή ισοτιµίας και αντιστοιχίας καθώς 
και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα 
των ηµεδα̟ών τίτλων. 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την ̟ράξη ή το ̟ιστο̟οιητικό αναγνώρισης δεν ̟ροκύ̟τει 
το γνωστικό αντικείµενο, α̟αιτείται βεβαίωση α̟ό το Εκ̟αιδευτικό Ίδρυµα ̟ου 
χορήγησε τον τίτλο, η ο̟οία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και 
ε̟ίσηµη µετάφρασή της. 
 
Οι υ̟οψήφιοι ̟ου είναι κάτοχοι ̟τυχίων Νοσηλευτικής, τα ο̟οία έχουν χορηγηθεί 
α̟ό Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως 
ε̟αγγέλµατος ή βεβαίωση ότι ̟ληρούν όλες τις νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις για την 
άσκηση του ε̟αγγέλµατος  (Νοσηλευτή-τριας), σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα α) 
στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του ̟.δ. 38/2010 ή β) σύµφωνα µε 
όσα ̟ροβλέ̟ονταν στις διατάξεις των ̟.δ. 40/1986, ΦΕΚ 14/Α/86 (νοσοκόµοι),  
εξαιρούνται α̟ό την υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης ̟ράξεως αναγνώρισης για την 
ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όµως και α̟ό την υ̟οχρέωση 
̟ροσκόµισης ̟ράξεως του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Ι.Τ.Ε. ή ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθµολογική 
αντιστοιχία του τίτλου. 
 

Ειδικά για τα ̟τυχία της Κύ̟ρου: Για τα ̟τυχία ̟ου α̟οκτήθηκαν ̟ριν α̟ό την 
̟λήρη ένταξη της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση (1-5-2004) και 
αναφέρονται στο Π.∆. 299/1997 δεν α̟αιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια ̟τυχία 
καθώς και για όλα τα υ̟όλοι̟α, τα ο̟οία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της 
στην Ε.Ε. α̟αιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 
 

Ισοτιµία ̟τυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ̟ου κατέχουν ̟ολιτικοί ̟ρόσφυγες και 
ε̟ανα̟ατριζόµενοι Έλληνες 
Σύµφωνα µε τη διάταξη της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε 
̟ερί̟τωση ̟ου το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκ̟αίδευσης 
(Ι.Τ.Ε.) δεν µ̟ορούν να αναγνωρίσουν ισοτιµία ̟τυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ̟ου 
κατέχουν ̟ολιτικοί ̟ρόσφυγες και ε̟ανα̟ατριζόµενοι Έλληνες, κατά την έννοια 
των διατάξεων της ̟ερί̟τωσης α΄ της ̟αρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυ̟αρξίας 
αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ηµεδα̟ής, καθορίζουν µε βεβαίωσή 
τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου του ̟τυχίου µε ̟τυχίο Α.Ε.Ι. ή 
Τ.Ε.Ι. της ηµεδα̟ής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα ̟αρα̟άνω ̟ρόσω̟α 
ε̟ιτρέ̟εται να συµµετέχουν σε διαδικασίες ̟ρόσληψης για θέσεις των ο̟οίων 
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τυ̟ικό ̟ροσόν είναι εκείνο ̟ρος το ο̟οίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια α̟ό το 
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». 

Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η ισοτιµία ̟τυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ̟ου κατέχουν ̟ολιτικοί 
̟ρόσφυγες και ε̟ανα̟ατριζόµενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί α̟ό τον ∆ιε̟ιστηµονικό 
Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 
̟ροκειµένου να συµµετέχουν σε διαδικασίες διορισµού ή ̟ρόσληψης ̟ρέ̟ει µε 
βεβαίωση του (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού 
αντικειµένου του ̟τυχίου, µε ̟τυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδα̟ής τα ο̟οία 
ζητούνται α̟ό την ̟ρόσκληση.  

 

� Για την κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας - Υ̟οχρεωτικής Εκ̟αίδευσης: 

Φωτοτυ̟ία του τίτλου σ̟ουδών στον ο̟οίο να αναγράφεται η 
ηµεροµηνία και το έτος κτήσης. 

Οι υ̟οψήφιοι α̟όφοιτοι ΙΕΚ, ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν : 

∆ί̟λωµα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης Ε̟ι̟έδου Μεταδευτεροβάθµιας 
εκ̟αίδευσης και βεβαίωση του Οργανισµού Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αιδεύσεως και 
Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστο̟οίησης Προσόντων 
(Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισµού Πιστο̟οίησης Προσόντων και 
Ε̟αγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
̟αράρτηµα του δι̟λώµατος α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ο µέσος όρος της 
βαθµολογίας τους στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ̟ιστο̟οίησης ή  

Bεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ο 
µέσος όρος της βαθµολογίας τους στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 
̟ιστο̟οίησης και η ακριβής ηµεροµηνία κατά την ο̟οία ο ενδιαφερόµενος 
κατέστη δι̟λωµατούχος. Ως βαθµός δι̟λώµατος νοείται ο µέσος όρος 
βαθµολογίας στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων ̟ιστο̟οίησης, ο αναφερόµενος 
σε βεβαίωση ̟ου εκδίδεται α̟ό τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η 
ο̟οία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο ̟αράρτηµα του 
δι̟λώµατος. 

