
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην
Νομική Υπηρεσία - έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων
159 και 244, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44, 45, 46 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208)
«Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241),
όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ.
3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2201/28-06-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β΄
2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β΄3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-
10-2018 (ΦΕΚ Β΄4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, διορθώθηκε (ΦΕΚ Β΄ 3167/12-9-2017) και
ισχύει σήμερα.
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5. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4765/21 (ΦΕΚ 6 Α/15-1-2021):
Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

6. Το άρθρο 9 παρ. 20 περ. α΄ του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7. Την αριθμ. 74/2020 (ΑΔΑ : 6ΙΟΗ7ΛΗ-1ΟΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου με σχέση
έμμισθης εντολής για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 47668/28-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το
οποίο ανακοινώθηκε ότι με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση
της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμό 33/2006 Π.Υ.Σ., εγκρίθηκε
μεταξύ άλλων και η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Νομική
Υπηρεσία της Π.Στ.Ε. (με έδρα τη Λαμία).

9. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 206532/3320/21-9-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Διοίκησης
περί ύπαρξης κενής οργανικής θέσης δικηγόρου με πάγια έμμισθη εντολή (Περίγραμμα
Θέσης Εργασίας 2074827830).

10. Την με αριθμ. πρωτ. 102380/3422/20-5-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού -
Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Στ.Ε., σχετικά με την εξασφάλιση πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από την πρόσληψη ενός δικηγόρου
με σχέση έμμισθης εντολής, για το έτος 2021, με εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών (α/α 1/4-1-2021 με ΑΔΑ : Ψ1ΖΤ7ΛΗ-8Ο8, α/α
2/4-1-2021 με ΑΔΑ : ΩΤΘ17ΛΗ-ΘΟΣ και α/α 13/4-1-2021 με ΑΔΑ : 6ΗΓΧ7ΛΗ-Α6Ν) .

11. Την με αριθμ. πρωτ. 107393/3567/26-5-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΘΦ7ΛΗ-ΚΦ0) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης για την δημοσίευση της παρούσας σε μία (1) εφημερίδα του
Τοπικού Τύπου.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις με πάγια
αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (έδρα - Λαμία), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013.

Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας
ειδικών θέσεων (Περίγραμμα Θέσης Εργασίας 2074827830) της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (άρθρο 33 του Π.Δ. 148/2010) και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την
κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Επιπλέον υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του/της στο κατάστημα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Νομική Υπηρεσία - έδρα), για χρόνο που ανταποκρίνεται
στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν υφίσταται ανάγκη παράστασης
ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
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A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι, η άσκηση των
αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (άρθρο 28 του Π.Δ. 148/2010 όπως ισχύει) και ιδίως :

α) Νομική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις κάθε μορφής υποθέσεις
της, δικαστικές ή εξώδικες και νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής
με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές.

β) Η παράσταση ενώπιον δικαστηρίων για την εκπροσώπηση των θέσεων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

γ) Η διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

δ) Η διατύπωση γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή από τον
Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες ή τους Γενικούς Διευθυντές, στο πλαίσιο των
αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους.

ε) Επιπλέον, ο/η δικηγόρος δύναται να :

Προβαίνει στην επεξεργασία και τον νομικό έλεγχο όλων των συμβάσεων που
συνάπτει η Π. Στ. Ε. με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων αυτής για την ανάθεση
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

Παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας για την
παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Περιφερειακή
Αρχή.

Οι αποδοχές του δικηγόρου καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.
4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176)

B. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Απαραίτητα προσόντα:

Οι υποψήφιοι για την προκηρυσσόμενη θέση πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις :

1. Να είναι Έλληνες / Ελληνίδες πολίτες ή πολίτης κράτους - μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους, που είναι συμβαλλόμενο στη Σύμβαση Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου. Έλληνας το γένος μπορεί να διορισθεί δικηγόρος μετά από άδεια του
Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από τη διατύπωση γνώμης του οικείου
δικηγορικού συλλόγου (παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Δικηγόρων)

2. Nα μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας (παρ. 1 του άρθρου 45
του Κώδικα Δικηγόρων )

3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος ή Νομικής Σχολής Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή άλλου κράτους - μέλους της της Ε.Ε.,
εφόσον έχει περατώσει με επιτυχία τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 15 του
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Τμήματος Β΄, ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), που
προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ Α΄ 80) - (παρ. 2 του άρθρου 6 του
Κώδικα Δικηγόρων)

4. Να είναι δικηγόροι Παρ’ Εφέταις και μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας.

