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Αγιος Νικόλαος, 31-10-2013 

Αρ. Πρωτ: 227 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου (οδός Αργυροπούλου 3) 
λαμβάνοντας υπόψη: 

1) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπ’ αριθ. 103/27-3-2013 συνεδρίαση του. 

2) την υπ’ αριθ. πρωτ. 4514/17-5-2013 βεβαίωση του ΑΣΕΠ. 

3) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110Β/23148/30-8-2013 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 
1 της ΠΥΣ 33/2006. 

4) την υπ’ αριθ. πρωτ. 12571/23-9-2013 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

5) το τοπικό πρόγραμμα LEADER Λασιθίου το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή της 
προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, με 
φορέα υλοποίησης την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ. 

6) το Έργο: «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) 
του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 - 2013 στην Περιφέρεια 
Κρήτης» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 
2007-2013, με ανάδοχο τον Μηχανισμό Υποστήριξης Κρήτης στον οποίο συμμετέχει η Αναπτυξιακή 
Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ως Αντένα Λασιθίου. 

ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Πολιτικού 

Μηχανικού ΠΕ, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος. 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1) Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών από το ΤΕΕ. 

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ. 

4) Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή με την ειδικότητα του Πολιτικού 
Μηχανικού. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 55 ετών.  

2.2. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το κριτήριο της 
εντοπιότητας με την εξής σειρά: 

α) Προηγούνται οι δημότες που είναι ταυτόχρονα και μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Λασιθίου (Α' βαθμός εντοπιότητας). 



β) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (Β' βαθμός εντοπιότητας). 

2.3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκτός από τα απαραίτητα προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω στο κεφάλαιο 2.1 της παρούσας 
προκήρυξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία: 

1) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 

2) Εχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί (άνδρες υποψήφιοι). 

3) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

4) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

5) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα 
της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

6) Δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1). 

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 

3) Βιογραφικό σημείωμα (με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο «Europass Βιογραφικό»). 

4) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. 

Στον τίτλο σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε 
περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της 
οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.  

Σε περίπτωση τίτλου σπουδών για τον οποίο προκύπτει μόνο αξιολογικός χαρακτηρισμός, εάν ο υποψήφιος 
δεν προσκομίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία 
που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, π.χ «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και 
«5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ούτε αξιολογικός χαρακτηρισμός, ο τίτλος θα 
χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος και θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».   

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, 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.  

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

5) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού από το ΤΕΕ. 

6) Επικυρωμένα αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

Τα απαιτούμενα αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο Παράρτημα 2. 

7) Πιστοποιητικά απόδειξης της εμπειρίας. 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού 
από το ΤΕΕ.  

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον 
ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο του Πολιτικού 
Μηχανικού.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού 
απαιτούνται: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. 



 Για τους μισθωτούς, βεβαίωση του εργοδότη ή σε περίπτωση αδυναμίας υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εμπειρίας. 

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση του εργοδότη ή σε περίπτωση αδυναμίας υπεύθυνη 
δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας και μία 
τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και 
το είδος της εμπειρίας. Στη περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, οι υποψήφιοι 
μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να 
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

8) Βεβαίωση δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας. 

Βεβαίωση (πρόσφατης έκδοσης) του οικείου Δήμου για τη δημοτικότητα και μόνιμη κατοικία. 

9) Υπεύθυνη Δήλωση. 

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.3 (Προϋποθέσεις συμμετοχής) της παρούσας προκήρυξης και 
επιπλέον ότι όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή και ακριβή. 

5. ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το έργο που θα αναλάβει ο Πολιτικός Μηχανικός θα αφορά τη τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των 
παρακάτω έργων: 

1) Τοπικό πρόγραμμα LEADER Λασιθίου 

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) είναι ο φορέας υλοποίησης του 
τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου, στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης 
LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου ο Πολιτικός Μηχανικός θα 
αναλάβει τη παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: 

α) συμμετοχή στη πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού 
πληθυσμού και των φορέων για το τοπικό πρόγραμμα. 

β) συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης με αντικείμενο την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων 
δικαιούχων που έχουν υποβληθεί για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα LEADER, σύμφωνα με τη διαδικασία και 
τα κριτήρια αξιολόγησης που έχει εγκρίνει η ΟΤΔ, την επιλογή των έργων που θα ενταχθούν και την 
ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη 
και υλοποίηση των έργων. 

γ) συμμετοχή στην Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER της ΟΤΔ με αντικείμενο τον έλεγχο και τη 
πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που έχουν ενταχθεί στο τοπικό 
πρόγραμμα LEADER (επιτόπιοι έλεγχοι, επιμετρήσεις εργασιών, έλεγχος αδειοδοτήσεων, σύνταξη 
βεβαιώσεων υλοποίησης των έργων κλπ). 