• Εάν ο τίτλος έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή α̟αιτείται: 

α) Για τίτλους ∆ευτεροβάθµιας µη τεχνικής ή µη ε̟αγγελµατικής εκ̟αίδευσης 

α̟αιτείται βεβαίωση ισοτιµίας α̟ό την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υ̟ουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για τεχνική και ε̟αγγελµατική 
εκ̟αίδευση αλλοδα̟ής, ̟ράξη ισοτιµίας και κατάταξης της ε̟ιτρο̟ής Ισοτιµιών 
του Οργανισµού Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή του 
Εθνικού Οργανισµού Πιστο̟οίησης Προσόντων (Ε.ΟΠ.Π.) ή του Εθνικού 
Οργανισµού Πιστο̟οίησης Προσόντων και Ε̟αγγελµατικού Προσανατολισµού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

β) Για Υ̟οχρεωτική µη τεχνική ή µη ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση, βεβαίωση 
ισοτιµίας ή αντιστοιχίας α̟ό τη ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ια̟ολιτισµικής 
Εκ̟αίδευσης (∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.) της Κ.Υ. του Υ̟ουργείου Εθνικής Παιδείας και 
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Θρησκευµάτων ή α̟ό τις κατά τό̟ους ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης 
της ηµεδα̟ής. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις ̟ερι̟τώσεις  ̟ου αφορούν τίτλους σ̟ουδών ̟ου 
α̟οκτήθηκαν στην αλλοδα̟ή, οι υ̟οψήφιοι δεν χρειάζεται να ̟ροσκοµίσουν 
αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου ̟ου έχει ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο  ούτε 
ε̟ίσηµη µετάφραση αυτού. Αρκεί η υ̟οβολή των α̟αιτούµενων ̟ράξεων ή 
̟ιστο̟οιητικών ή α̟οφάσεων ή βεβαιώσεων των αρµοδίων οργάνων ̟ου ορίζονται 
ανωτέρω.  

 

2. Α∆ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
Α∆ΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ : 

Α. Α∆ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 

-  Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος (α̟αιτούµενη κατά ̟ερί̟τωση) ή Βεβαίωση 
εκδιδόµενη α̟ό αρµόδια διοικητική αρχή ότι ̟ληροί όλες τις νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις 
για την άσκηση του αντίστοιχου ε̟αγγέλµατος (ν. 3919/2011, ό̟ως ισχύει) ή  
Βεβαίωση Αναγγελίας (ν. 3982/2011, ό̟ως ισχύει).   
 

- Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των ̟τυχιούχων Ανώτερων Τεχνικών Σχολών 
ειδικότητας Μηχανολόγου. 

-Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟αιτούµενη κατά ̟ερί̟τωση. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Υ̟οψήφιοι ̟ου κατείχαν άδεια την ο̟οία αντικατέστησαν βάσει του ̟.δ. 1/2013 

(Ψυκτικοί) ή του ̟.δ. 108/2013 (∆Ε Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτροτεχνίτες κ.λ.̟.) ή του 
̟.δ.112/2012 (Υδραυλικοί), εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική 
άδεια  και η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν σχετική 
βεβαίωση της αρµόδιας υ̟ηρεσίας α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τουν τα ανωτέρω 
στοιχεία.  

- Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.  

Για όσους υ̟οψηφίους έχουν αναγνώριση ε̟αγγελµατικής ισοτιµίας του τίτλου 
τους α̟ό το Συµβούλιο Αναγνώρισης Ε̟αγγελµατικής Ισοτιµίας τίτλων 
Τριτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης, εφόσον α̟αιτείται α̟ό το νόµο εγγραφή τους σε 
ε̟αγγελµατικές οργανώσεις,  αρκεί βεβαίωση υ̟οβολής αίτησης εγγραφής τους 
στην οικεία ε̟αγγελµατική οργάνωση. 

Όλες οι άδειες ή βεβαιώσεις ̟ρέ̟ει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο 
υ̟οβολής της αιτήσεως και της λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων 
όσο και κατά τον χρόνο το̟οθέτησης.  
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Β.  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ : 

- Οι υ̟οψήφιοι ̟ου κατέχουν τίτλους σ̟ουδών στους ο̟οίους δεν αναγράφεται 
η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, ό̟ως αυτή ζητείται α̟ό την ̟ροκήρυξη, ̟ρέ̟ει 
να ̟ροσκοµίσουν ̟ιστο̟οιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος ̟ου χορήγησε τον τίτλο 
σ̟ουδών τους, ̟ου να ̟ροκύ̟τει ότι ο υ̟οψήφιος ̟αρακολούθησε τα µαθήµατα 
κύκλου σ̟ουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης ̟ου ζητείται α̟ό την ̟ρόσκληση. 