5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν
καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

6. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή
εφόσον κατέχουν τέτοια θέση, να πρέπει να προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση
(βλ. υπό στοιχείο 6 της ενότητας Γ ) .

7. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

8. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης και να μην τελούν
υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

9. Να κατέχουν πιστοποιημένη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα
αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου από φορέα αναγνωρισμένο από το ελληνικό δημόσιο.

Επιθυμητά - επιπρόσθετα προσόντα υποψηφίων

10. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ιδίως ο μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου.

11. Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο της
απασχόλησης του Διοικητικού Δικαίου.

12. Η επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική. Ιδιαίτερα θα
εκτιμηθεί ο χειρισμός υποθέσεων δημοσίου δικαίου ενώπιον δικαστηρίων. Η εμπειρία
αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις.

13. Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας
τουλάχιστον επιπέδου Β2.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση :
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Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Δ/νση Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού - Λεωφόρος
Καλυβίων 2, Τ.Κ. 35132 - Λαμία, απευθύνοντας την υπόψιν κ. Ελένης Πιλάτου (τηλ.
επικοινωνίας: 22313 - 54709), με την ένδειξη «Αίτηση - Δικαιολογητικά Προκήρυξης
θέσης Δικηγόρου»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες,
υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε μία (1) τοπική εφημερίδα, ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου
Λαμίας, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Λαμίας και στα γραφεία του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην
εφημερίδα. 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.

Η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά προς
απόδειξη των απαραίτητων και επιθυμητών - επιπρόσθετων προσόντων:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή της
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του
διαβατηρίου.

2. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου
σχολών αλλοδαπής. Στον τίτλο σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής
βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός
εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο βαθμό, πρέπει να υποβληθεί
και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό με δύο δεκαδικά
στοιχεία. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται αναγνώριση
ισοτιμίας και αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με την βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄ (για τους άνδρες υποψηφίους).

5. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου , από το οποίο να προκύπτει η
ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο, η ιδιότητα του υποψηφίου/ας, ως δικηγόρου
Παρ’ Εφέταις, τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας του/της, ότι ο/η υποψήφιος/α δεν έχει
τιμωρηθεί πειθαρχικά κι ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο/η υποψήφιας/α δεν παρέχει τις
υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο
νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από
το νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη
θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων ή που
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο ΝΠΔΔ μπορούν να εμφανιστούν ως
υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της
προηγουμένης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα
θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην
περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν
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βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν
από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει
ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.
3528/2007 και στο άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) δεν είναι
υπόδικος για τα ανωτέρω αδικήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα
και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Η ανωτέρω δήλωση καλύπτει την
υποβολή του αντιγράφου ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος καθώς η
υποχρέωση υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου έχει καταργηθεί ως
δικαιολογητικό συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αμοιβή
(ΚΥΑ 9362/5-5-2006 , ΦΕΚ Β΄/561).

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει
ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 10 του Ν.
3528/2007 (Υ.Κ.), όπως ισχύει.

9. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με τα στοιχεία της επιστημονικής και
επαγγελματικής δράσης και επάρκειας στο οποίο θα πρέπει να περιγράφεται
αναλυτικά η εμπειρία του/της.

10. Αποδεικτικό πιστοποιημένης γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα
αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου από φορέα αναγνωρισμένο από το ελληνικό δημόσιο. Ο τρόπος
απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ περιγράφεται αναλυτικά στο Ειδικό παράρτημα ΙΙ
Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόποι απόδειξης.

