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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Αζήλα: 26-01-2021 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ      Αξ. Πξση. 997 
ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ 
ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (Δ.Γ..Ν.Α.)     
    
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ΟΥ 1/2021), ΜΔ ΤΜΒΑΗ 

ΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΥΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΧ ΚΑΙ 5/7/2021 

ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. «ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ 

ΑΣΣΙΚΗ (Δ.Γ..Ν.Α.)» 
 

 

Έρνληαο ππφςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2190/1994. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143/Α’/2017), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α’/2015). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 εδ. ηε’ ηνπ Ν. 3812/2009. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ Ν. 4764/2020 

6. Σελ κε αξηζκφ πξση. 91546/24-12-2020 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 591/2020 (ΑΓΑ: 9ΞΠΑΟΡ05-Α5Β)  Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δηδηθνχ 

Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο, κε ζέκα: «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε  λέαο  

πξνθήξπμεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ 

Υξφλνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο έσο θαη νθηψ (8) κήλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ  

παλδεκίαο ηνπ covid-19.»   

8. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο (ΦΔΚ 

515/Β’/28-2-2014), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην (ΦΔΚ 3639/Β’/16-10-2017). 

9.   Σελ ππ αξηζκ. Πξση. 377-13/01/2021 ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο, πεξί 

χπαξμεο πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηεο 

παξνχζαο αλαθνίλσζεο. 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 83444/30-1-2020 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο (ΑΓΑ: Χ8ΦΤ7Λ7-ΜΗ6), ε πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζηo ππ’ αξηζκ. 76/Σεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ./3-2-2020 ΦΔΚ, κε ην νπνίν νξίδεηαη Πξφεδξνο ηνπ 

Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζε ζέκαηα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο, ν θ. Κφθθαιεο Βαζίιεηνο ηνπ Δπαγγέινπ. 

Αλαθνηλψλεη 
 

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ρξνληθήο 
δηάξθεηαο απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο έσο θαη 5/7/2021, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εθαηφλ 
πελήληα επηά (157) αηφκσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ COVID-19, ζην 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθφο Γηαβαζκηδηθφο χλδεζκνο Ννκνχ Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)», πνπ εδξεχεη ζην 

Γήκν Αζελαίσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα 

ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α’), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη 
ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β’): 
 

ΑΔΑ: 6Δ0ΑΟΡ05-ΥΣ3



 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

ζέζεο 
Τπεξεζία Δηδηθόηεηα 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

1 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 

ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)»  

ΠΔ Γεκνζηνγξαθίαο - 

Δπηθνηλσλίαο 

΄Δσο 

5/7/2021 
4 

2 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 

ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)»  
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο 

Έσο 

5/7/2021 
2 

3 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 

ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)»  
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

Έσο 

5/7/2021 
4 

4 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 

ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)»  

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ - 

Οηθνλνκηθνύ 

Έσο 

5/7/2021 
2 

5 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 

ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)»  
ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

Έσο 

5/7/2021 
1 

6 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 

ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)»  
ΠΔ Υεκηθώλ 

Έσο 

5/7/2021 
2 

7 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 

ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)»  
ΠΔ Πεξηβαιινληνιόγσλ 

Έσο 

5/7/2021 
3 

8 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 

ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)»  
ΣΔ Πιεξνθνξηθήο 

Έσο 

5/7/2021 
3 

9 

 

 

Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 

ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)»  
ΓΔ Γηνηθεηηθνύ 

Έσο 

5/7/2021 
48 

       

10 

 

 

Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 

ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 

 

ΓΔ Οδεγώλ Γ΄ (C) 
Καηεγνξίαο (κε θάξηα 

ςεθηαθνύ ηαρνγξάθνπ) 

     Έσο  

5/7/2021 

 

 

    20 

 

 
 
     11 
 
 

 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 
ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 

 
ΓΔ Υεηξηζηώλ 
Μεραλεκάησλ Έξγνπ 
(Πξνσζεηώλ γαηώλ) 

 
   Έσο 
5/7/2021 

 
     6 
 
 
 
 

 
 
    12 

 
Ν.Π.Γ.Γ. «Δηδηθόο Γηαβαζκηδηθόο 
ύλδεζκνο Ν. Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.)» 

 
 
ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο 

 
 
 Έσο 
5/7/2021 

 
 
    62 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ζέζεο) 

Κσδηθόο 

ζέζεο  Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα 

1 

α) Πηπρίν ή δίπισκα  Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ή Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ ή Γεκνζηνγξαθίαο θαη 

ΜΜΔ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη                                                        

β) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

γ) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 

2 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο κε 

θαηεχζπλζε: i) Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή ii) Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο 

ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ 

ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηελ Βηνταηξηθή ή Γηδαθηηθήο 

ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – 

Καηεχζπλζε Η/Τ ή Μεραληθνχ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο 

θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ 

θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ  ή Ηιεθηξνληθήο θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ΑΔΙ ή 

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο 

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 

3 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο, θαη                                                                                                                           

β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ 

γ) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαογηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 