Σηµείωση: Οι υ̟οψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, οι ο̟οίοι ̟ροσκοµίζουν 
Πράξη Αναγνώρισης Ε̟αγγελµατικής Ισοτιµίας α̟ό το Συµβούλιο 
Αναγνωρίσεως Ε̟αγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων  Τριτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης, 
εφόσον έχουν βεβαίωση της οικείας ε̟αγγελµατικής ενώσεως ότι υ̟έβαλαν 
αίτηση εγγραφής, συµ̟ληρώνουν τον κωδικό ̟ου αντιστοιχεί στην άδεια 
ασκήσεως ε̟αγγέλµατος ̟ου α̟αιτείται α̟ό την ̟ρόσκληση. 

Για τους ΠΕ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ : 

- Ταυτότητα µέλους της Ένωσης Νοσηλευτών /τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)., η ο̟οία να 
είναι σε ισχύ ή Bεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους ή  

- Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για όσους εγγράφονται για ̟ρώτη φορά, η 
ο̟οία να είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του ε̟όµενου έτους α̟ό την 
έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 ̟αρ.5 του Ν. 3252/2004 (για 
τους Νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ). 
 

Για όσους υ̟οψηφίους έχουν αναγνώριση ε̟αγγελµατικής ισοτιµίας του τίτλου 
τους α̟ό το Συµβούλιο Αναγνώρισης Ε̟αγγελµατικής Ισοτιµίας τίτλων 
Τριτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης, εφόσον α̟αιτείται α̟ό το νόµο εγγραφή τους σε 
ε̟αγγελµατικές οργανώσεις,  αρκεί βεβαίωση υ̟οβολής αίτησης εγγραφής τους 
στην οικεία ε̟αγγελµατική οργάνωση. 
 

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ) 

    
Η εµ̟ειρία λαµβάνεται υ̟όψη εφόσον έχει α̟οκτηθεί στην ηµεδα̟ή ή 

αλλοδα̟ή µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σ̟ουδών µε τον ο̟οίο ο υ̟οψήφιος 
µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ό̟ου α̟αιτείται, σύµφωνα µε τα 
̟ροσόντα ό̟ως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, άδεια ασκήσεως 
ε̟αγγέλµατος ή άλλη ε̟αγγελµατική άδεια ή βεβαίωση, µετά την α̟όκτηση 
αυτών, σε συνδυασµό ̟άντοτε µε την, κατά ̟ερί̟τωση, ασφαλιστική κάλυψη. 

 
Τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για την α̟όδειξη της εµ̟ειρίας αναφέρονται 

αναλυτικά ̟αρακάτω. 
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Ως εµ̟ειρία λαµβάνεται υ̟όψη η α̟ασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση 
έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση ε̟αγγέλµατος σε καθήκοντα ή 
έργα σχετικά µε το αντικείµενο ̟ου ̟εριγράφεται στα α̟αραίτητα ̟ροσόντα.  

 

Τρό̟ος α̟όδειξης της εµ̟ειρίας  

Τα δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται κατά ̟ερί̟τωση, για την α̟όδειξη του 
είδους και της χρονικής διάρκειας της εµ̟ειρίας, είναι τα εξής :  

 

Α. Όταν α̟αιτείται άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος: 

Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους ε̟αγγελµατίες: 

••••  Άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος και 

•••• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην ο̟οία να αναγράφεται η 
διάρκεια της ασφάλισης. 

Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µ̟ορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του 
δηµοσίου τοµέα, α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει  το είδος και η χρονική διάρκεια  της 
εµ̟ειρίας. 

Β. Όταν δεν α̟αιτείται άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος: 

 (1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 

    •••• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η 
διάρκεια της ασφάλισης. 

•••• Αίτηση- Υ̟εύθυνη δήλωση του υ̟οψηφίου, στην ο̟οία ̟ρέ̟ει να δηλώνονται, 
ε̟ακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εµ̟ειρίας του καθώς και τα στοιχεία του 
εργοδότη, φυσικού ̟ροσώ̟ου ή της ε̟ωνυµίας της ε̟ιχείρησης αν ̟ρόκειται για 
νοµικό ̟ρόσω̟ο. 

Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µ̟ορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα, να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου 
τοµέα , α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει  το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εµ̟ειρίας. 

(2) Για τους ελεύθερους ε̟αγγελµατίες: 

•••• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην ο̟οία να αναγράφεται η 
διάρκεια της ασφάλισης. 