δ) παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας Πολιτικού Μηχανικού που αφορά τον έλεγχο και την υλοποίηση του 
τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 
«Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013. 

2) Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 
3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 - 2013 στην Περιφέρεια Κρήτης 

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ συμμετέχει ως Αντένα Λασιθίου στον Μηχανισμό Υποστήριξης Κρήτης 
που έχει αναλάβει το Έργο: «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης 
(Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 - 
2013 στην Περιφέρεια Κρήτης». 

Το Έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση 
της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013. 

Για την υλοποίηση του Έργου η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ έχει συγκροτήσει Ομάδα Έργου και 
Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων με αντικείμενο τη παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης του 
φυσικού και φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που έχουν ενταχθεί στο Άξονα 3: «Ποιότητα 
ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του ΠΑΑ 2007-2013. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του παραπάνω Έργου ο Πολιτικός Μηχανικός θα αναλάβει τη παροχή των 
παρακάτω υπηρεσιών: 



α) συμμετοχή στη πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού 
πληθυσμού και των φορέων για τον Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονομίας» του ΠΑΑ 2007-2013 (επιτόπιοι έλεγχοι, επιμετρήσεις εργασιών, έλεγχος 
αδειοδοτήσεων, σύνταξη βεβαιώσεων υλοποίησης των έργων κλπ). 

β) συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων της Αντένας Λασιθίου του Μηχανισμού 
Υποστήριξης Κρήτης με αντικείμενο τη παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης του φυσικού και  
οικονομικού αντικειμένου των έργων που έχουν ενταχθεί στο Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές 
περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του ΠΑΑ 2007-2013. 

γ) παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας Πολιτικού Μηχανικού που αφορά τον έλεγχο και την υλοποίηση του Έργου, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013. 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για πληροφορίες και για τη παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (οδός Αργυροπούλου 3 - 72100 Αγιος Νικόλαος, τηλέφωνο: 
28410 91110, fax: 28410 91120, e-mail: info@anlas.gr, αρμόδιος: Χαράλαμπος Αντωνακάκης, Γ. Διευθυντής) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Επίσης η προκήρυξη και το σχετικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Λασιθίου 
Α.Α.Ε. ΟΤΑ (www.anlas.gr).  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής 
(ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά) στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (οδός Αργυροπούλου 3 - 

72100 Αγιος Νικόλαος) μέχρι τη Παρασκευή 15-11-2013 και ώρα 15:00. 

Αιτήσεις που θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν μετά τη παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

7.1. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Προσλήψεων Προσωπικού της Αναπτυξιακής 
Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

Οι ενστάσεις των υποψηφίων κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης εξετάζονται από την Επιτροπή 
Ενστάσεων η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ 

Η τελική απόφαση επιλογής θα ληφθεί από το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ μετά από σχετική 
εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων Προσωπικού και το πόρισμα της Επιτροπής Ενστάσεων. 

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιοδήποτε λόγο, 
να ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει 
έννομο δικαίωμα. 

7.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων και των προϋποθέσεων 
συμμετοχής που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 ή δεν υποβάλουν το σύνολο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 κρίνονται απορριπτέοι και αποκλείονται από τη διαδικασία 
αξιολόγησης και βαθμολόγησης. 

Η αξιολόγηση των υποψήφιων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής θα γίνει με βάση τα 
τρία κριτήρια αξιολόγησης με την αντίστοιχη βαθμολογία σε 10/βάθμια κλίμακα και τους συντελεστές 
βαρύτητας για κάθε κριτήριο, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα. 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΡΥ-

ΤΗΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

1 

Βαθμός τίτλου 
σπουδών 

 

Βαθμός τίτλου σπουδών  5<β<=6 4 

20% 2 
Βαθμός τίτλου σπουδών  6<β<=7 6 

Βαθμός τίτλου σπουδών  7<β<=8 8 

Βαθμός τίτλου σπουδών  8<β<=10 10 

 
 
 
 
 

mailto:info@anlas.gr
http://www.anlas.gr/


Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΡΥ-

ΤΗΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

2 
Γνώση 

χειρισμού Η/Υ 

Επεξεργασία κειμένων (word), υπολογιστικών φύλλων    
(excel) και υπηρεσίες διαδικτύου (internet) 

6 

30% 3 
Παρουσιάσεις και βάσεις δεδομένων 4 

Επεξεργασία κειμένων (word), υπολογιστικών φύλλων    
(excel), υπηρεσίες διαδικτύου (internet), παρουσιάσεις και 
βάσεις δεδομένων 

10 

3 Εμπειρία 

Εμπειρία από 1 έως 2 έτη 3 

50% 5 
Εμπειρία από 3 έως 4 έτη 5 

Εμπειρία από 5 έως 6 έτη 7 

Εμπειρία από 6 έτη και πάνω 10 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 100% 10 

 