4 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 1998 κεηνλνκάζηεθε ζε Οηθνλνκηθήο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξψελ Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ 

Παξαγσγήο)  ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ην νπνίν 

ίζρπε κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 1996-1997) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ 

πνπδψλ (απφ Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ 

θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ή Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ πνπδψλ (πξψελ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ ) κε 

θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ  ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη 

Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ  ή   Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ   ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή 

Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ  (Marketing)  ή Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή 

Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ θαη 

Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ ή Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ  ή Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Ναπηηιίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ 
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Δθκεηαιιεχζεσλ (απφ 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη 

Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ή 

Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή 

ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή   ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Μαζεκαηηθψλ  ή Μαζεκαηηθψλ Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ-

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ 

ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

γ) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαογηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 
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α) Πηπρίν ή Γίπισκα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν θαηά 

πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.  

γ) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ 

δ) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαογηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 

 

6 

 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Υεκείαο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

 (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, β)  Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ 

Υεκηθψλ (λ. 1804/1988 – ΦΔΚ 177 Α’/25.8.1988). 

β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ 

γ) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαογηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο ή Υεκηθνχ Μεραληθνχ ή Πεξηβάιινληνο ή Γηαρείξηζεο 
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Γεσγξαθίαο ή Δπηζηήκεο ηεο Θάιαζζαο ή Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο ή 

Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Φπζηθήο ή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Δθαξκνζκέλσλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε θαηεχζπλζε Φπζηθνχ Δθαξκνγψλ ή Υεκείαο ή Βηνρεκείαο ή 
Ιαηξηθήο Βηνρεκείαο ή Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή πνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ή Γηαρείξηζεο 

Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Πεξηβαιινληηθήο Υαξηνγξαθίαο ή Δθαξκνζκέλεο 
Αγξννηθνινγίαο ή Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ - Καηεχζπλζε Δπηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο ΑΔΙ ή ην νκψλπκν 

ΑΔΑ: 6Δ0ΑΟΡ05-ΥΣ3



πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 

(Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 
β) Σελ θαηά πεξίπησζε πηπρίνπ Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ γηα ηνπο Μεραληθνχο ή Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ (λ. 

1804/1988 – ΦΔΚ 177/Α’/25.8.1988) γηα ηνπο Υεκηθνχο. 
γ) Γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

δ) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαογηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ ή 

Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ ή Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη  ζηελ Οηθνλνκία ή 

Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ή Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ή 
Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Σερλνινγίαο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Η/Τ ή Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ 
θαη Γηθηχσλ ή Δπηρεηξεζηαθήο Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ή Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Σ.Δ. ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. θαη Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. κε 
θαηεχζπλζε Μεραληθψλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. ΣΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο 

(Π..Δ.) ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 
ην νκψλπκν πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαογηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 
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α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηεο αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη                            

β) γλψζε Υεηξηζκνχ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

γ) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαογηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 
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ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ Σερληθνχ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Δθπαηδεπηή 

Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηψλ ή  

Πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο 

ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή απνιπηήξηνο ηίηινο 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ εηδηθφηεηαο Σερληθνχ Ορεκάησλ ή εηδηθφηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα 

Μεραλνινγίαο ή εηδηθφηεηαο Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα 

Ορεκάησλ ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο Μεραλψλ 

Απηνθηλήηνπ ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή 

ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, δειαδή: πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ 

Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ή Σερλίηεο Ηιεθηξνιφγνο 

Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Ηιεθηξηθνχ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή Σερληηψλ 

Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήησλ ή Σερληηψλ Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή 

Ηιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνχ Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή 

απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ 

θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 φπσο ηζρχεη). 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

ΑΔΑ: 6Δ0ΑΟΡ05-ΥΣ3



 

 

 

 

 

 

 

 

δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ε) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή 

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.  

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 φπσο ηζρχεη). 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

 

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο  ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο 

πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν 

θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 φπσο ηζρχεη). 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε άηνκα κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο 

πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν απνιπηήξην ηίηιν 

θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο 

αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ. 

β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο (Π.Γ. 51/2012 φπσο ηζρχεη). 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή C θαηεγνξίαο απαηηείηαη ππνρξεσηηθά ε πξνζθφκηζε 

ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ). 

 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζχκθσλα κε ηελ απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ άδεηα 

νδήγεζεο απηνθηλήηνπ) 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) απαηηείηαη: 

είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκφξθσζεο Οδεγνχ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο  ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. 

είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ αξηζκνχ «95» δίπια ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαθνίλσζε. 

ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ή 

ππνθαηεγνξηψλ θαηνρήο ηνπ δεηνχκελνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο 
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(ΠΔΙ) θαη εθφζνλ πξνθχπηνπλ ιφγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη ε 

ΒΔΒΑΙΧΗ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ νπνία λα 

αλαθέξνληαη: 

 Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ηε βεβαίσζε 

 Ο αξηζκφο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζψο θαη ε λέα ηζρχο ηεο (έλαξμε, ιήμε) 

 Η θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΙ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε, 

θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα επηβεβαηψλεηαη φηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

επαλέθδνζήο ηεο, ιφγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο ΠΔΙ. 