11. Τυχόν αποδεικτικά για τα πρόσθετα προσόντα που μοριοδοτούνται, σύμφωνα
με τα κριτήρια του εδαφίου Ε, ή τα οποία ο/η υποψήφιος/α θεωρεί απαραίτητα, θα
προσκομίζονται επίσης σε ευκρινή αντίγραφα και θα συνυποβάλλονται μαζί με την
αίτηση π.χ. τίτλοι ξένων σπουδών, τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, αποδεικτικό μονογονεϊκής οικογένειας με επιμέλεια
παιδιού, απόδειξη εμπειρίας κ.λπ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που αποκτήθηκαν από
πανεπιστήμια εξωτερικού θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί για την ισοτιμία τους και
να προσκομίζεται το οικείο επικυρωμένο έγγραφο αναγνώρισης. Επίσης, πτυχία
ξένης γλώσσας θα πρέπει να κατατίθενται επίσημα μεταφρασμένα.

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την απόδειξη των απαραίτητων και επιθυμητών - επιπρόσθετων προσόντων, σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74). Εάν δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που
δηλώνουν με την αίτησή συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρνει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του,
επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου -ας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των
αιτήσεων συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων έστω και συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση με νέα αίτηση σε
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κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Δικαιολογητικά μετά το πέρας της προθεσμίας
υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986,
όπως ισχύει, η δε ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες
κυρώσεις.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α)
ως ακολούθως :

Τίτλοι – Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις της ημεδαπής

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και
φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδειες,
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του
δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τίτλοι – Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις της
αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που προσκομίζονται πρέπει να
είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται
από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το
Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο, ή από άμισθο διερμηνέα
διορισμένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο Κώδικα
Δικηγόρων (άρθρο 36, Ν.4194/2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που
γίνονται από δικηγόρο μετά την 27-9-2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία
μετέφρασε.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης
γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την
προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται
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μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Τα ανωτέρω (τίτλοι-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις)
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές κι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στους τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και
το έτος κτήσης αυτού. Ως χρόνος κτήσης των ως άνω τίτλων λογίζεται η ημερομηνία
περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα. Εάν ο χρόνος
κτήσης δεν προκύπτει από υποβληθείσα βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Α.Ε.Ι., τότε
προκύπτει από τον προσκομισθέντα τίτλο σπουδών. 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.
Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο
υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό
βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια
αξιολογική κλίμακα (Άριστα 8,5/Πολύ καλά 6,5/Καλά 5). Σε περίπτωση που ο βαθμός
τίτλου δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό θα λαμβάνεται υπόψη το
ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης («5,00»).

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου 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 με τη βαθμολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

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 (άρθρο 8, Ν.3328/2005). Στην περίπτωση αυτή θα
λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(«5,00»).

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την
προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του
τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί
ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των
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αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείμενο ή η απαιτούμενη από την οικεία προκήρυξη εξειδίκευση, απαιτείται
βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό,
καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

ΤΙΤΛΟΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης.

ΤΙΤΛΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ και το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως : i) δικαστικές αποφάσεις, από τις
οποίες να προκύπτει η παράσταση του υποψηφίου, ii) δικόγραφα (εισαγωγικά
δικόγραφα, ένδικα βοηθήματα και μέσα, προτάσεις και υπομνήματα), τα οποία πρέπει
να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και να έχουν κατατεθεί νομίμως είτε
από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε από άλλο πρόσωπο, iii) γνωμοδοτήσεις, iv) βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας, v) συμβάσεις vi) επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λ.π.. Όλα τα παραπάνω
να αφορούν απασχόληση σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων του δημοσίου. Ειδικά για τις βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας θα πρέπει : α) αν αυτές προέρχονται από δημόσιους φορείς να φέρουν
αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και β) αν αυτές προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδότες
(του ιδιωτικού τομέα) να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υπογράφοντος και να
αναγράφουν την ιδιότητά του και στοιχεία για την περίοδο, κατά την οποία ο βεβαιών
ασκούσε τα καθήκοντά του στη θέση αυτή.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο εδάφιο
η΄ παρ. 2 του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων, κριτήρια.

Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών (%) καθορίζονται στον
κατωτέρω πίνακα. Η μέγιστη βαθμολογία για κάθε κριτήριο είναι τα 100 μόρια και
επιτυχών είναι αυτός/ή που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια συνολικά, αφού
συνυπολογιστεί ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε κριτήριο.
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α/α Κ ρ ι τ ή ρ ι ο Συντελεστής
βαρύτητας (%)

1
Προσωπικότητα (Συνέντευξη)

25%Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
κριτήριο προσωπικότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 μόρια.
Επιστημονική κατάρτιση
Μοριοδοτείται ο βασικός τίτλος σπουδών (βαθμός πτυχίου Νομικής

2
Σχολής Χ 10 )

15 %Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
κριτήριο επιστημονική κατάρτιση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100
μόρια.