 •••• Αίτηση- Υ̟εύθυνη δήλωση του υ̟οψηφίου, στην ο̟οία ̟ρέ̟ει να δηλώνεται, ότι 
̟ραγµατο̟οίησε   συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το 
αντικείµενο της εµ̟ειρίας, και 

 •••• Mία τουλάχιστον σχετική σύµβαση ή δελτία ̟αροχής υ̟ηρεσιών, ̟ου 
καλύ̟τουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµ̟ειρίας. 
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•••• Όταν η εµ̟ειρία έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή: 

Για εµ̟ειρία η ο̟οία έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή ε̟ι̟λέον των λοι̟ών, 
δικαιολογητικών ̟ου  

α̟αιτούνται α̟ό τις ανωτέρω, κατά ̟ερί̟τωση, ̟αραγράφους ο υ̟οψήφιος 
̟ροσκοµίζει : 

(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 
εργαζοµένων για συγκεκριµένο ε̟άγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας 
είναι υ̟οχρεωτική: 

   Βεβαίωση του εργοδότη στον ο̟οίο α̟ασχολήθηκε, στην ο̟οία να αναφέρεται ο 
χρόνος και το είδος της α̟ασχόλησης του ενδιαφεροµένου και 

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

 (2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 
εργαζοµένων για συγκεκριµένο ε̟άγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας 
είναι µη υ̟οχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον ο̟οίο α̟ασχολήθηκε, στην ο̟οία να αναφέρεται ο 
χρόνος και το είδος της α̟ασχόλησης του ενδιαφεροµένου, 

    Στην Αίτηση- Υ̟εύθυνη δήλωση  του ιδίου να αναγράφονται ε̟ακριβώς ο χρόνος 
α̟ασχόλησης και το είδος της εµ̟ειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού 
̟ροσώ̟ου ή της ε̟ωνυµίας της ε̟ιχείρησης αν ̟ρόκειται ̟ερί νοµικού ̟ροσώ̟ου 
και 

    Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο ο̟οίο α̟ασχολήθηκε ότι η 
ασφάλιση για το συγκεκριµένο ε̟άγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν 
είναι υ̟οχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία του κράτους τούτου. 

    (3) Όταν ο χρόνος εµ̟ειρίας έχει διανυθεί σε υ̟ηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της 
αλλοδα̟ής µ̟ορεί να  α̟οδεικνύεται  και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου 
φορέα.  

    (4)  Στις ̟ερι̟τώσεις εργαζοµένων σε κράτος – µέλος της Ευρω̟αϊκής ΄Ενωσης, 
για την αναγνώριση τυχόν ̟ροϋ̟ηρεσίας εφαρµόζονται τα ισχύοντα ̟ερί 
δικαιώµατος άσκησης ε̟αγγέλµατος  στο κράτος – µέλος  ̟ου ̟αρασχέθηκε η 
εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής α̟αιτείται η ̟ροσκόµιση σχετικής βεβαίωσης 
α̟ό το αρµόδιο κατά νόµο όργανο του κράτους – µέλους ̟ροέλευσης.  

Τα δικαιολογητικά του υ̟οψηφίου, ο ο̟οίος ε̟ικαλείται εµ̟ειρία ̟ου α̟οκτήθηκε 
στο εξωτερικό, θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται εκτός α̟ό τα ευκρινή φωτοαντίγραφα 
α̟ό αντίγραφα εγγράφων ̟ου έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο και α̟ό ε̟ίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τελευταία 
ενότητα του ̟αρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν.4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 26.3.2014). 
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Ειδικές Περι̟τώσεις  

 

1. ∆ικαστική Α̟όφαση 

 Η εµ̟ειρία α̟οδεικνύεται και µε τυχόν υ̟άρχουσα δικαστική α̟όφαση, α̟ό την 
ο̟οία να ̟ροκύ̟τει το είδος της ̟αρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια 
της ̟αροχής της. 

2. Έρευνα ή συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή ̟ρογράµµατα. 

Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή ̟ρογράµµατα µ̟ορεί να ληφθεί 
ως χρόνος εµ̟ειρίας υ̟ό την α̟αραίτητη  ̟ροϋ̟όθεση ότι ο υ̟οψήφιος 
̟ροσκοµίζει : 

(α) Βεβαίωση του διοικητικού υ̟ευθύνου (του Γραµµατέα ή Προέδρου της 
Ε̟ιτρο̟ής Ερευνών ) στην ο̟οία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό 
̟ρόγραµµα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συµµετοχής του 
υ̟οψηφίου, η συµβατική σχέση µε την ο̟οία συνδεόταν ο υ̟οψήφιος µε το 
φορέα και ο ε̟ιστηµονικός υ̟εύθυνος και  

(β) Βεβαίωση του ε̟ιστηµονικού υ̟ευθύνου στην ο̟οία θα αναφέρονται, για 
κάθε ερευνητικό ̟ρόγραµµα, το αντικείµενο της έρευνας, ο χρόνος συµµετοχής 
του υ̟οψηφίου και η ιδιαίτερη συµβολή του στην εκ̟όνηση ή ολοκλήρωση του 
έργου.  

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο  υ̟οψήφιος κατά τη διάρκεια 
της συµµετοχής του κατείχε τον α̟αιτούµενο α̟ό την ̟ρόσκληση βασικό τίτλο 
σ̟ουδών ή την α̟αιτούµενη άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος ή βεβαίωσης.  