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο πίνακες με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (Α’ και Β’ 
βαθμός εντοπιότητας σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.3 της παρούσας προκήρυξης) και κατά φθίνουσα σειρά 
βαθμολογίας σε κάθε πίνακα. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα προτιμηθεί ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη διάρκεια εμπειρίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Προσλήψεων Προσωπικού συντάσσει 
πρακτικό αξιολόγησης στο οποίο αναφέρονται με πλήρη τεκμηρίωση τα αποτελέσματα αξιολόγησης των 
υποψηφίων και το οποίο υποβάλει στο Δ.Σ της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ. 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης αναρτώνται στα γραφεία (πίνακας ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα της 
Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ και ενημερώνονται γραπτώς οι υποψήφιοι για τις σχετικές αναρτήσεις. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενώπιον του Δ.Σ της 
Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας ανάρτησης τους στο πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. 
ΟΤΑ.  

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων η οποία υποβάλει στο Δ.Σ σχετικό πόρισμα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Προσλήψεων 
Προσωπικού και το πόρισμα της Επιτροπής Ενστάσεων, λαμβάνει την οριστική απόφαση επιλογής. 

8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση του εξωτερικού συνεργάτη καλείται από την Αναπτυξιακή Λασιθίου 
Α.Α.Ε. ΟΤΑ να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης έργου εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών. 

Στη περίπτωση που δεν προσέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας ή δεν αποδεχτεί τη θέση, καλείται ο 
επόμενος στη σειρά κατάταξης. 

Τόπος παροχής του έργου θα είναι τα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (οδός Αργυροπούλου 
3 - Αγιος Νικόλαος). 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ 
 

 
 

Δημήτρης Κουνενάκης 
Πρόεδρος του Δ.Σ 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

  

Α Ι Τ Η Σ Η 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε.ΟΤΑ 

Αργυροπούλου 3 - 721 00 Άγιος Νικόλαος 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Α.Δ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΟΔΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΠΟΛΗ   Τ.Κ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL ΣΤΑΘΕΡΟ  ΚΙΝΗΤΟ  E-MAIL  

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ  ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ  

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε.ΟΤΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

 

 

 

 

 

(υπογραφή) 

 

 

 

 

 

(υπογραφή -σφραγίδα) 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

 

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

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω 

φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης: 

α) ECDL Ελλάς 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. (22.2.2006), 

γ) Infotest (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 (5.4.2006) 

στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) 

ζ) I SKILLS A.E. (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 (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) 

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 

β) Vellum Global Educational Services S.A. 

     • Cambridge International Diploma in IT Skills 

     • Cambridge International 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) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε  

       συνδυασμό των ενοτήτων << Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>,  

       <<Υπηρεσίες Διαδικτύου>>, <<Παρουσιάσεις>> και <<Βάσεις Δεδομένων>>) 

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) 

 

 

 



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) 

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 • Basic Office   

 • Business Office  

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΠ/34133/20.09.2013 απόφαση της υπ΄ αριθ. 83/20.09.2013 συνεδρίασης 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

1. Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία 

πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 30/09/2011, παρατείνεται έως 31/12/2013. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την 

προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή 

σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο 
υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα 
πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.  

2. Γίνονται δεκτά μέχρι 31/12/2013 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.). 

3. Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού 

Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις 

πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Η ισχύς των 

πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 31/12/2013. 

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται  δεκτά. 

(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, 

από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) 

τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα 
από τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών 
είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε 

διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.  

(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν 

επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες 

πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) 

εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της 

Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία 
υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, 
δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι 
σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης 
ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης. 

 

 

 

 

 

 

 



Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται 

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.), πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί 
από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.  

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την 
αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης: 

α) ECDL Ελλάς 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. (22.2.2006), 

γ) Infotest (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 (5.4.2006) 

στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006) 

ζ) I SKILLS A.E. (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 (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) 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΠ/34133/20.09.2013 απόφαση της υπ΄ αριθ. 83/20.09.2013 συνεδρίασης 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

1. Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία 

πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 30/09/2011, παρατείνεται έως 31/12/2013. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την 

προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή 

σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο 
υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα 
πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.  

2. Γίνονται δεκτά μέχρι 31/12/2013 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.). 

3. Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού 

Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις 

πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Η ισχύς των 

πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 31/12/2013. 

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται  δεκτά. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται, πέραν των 

προαναφερομένων, και με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται 

παρακάτω: 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ),  

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

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

 

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    
- 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.) 

      ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-    Πληροφορικής  
-    Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων    
-    Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων  
- Βιομηχανικής Πληροφορικής  
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών    
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας  
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών   
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης  
- Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)    
- Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων  
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 
- Διαχείρισης  Πληροφοριών   

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

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-   Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
    Πληροφορικής, ή  
-   Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):  
     i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, 
     ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών  
     Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή 
-    Απολυτήριος τίτλος:  
     i)  Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
     ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού 
     Λυκείου, ή  
     iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, 

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

 