Εξειδίκευση στο αντικείμενο απασχόλησης
Μοριοδοτούνται έως και δύο μεταπτυχιακοί ή ένας διδακτορικός τίτλος
σπουδών. Ειδικότερα :

α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας,
στο γνωστικό αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου με 60 μόρια

3
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε

5%άλλο γνωστικό αντικείμενο με 30 μόρια
γ) Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με
το Διοικητικό Δίκαιο με 100 μόρια

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
κριτήριο εξειδίκευση στο αντικείμενο απασχόλησης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 100 μόρια

Επαγγελματική πείρα - επάρκεια
Μοριοδοτείται ο χρόνος άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και η
απασχόληση σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων του δημοσίου :

α) 1 μόριο για κάθε έτος άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος με
ανώτερο τα 20 έτη (μέχρι 20 μόρια)
β) Η εμπειρία σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων του δημοσίου (όπως: i)

4
δικαστικές αποφάσεις, από τις οποίες να προκύπτει η παράσταση του
υποψηφίου, ii) δικόγραφα (εισαγωγικά δικόγραφα, ένδικα βοηθήματα

40%και μέσα, προτάσεις και υπομνήματα), τα οποία πρέπει να φέρουν
υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και να έχουν κατατεθεί
νομίμως είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε από άλλο πρόσωπο, iii)
γνωμοδοτήσεις, iv) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, v) συμβάσεις vi)

επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λ.π) βαθμολογείται με ανώτερο τα 100
μόρια
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
κριτήριο επαγγελματική πείρα - επάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
100 μόρια.

5
Γνώση ξένων γλωσσών

5%Βαθμολογείται η γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλική, Γαλλική και
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Γερμανική).
α. Η γνώση 1ης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται έως και 60 μόρια ως
εξής:
Καλή γνώση= 20 Πολύ καλή γνώση = 40 μόρια, άριστη γνώση = 60
μόρια.
β. Η γνώση 2ης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται επιπλέον έως και 40
μόρια ως εξής:
Καλή γνώση = 20 μόρια, πολύ καλή γνώση = 30 μόρια, άριστη γνώση
= 40 μόρια.

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
κριτήριο γνώση ξένων γλωσσών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100
μόρια
Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

6 Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το 3%κριτήριο πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 100 μόρια.
Οικογενειακή Κατάσταση
Ειδικότερα:
 Έγγαμος = 20 μόρια,
 Ένα ανήλικο τέκνο 20 μόρια, δύο ανήλικα τέκνα 40 μόρια, τρία

ανήλικα τέκνα 60 μόρια, τέσσερα ανήλικα τέκνα και άνω 70 μόρια

7  Μονογονεϊκή οικογένεια = 30 μόρια 2%(τα μόρια έγγαμου / μονογονεϊκής οικογένειας και αριθμού ανηλίκων
τέκνων συναθροίζονται)

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
κριτήριο γνώση οικογενεική κατάσταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
100 μόρια

8
Προοπτική εξέλιξης

5%Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
κριτήριο προοπτική εξέλιξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 μόρια.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του
Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2β΄του Ν.
4194/2013 (ΦΕΚ Α΄/208) - ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, όπως ισχύει μετά από την
αντικατάστασή του από την παρ. 7 του άρθρου 60 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 370) και
αποτελείται από:

α) ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον
Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από
τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) τρεις (3) δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη
δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου (Λαμίας),

γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που ορίζει ο
Περιφερειάρχης.
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Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας. Η Π.Στ.Ε. επιμελείται την τοιχοκόλληση της προκήρυξης
στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Λαμίας και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου
Λαμίας αντίστοιχα. Επίσης, η προκήρυξη δημοσιεύεται με πρόσκληση για την υποβολή
υποψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου (Λαμία), κατά προτίμηση ημερήσια. Μαζί με τις κοινοποιήσεις
κοινοποιείται και ο εκπρόσωπος της Π.Στ.Ε. που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η προκήρυξη. Η Επιτροπή με απόφασή της
ορίζει τον τόπο και τον χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της
επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για
τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη της Π. Στ. Ε. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις
αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική
συνέντευξη.