3. ∆ιδακτική εµ̟ειρία 

Οι υ̟οψήφιοι ̟ου ε̟ικαλούνται ως εµ̟ειρία διδακτική α̟ασχόληση στην 
τριτοβάθµια, δευτεροβάθµια, µεταδευτεροβάθµια ή και ̟ρωτοβάθµια 
εκ̟αίδευση στην ηµεδα̟ή, ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να ̟ροσκοµίσουν: 

α) Βεβαίωση του εκ̟αιδευτικού ιδρύµατος ή φορέα στην ο̟οία να αναφέρονται 
ο̟ωσδή̟οτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα µε την ο̟οία ̟αρασχέθηκε 
το διδακτικό έργο, το διδαχθέν/τα διδαχθέντα µαθήµατα, η διάρκεια, το είδος 
της διδακτικής α̟ασχόλησης (̟λήρης ή µερικής) και τα συγκεκριµένα χρονικά 
διαστήµατα αυτής (ώρες ανά εβδοµάδα για Χ εβδοµάδες ή µήνες και σύνολο 
ωρών διδασκαλίας), καθώς και το ̟λήρες ωράριο εβδοµαδιαίας διδακτικής 
α̟ασχόλησης ̟ου ίσχυε κατά τον χρόνο ̟ου ̟αρασχέθηκε το διδακτικό έργο, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το ̟λήρες ωράριο εβδοµαδιαίας διδακτικής 
α̟ασχόλησης ̟ρέ̟ει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόµη και όταν ̟ροκύ̟τει µε 
ανάλογη εφαρµογή διάταξης, κατ΄ αντιστοιχία ̟ρος άλλη βαθµίδα εκ̟αίδευσης.  

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύµβασης ή ̟ράξης ̟ρόσληψης. 

γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην ο̟οία να αναγράφεται η 
χρονική διάρκεια της ασφάλισης. 
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Οι υ̟οψήφιοι ̟ου ε̟ικαλούνται διδακτική εµ̟ειρία α̟οκτηθείσα στην 
αλλοδα̟ή οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε ε̟ίσηµη 
µετάφραση.   

4. Στρατιωτική θητεία 

Ως χρόνος εµ̟ειρίας αναγνωρίζεται και η α̟ασχόληση ̟ου ̟ροκύ̟τει κατά τη 
διάρκεια της  στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρµοδίων αρχών ̟ρέ̟ει να 
αναφέρει το είδος και τη χρονική διάρκεια της α̟ασχόλησης. Στην ̟ερί̟τωση 
αυτή η  σχετική ειδικότητα ̟ρέ̟ει να έχει α̟οκτηθεί ̟ριν την κατάταξη του 
υ̟οψηφίου, ενώ στην ̟ερί̟τωση ̟ου η ειδικότητα α̟οκτάται κατά τη διάρκεια 
της θητείας, η σχετική εµ̟ειρία αναγνωρίζεται α̟ό την α̟όκτησή της και µετά.  
Όταν α̟ό την ̟ρόσκληση α̟αιτείται άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος ή άλλη 
ε̟αγγελµατική άδεια ή βεβαίωση, ο χρόνος της ̟αρα̟άνω εµ̟ειρίας 
υ̟ολογίζεται µετά την α̟όκτηση της α̟αιτούµενης άδειας ή της βεβαίωσης. 
 
5. Προγράµµατα STAGE 
 
Ως χρόνος εµ̟ειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα ̟ρογράµµατα α̟όκτησης 
εργασιακής εµ̟ειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.∆. (̟αρ. 8 άρθρο 24  Ν.3200/2003). Η 
σχετική βεβαίωση εκδίδεται α̟ό τον ΟΑΕ∆ – Το̟ική Υ̟ηρεσία Προγραµµάτων 
STAGE (Λεωφ. Τατοίου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά) α̟ό την ο̟οία ̟ρέ̟ει να 
̟ροκύ̟τει το είδος και η χρονική διάρκεια του ̟ρογράµµατος. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως φορείς του ∆ηµοσίου νοούνται: Οι Υ̟ηρεσίες του ∆ηµοσίου, 
τα Ν.Π.∆.∆, οι Ο.Τ.Α. ̟ρώτου και δεύτερου βαθµού, τα Ν.Π.Ι.∆ του δηµόσιου 
τοµέα της ̟αρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, ό̟ως ισχύει µετά την 
τρο̟ο̟οίησή του µε το ν.3812/2009. 

 

Ως εργασία ̟ου έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα, θεωρείται ε̟ίσης: 

• Η α̟ασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. 

• Η συµµετοχή σε ̟ρογράµµατα α̟όκτησης εργασιακής εµ̟ειρίας (STAGE) 
του ΟΑΕ∆.  

• Η α̟ασχόληση µε Σύµβαση Έργου σε φορείς του ∆ηµοσίου.  