Μέσα σε ένα (1) μήνα το πολύ από τη τελευταία ατομική συνέντευξη η Επιτροπή
εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση
της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη των θέσεων που
προκηρύχθηκαν. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την
δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει την
ανάληψη υπηρεσίας στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών.

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο “Διαύγεια”, στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www. pste.gov.gr) και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων αρ. 2 -
ΛΑΜΙΑ) όπως επίσης και στο Περιφερειακό Κατάστημα της Π.Ε. Φθιώτιδας (Πλατεία
Ελευθερίας αρ. 13 - ΛΑΜΙΑ) και να δημοσιευθεί με πρόσκληση για την υποβολή
υποψηφιοτήτων σε μία ημερήσια εφημερίδα της Λαμίας.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν τo παράρτημα I Τίτλοι
γλωσσομάθειας - Τρόπος απόδειξης και παράρτημα ΙΙ Γνώσης Χειρισμού Η/Υ - Τρόποι
απόδειξης (τα οποία είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια καθώς και στην
ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε. και στην διαδρομή https://pste.gov.gr/deltia-tipou-2/)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, 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» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της
παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ.
50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του
ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή
MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη)
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι
από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του
αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά
που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως
μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας
ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως
οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ,
από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού
Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN
ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230
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• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)

• Business English Certificate Higher του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 200-210

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 200-210

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με
βαθμολογία από 8,5 και άνω .

• ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου
MICHIGAN (English LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language
Assessments - CaMLA ή Michigan Language Assessment.)

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του
EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 3 Certificate in ESOL
International(CEF C2)

• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του
TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN
ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης
γνώσης).

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή
PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI
LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,
με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European
Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe
Level C2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU –
CELP) : CEF C2.

Σελίδα 14 από 33

ΑΔΑ: 6ΛΕ57ΛΗ-ΘΦΡ



• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2
Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening,
Reading, Writing, Speaking).

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

•GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3
Certificate in ESOL International (Classic C2)

•C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading,
Writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης
γνώσης)

•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International
(CEFR C2)

• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level C2

•LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL
International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή
του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 180-199

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 180-190

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με
βαθμολογία από 7 έως 8.

• Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή Business English Certificate Higher του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 180-199
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• Business English Certificate VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 180-190

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 2 Certificate in ESOL
International(CEF C1)

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE
LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC
AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC),
βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY,
USA.

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή
PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI
LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,
σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening,
Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European
Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
C1).

• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1
Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
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• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening,
Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία
από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA) ή
του MICHIGAN Language ASSESSMENT.

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking)
βαθμολογία από 190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή

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

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

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

• C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening,
Reading, Writing) (Expert C1) και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL
International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

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

• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level C1

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 160-179

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με
βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

•Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή Business English Certificate Vantage του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 160-179
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• Business English Certificate Preliminary του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 160-170

• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 160-170

• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου
MICHIGAN (English LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language
Assessments - CaMLA ή Michigan Language Assessment.)

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL
LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL
Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)

•CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE
LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE
IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic
American University (Nashua, New Hampshire, USA)

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)
βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY,
USA.

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή
PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI
LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,
σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,
με βαθμό «Distinction” ή “Credit.

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European
Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
B2).
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• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU –
CELC) : CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2
Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening,
Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία
από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS ή του
MICHIGAN Language ASSESSMENT

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking)
βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening,
Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language
Assessment

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1
Certificate in ESOL International (Classic B2)

• Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening,
Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in
ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της καλής γνώσης).

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

• NYLC –NEW YORK Language CENTER CERTIFICATE Level B2

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL
International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English 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

Σελίδα 19 από 33

ΑΔΑ: 6ΛΕ57ΛΗ-ΘΦΡ



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

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2 )
αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

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

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο
Παιδείας -CIEP.

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

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

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

• Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

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

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)-
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

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

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

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues
Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο
C1
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• 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.

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996)
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

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

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues
Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2

• Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο
παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-
Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

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

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

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

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

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-
12-2011)

• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2. (Ενότητες: Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen)
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• Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

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

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου
Goethe.

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.

• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch (μέχρι
31/12/2014) . Από 1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C1. Από
1/1/2018 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C1 (Ενοτητα 1:lesen, hoRen,
schReiben, Ενοτητα 2: SPRECHEN)

• Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
του Ινστιτούτου Goethe.

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.

• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch (μέχρι
31/12/2014) . Από 1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat Β2. Από
1/1/2018 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat B2 (Ενοτητα 1:lesen, hoRen,
schReiben, Ενοτητα 2: SPRECHEN)

•Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες
αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναγράφονται στο παρόν
παράρτημα, οι οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους (άρθρο 58,
ν.4674/2020, ΦΕΚ 53/11.3.2020/τ.Α΄)

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

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

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών
στην αλλοδαπή.

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση 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 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄).
Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου
της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς
τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται
επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία
ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν
λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την
έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι
τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην
ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου
επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης
γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης
γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας
προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα
προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

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

Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από
φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο
τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον
ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα
ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό
121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014).

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012
απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ.
Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services (ΔΠ 35945/28.7.2017
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε
& ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT
Hellas Α.Ε.)

ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.)
(5.4.2006)

στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006)

ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ
ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της
ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί
μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
(30-9-2009)
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ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.01.2015)

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

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)

ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/05.12.2019 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)

ιζ) «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ–
Κ. ΠΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΔΠ/2997/17.02.2020
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιη) «UCERT» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΔΠ/30357/03.08.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)

People Cert Computer Skills Level 1

β) Vellum Global Educational Services S.A. Cambridge

International Diploma in IT Skills Cambridge

International Diploma in IT Skills Proficiency Vellum

Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Proficiency

Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level
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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.

Certified Computer User (CCU)

Certification Proficiency in IT Skills, CPIT

ζ) I SKILLS A.E.

Basic I.T. Standard

Basic I.T. Thematic

Basic I.T. Core

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS
CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ

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

Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

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

Infocert Unities
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θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Basic Office

Business Office

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<< GLOBAL CERT>>

Global Intermediate Global

Intermediate A Global

Intermediate B Global

Intermediate C Global Basic

Office Global Advanced

Plus Global Intermediate

Express Global Office

Expert

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Unicert Primary

Unicert Primary Διαθεματικό

Unicert Advanced Plus

ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε.

Internet and Computing Core Certification (IC3)

Microsoft Office Specialist

Infotest Certified Basic User

Microsoft Certified Application Specialist

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»

PRO-Cert IT User

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»
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Πληροφορικής/Certified Computer User

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»

EXAMS CERT BASIC

EXAMS CERT BASIC MS

EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA

ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»

STANDARD COMPUTER SKILLS

STANDARD COMPUTER SKILLS FAST

EXCELLENT COMPUTER SKILLS

ιζ) EQcert – EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS

EQcert BASIC

EQcert BASIC - LV1

EQcert BASIC - LV2

ιη) UCERT

STANDARD OFFICE USER

STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL)

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών
γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε
συνδυασμό των ενοτήτων <<Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>,
<<Υπηρεσίες Διαδικτύου>>).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις
οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη
εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω
πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος
πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν
γίνονται δεκτά.
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Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους
παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία
Vellum Global Educational Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS)
και

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas
Α.Ε.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά
Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς
συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον
Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την
ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον
Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης
διάρκειας (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’/10-9-2014) όπου
αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).

Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί
αναφέρονται κατωτέρω.

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

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την
υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4)
εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή
της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Σελίδα 29 από 33

ΑΔΑ: 6ΛΕ57ΛΗ-ΘΦΡ



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.

Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που
χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από
σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισης τους.

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

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001
όπως ισχύει)

1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής

- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

- Επιστήμης Υπολογιστών

- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
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- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών

- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

- Πληροφορικής και Τηλεματικής

- Ψηφιακών Συστημάτων

- Πληροφοριακά Συστήματα

- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών

- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής

- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

- Βιομηχανικής Πληροφορικής

- Πληροφορικής και Επικοινωνιών

- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
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- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

- Διαχείρισης Πληροφοριών

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

- Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

- Επιχειρησιακής Πληροφορικής

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής, ή

- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,

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

- Απολυτήριος τίτλος:

i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

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

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

ή

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

ή
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Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων
Υπολογιστών ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής
ή αλλοδαπής
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