 

Ε̟ισηµάνσεις σχετικά µε τον υ̟ολογισµό της εµ̟ειρίας και λοι̟ές 
διευκρινίσεις. 

 
1. Ο χρόνος εµ̟ειρίας υ̟ολογίζεται, µετά την α̟όκτηση του τίτλου σ̟ουδών ̟ου 
α̟αιτείται α̟ό την ̟ρόσκληση και όταν α̟αιτείται άδεια άσκησης ε̟αγγέλµατος 
ή άλλη ε̟αγγελµατική άδεια ή βεβαίωση, µετά την α̟όκτηση αυτών. 

2. Ο χρόνος εµ̟ειρίας ̟ου δηλώνει ο κάθε υ̟οψήφιος ̟ρέ̟ει να συµφωνεί µε τον 
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χρόνο ̟ου  ̟ροκύ̟τει α̟ό τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.  

3. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (̟ροκειµένου για ασφαλισµένους στο ΙΚΑ) 
̟ροκύ̟τει α̟ό ηµέρες ασφάλισης, οι µήνες εµ̟ειρίας υ̟ολογίζονται αν διαιρεθεί το 
σύνολο των ̟ραγµατο̟οιηθεισών ηµερών ασφάλισης δια του (25). 
Οι µήνες εµ̟ειρίας (̟ροκειµένου για ασφαλισµένους σε λοι̟ά ασφαλιστικά 
ταµεία, ̟λην ΙΚΑ) µ̟ορεί να ̟ροκύ̟τουν και µε αφαίρεση των ηµεροµηνιών 
έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήµατος εµ̟ειρίας. Στην ̟ερί̟τωση αυτή εάν 
οι ηµέρες του συνόλου των διαστηµάτων της εµ̟ειρίας είναι µεγαλύτερες ή ίσες των 
30 ηµερών, µετατρέ̟ονται σε µήνες διαιρώντας διά του 30 και λαµβάνοντας το 
ακέραιο µέρος του αριθµού ̟ου ̟ροκύ̟τει. 

  

4.   ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ (ό̟ου α̟αιτείται) 
 

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) ε̟εξεργασίας κειµένων, β) 
υ̟ολογιστικών φύλλων και γ) υ̟ηρεσιών διαδικτύου α̟οδεικνύεται ως εξής: 

1 Με ̟ιστο̟οιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ ̟ου εκδίδονται 
α̟ό φορείς οι ο̟οίοι ̟ιστο̟οιούνται α̟ό τον Εθνικό Οργανισµό Πιστο̟οίησης 
Προσόντων και Ε̟αγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) ̟ρώην Οργανισµός 
Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί α̟ό τον ίδιο 
τον Ο.Ε.Ε.Κ.  

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς ̟ου έχουν ̟ιστο̟οιηθεί α̟ό τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον 
ΕΟΠΠΕΠ, µε σχετικές ̟ράξεις, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία 
̟ιστο̟οίησης, µε την ε̟ιφύλαξη των  αρ. 28 και 40 της µε αριθµό 
121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014) 

 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 

α̟όφασης του ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 µε την αριθ. 
Β/22579/30.11.2012 α̟όφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 

 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 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) 
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ζ) ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)  (14.9.2007)  
 
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ 

ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 ̟ράξη µετονοµασίας 
της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-

INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 α̟όφαση του 
ΕΟΠΠΕΠ ̟ερί µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ) 

 
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-

2009) 
 
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ)  (10-4-2014). 
 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015) 
 
  
Τα ̟ιστο̟οιητικά ̟ου εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς  είναι τα εξής: 
 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 

ECDL Core Certificate 
ECDL Start Certificate 
ECDL Progress Certificate 
ECDL Profile Certificate 

 
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 
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ε) ΚΕΥ-CERT 

Key Cert IT Basic 
Key Cert IT Initial 

 
στ) ACTA Α.Ε. 

Certified Computer User (CCU) 
 
ζ) I SKILLS A.E. 

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

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - 
TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ 
Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου) 
Basic  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 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Basic Office  
Business  Office  

 
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL CERT>> 
Global Intermediate  
Global Intermediate A 
Global Intermediate B 
Global Intermediate C 

 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Unicert Primary 
 

 

Α̟ό τα ανωτέρω ̟ιστο̟οιητικά ̟ρέ̟ει να α̟οδεικνύεται η γνώση και των τριών 
γνωστικών αντικειµένων: α) ε̟εξεργασίας κειµένων, β) υ̟ολογιστικών φύλλων 
και γ) υ̟ηρεσιών διαδικτύου. 

 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος έχει ολοκληρώσει µε ε̟ιτυχία τις εξετάσεις στις 
οριζόµενες α̟ό την ̟ροκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό ̟ιστο̟οιητικό δεν έχει 
ακόµη εκδοθεί , µ̟ορεί να γίνει α̟οδεκτή σχετική ̟ερί τούτου βεβαίωση του κατά 
τα ανωτέρω ̟ιστο̟οιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υ̟οψήφιος, όµως, 
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εφόσον, είναι ̟ροσλη̟τέος ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει το ̟ιστο̟οιητικό  στο φορέα 
̟ου διορίζεται.  

Λοι̟ά ̟αραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλ̟) 
δεν γίνονται  δεκτά. 

Γίνονται ε̟ίσης δεκτά ̟ιστο̟οιητικά γνώσης Η/Υ τα ο̟οία χορηγήθηκαν α̟ό τους 
̟αρα̟άνω φορείς (α έως δ) µέχρι και την ηµεροµηνία ̟ιστο̟οίησής τους α̟ό τον 
Ο.Ε.Ε.Κ, µε την εξής ονοµασία: 

 
 α) ECDL α̟ό την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 
 β) Cambridge International Examinations α̟ό UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

(εταιρεία Vellum Global Educational Services). 
 γ) IC3 ή MOS α̟ό CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (̟ρώην 

TECHNOPLUS) και  
 δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT α̟ό LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT 

Hellas Α.Ε.). 
 
 
Γίνονται ε̟ίσης δεκτά, εφόσον ̟εριλαµβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, ̟ιστο̟οιητικά 
Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό τον ΟΕΕΚ, κατό̟ιν ε̟ιτυχούς 
συµµετοχής του υ̟οψηφίου σε εξετάσεις ̟ιστο̟οίησης Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ 
φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου διοργάνωσε ο Οργανισµός.  
 

 «Η ισχύς των ̟ιστο̟οιητικών γνώσης χειρισµού Η/Υ ̟ου εκδόθηκαν α̟ό τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., α̟ό φορείς ̟ιστο̟οιηµένους α̟ό τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. µέχρι και την 
ηµεροµηνία ̟ιστο̟οίησής τους και α̟ό φορείς ̟ιστο̟οιηµένους α̟ό τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  
τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µετά την ηµεροµηνία ̟ιστο̟οίησής τους είναι 
αόριστης διάρκειας. (̟αρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) 
ό̟ου αναφέρεται ότι ̟ροστίθεται ̟αρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013). 

 

2 Mε τίτλους σ̟ουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 
εκ̟αίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, ό̟ως αυτοί 
αναφέρονται κατωτέρω. 

3 Με  τίτλους σ̟ουδών, βασικούς ή /και µετα̟τυχιακούς, Πανε̟ιστηµιακής 
ή/και Τεχνολογικής εκ̟αίδευσης, α̟ό την αναλυτική βαθµολογία των ο̟οίων 
̟ροκύ̟τει ότι οι υ̟οψήφιοι έχουν ̟αρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, 
υ̟οχρεωτικά ή κατ’ ε̟ιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα α̟ό 
τα τέσσερα αυτά µαθήµατα µ̟ορεί να έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί στο ̟λαίσιο της 
α̟όκτησης τίτλου σ̟ουδών είτε Πανε̟ιστηµιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) 
Εκ̟αίδευσης  είτε µετα̟τυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού δι̟λώµατος και 
υ̟ολογίζονται αθροιστικά.  

Οι υ̟οψήφιοι της Πανε̟ιστηµιακής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης 
α̟οδεικνύουν ε̟αρκώς τη γνώση χειρισµού Η/Υ ακόµη και  µε µόνη την 
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υ̟οβολή βεβαιώσεων τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις ο̟οίες ̟ιστο̟οιείται ότι 
̟αρακολούθησαν ε̟ιτυχώς, σε ̟ρο̟τυχιακό ή µετα̟τυχιακό ε̟ί̟εδο, τέσσερα (4) 
εξαµηνιαία µαθήµατα τα ο̟οία κατά την εκτίµηση του τµήµατος εµ̟ί̟τουν στην 
̟εριοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ. 
∆ιευκρινίζεται ότι τίτλοι σ̟ουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας α̟ό την 
κατηγορία για την ο̟οία υ̟οβάλλει αίτηση ο υ̟οψήφιος , εφόσον ̟ληρούν και τις 
λοι̟ές ̟ροϋ̟οθέσεις εγκυρότητας , γίνονται δεκτοί , δεδοµένου ότι αφενός οι εν λόγω 
τρό̟οι α̟όδειξης ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το ̟ροσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι 
και βεβαιώσεις υ̟οβάλλονται για την α̟όδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη 
διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της ̟ροκηρυσσόµενης. 

4 Γίνονται ε̟ίσης δεκτά, ̟ιστο̟οιητικά γνώσης ̟ληροφορικής ή χειρισµού 
Η/Υ ̟ου χορηγούνται α̟ό φορείς της αλλοδα̟ής, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι 
συνοδεύονται α̟ό σχετική α̟όφαση του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ̟ερί της 
αντιστοίχισης τους.  

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑ∆/ΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  
(ό̟ως αυτοί ̟ροσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.∆ 50/2001 ό̟ως ισχύει) 

 
1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής    
- Πληροφορικής και Τηλε̟ικοινωνιών    
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υ̟ολογιστών    
- Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υ̟ολογιστών    
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής     
- Ε̟ιστήµης Υ̟ολογιστών  
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υ̟ολογιστών    
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Ε̟ικοινωνιακών Συστηµάτων    
- Μηχανικών Η/Υ Τηλε̟ικοινωνιών και ∆ικτύων    
- Ε̟ιστήµης και  Τεχνολογίας Υ̟ολογιστών   
- Ε̟ιστήµης και Τεχνολογίας Τηλε̟ικοινωνιών   
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υ̟ολογιστών   
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υ̟ολογιστών 
- Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοιατρική  
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλε̟ικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ 
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)  
- ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων  
- Ε̟ιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 

ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδα̟ής. 
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Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
- Πληροφορικής  
- Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστικών Συστηµάτων    
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλε̟ικοινωνιών    
- Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων  
- Βιοµηχανικής Πληροφορικής  
- Πληροφορικής και Ε̟ικοινωνιών    
- Γεω̟ληροφορικής και Το̟ογραφίας  
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υ̟ολογιστών   
- Τηλε̟ληροφορικής και ∆ιοίκησης  
- Τηλε̟ικοινωνιών  και ∆ικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)    
- Ε̟ιχειρηµατικού  Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων  
- Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία 
- ∆ιαχείρισης  Πληροφοριών   

ή άλλος ισότιµος τίτλος σ̟ουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της 
ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής. 

 
 

2.  ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 
- ∆ί̟λωµα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ο̟οιασδή̟οτε ειδικότητας  του 

τοµέα Πληροφορικής, ή  
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σ̟ουδών Τεχνικού Ε̟αγγελµατικού Εκ̟αιδευτηρίου :  
 i)  Ο̟οιασδή̟οτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής - ∆ικτύων Η/Υ, 
 ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστικών Συστηµάτων ή 

Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων του Ηλεκτρονικού 
Τοµέα, 

- Α̟ολυτήριος τίτλος :  
 i)  κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
 ii)  τµήµατος Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών, Τεχνικού 

Ε̟αγγελµατικού Λυκείου, ή  
 iii) ειδικότητας Υ̟αλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Ε̟αγγελµατικής 

Σχολής. 
 ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών µονάδων  της ηµεδα̟ής ή 

αλλοδα̟ής. 
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5. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. (Ν.4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 
26.3.2014) 

Της αλλοδα̟ής  

Τίτλοι, ̟ιστο̟οιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδα̟ής ̟ου α̟αιτούνται α̟ό την 
̟ρόσκληση ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Η ε̟ίσηµη µετάφρασή τους γίνεται α̟ό αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υ̟ουργείου 
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή α̟ό 
δικηγόρο ή α̟ό άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. 
Ειδικώς όµως µετά τον νέο «Κώδικα ∆ικηγόρων» (άρθρο 36,ν.4194/2013/ΦΕΚ 
208/27.09.2013/τ. Α’), µεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων ̟ου γίνονται α̟ό 
δικηγόρο µετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο 
ίδιος έχει ε̟αρκή γνώση της γλώσσας α̟ό και ̟ρος την ο̟οία µετέφρασε. 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας, 
̟ροκειµένου ̟ερί τίτλων σ̟ουδών µε τους ο̟οίους α̟οδεικνύεται η γνώση της 
ξένης γλώσσας, τίτλοι ̟ου ̟ροσκοµίζονται σε α̟λά φωτοαντίγραφα γίνονται 
δεκτοί, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ̟ροσκοµίζονται ε̟ικυρωµένες µεταφράσεις αυτών, 
στις ο̟οίες γίνεται µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν ̟ροσκοµισθεί τα 
̟ρωτότυ̟α ή ε̟ικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων. 

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, ̟ιστο̟οιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υ̟οχρεωτικά 
α̟οδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα εγγράφων ̟ου έχουν εκδοθεί 
α̟ό αλλοδα̟ές αρχές και έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο. 

Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, τα ο̟οία έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο. 

Της ηµεδα̟ής  

α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδα̟ής, δηλαδή έγγραφα ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό υ̟ηρεσίες 
και  φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα  (̟.χ. τίτλοι σ̟ουδών – 
άδειες – ̟ιστο̟οιητικά – βεβαιώσεις κ.λ̟.), υ̟οβάλλονται και γίνονται υ̟οχρεωτικά 
α̟οδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων εγγράφων ή των ακριβών 
αντιγράφων τους. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδα̟ής, δηλαδή έγγραφα ̟ου δεν εκδίδονται α̟ό 
υ̟ηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (εκδίδονται 
α̟ό ιδιωτικούς φορείς), υ̟οβάλλονται και γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα ο̟οία έχουν 
ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό τα ̟ρωτότυ̟α 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς του δηµόσιου 
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (̟.χ. α̟ολυτήριο ιδιωτικού λυκείου ̟ου φέρει τη 
θεώρηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης του Υ̟ουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση ̟ου φέρει θεώρηση α̟ό 
αρµόδιο ελεγκτή ιατρό). 