Απηνλφεην είλαη φηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ απαηηνχκελε απφ 

ηελ αλαθνίλσζε άδεηα νδήγεζεο.  

Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θηήζεο, ηεο θαηά 

ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή ηπρφλ πξφζθαηεο 

ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο Μεηαθνξψλ 

θαη Δπηθνηλσληψλ. 

 

 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απηή, ιφγσ θαηαζηξνθήο ή 

θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : 

 

 ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο 

αδπλακίαο θαζψο θαη 

 ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ 

νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο 

νδήγεζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. 

Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηε 

Ννξβεγία, ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, 

εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ 

π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6, άξζξν ηξίην, Ν. 4383/2016 - ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄). ηελ πεξίπησζε 

πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο (εθηφο θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο), γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο 

αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο. 
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 ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄  ηάμεο Α΄ ηνπ π.δ. 
31/1990, ή άδεηα ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα 

Μ.Δ.  1.4 ηεο θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 
(Φ.Δ.Κ. 519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,*  

β)  Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,   

γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Δθπαηδεπηεξίνπ Α' ή Β' θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή  Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 

Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ 
ρνιψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή 

άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο 
νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο 

ΙΔΚ ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη 

αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 
ππνςήθηνο ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα 

κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ 
θαη εκπεηξίαο. 
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δ) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 
  

ΠΡΟΟΝΣΑ  Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ: 

(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 
 

α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄  ηάμεο Α΄, ή άδεηα 
ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ.  1.4 ηεο 

θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 
519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,*  

β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  

γ) Ο νκψλπκνο ή αληίζηνηρνο,  απνιπηήξηνο ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο 
εκεδαπήο  ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο  ηίηινο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απαηηνχκελε 

άδεηα κεραλνδεγνχ- ρεηξηζηή. Γίλεηαη επίζεο δεθηφο νπνηνζδήπνηε ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο 
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,  ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο 

ππνβάιιεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε  ηεο άδεηαο  ππεξεζίαο, φηη ε αλσηέξσ άδεηα 

κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειψο είηε κε ζπλππνινγηζκφ 
θαη εκπεηξίαο. 

 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

 

α)  Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄  ηάμεο Α΄, ή άδεηα 
ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ.  1.4 ηεο 

θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 
519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,*  

β)  Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  

γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 
ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν 

απνιπηήξην  ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο 

ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 

παξαπάλσ άδεηαο  κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή.  
 

ΠΡΟΟΝΣΑ  Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:  
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα) 

 
α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ νκάδαο Δ΄  ηάμεο Α΄, ή άδεηα 

ρεηξηζηή κεραλεκάησλ έξγνπ (Μ.Δ.) νκάδαο Α΄ εηδηθφηεηαο 1 ηνπ Π.Γ. 113/2012 γηα ηα Μ.Δ.  1.4 ηεο 

θαηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. νηθ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Δ.Κ. 
519/6.3.2013/η.Β΄) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,*  

β) Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή επαγγεικαηηθή,  
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή γηα 

ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακν 

απνιπηήξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000  ηεο εκεδαπήο ή άιιν 

ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη  (6) κελψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο 
παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνχ-ρεηξηζηή (*). 

 
(*)ΔΠΙΗΜΑΝΗ: 

Τπνςήθηνη πνπ θαηείραλ άδεηα ηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ βάζεη ηνπ π.δ 113/2012, εθφζνλ ζηε λέα απηή 

άδεηα δελ αλαγξάθεηαη ε αξρηθή άδεηα  θαη ε εκεξνρξνλνινγία θηήζεο απηήο, νθείινπλ λα 
πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα αλσηέξσ 

ζηνηρεία.  
Η ελ ιφγσ βεβαίσζε απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζκεηξεζεί ην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην 

ηεο εκπεηξίαο. 

 
 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  

Γηα ηα  ζεξκηθά κεραλήκαηα  γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγψλ ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ 
εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976 (ΦΔΚ 6/12.01.1976/η.Α’).  

  
Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηε 
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Ννξβεγία, ή απφ ηελ Ιζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, 

εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ 
π.δ. 51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6,  άξζξν ηξίην, Ν. 4383/2016_ ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄). ηελ πεξίπησζε 

πνπ νη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο (εθηφο θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο), γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο νδήγεζεο 
αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο εκεδαπήο.  
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α) Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ.2 Ν.2527/1997). 

β) Δκπεηξία ζηνλ νηθείν θνξέα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ  COVID-19 θαη ηηο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ. 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.         
 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ 
ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.  

Οη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο ή βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά 
πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο απηήο, φζν θαη θαηά ην ρξφλν πξφζιεςεο.  

 

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

Δπεηδή ην πξνζσπηθφ απηφ πνπ ζα πξνζιεθζεί, ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. πνπ είλαη Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 

Απνβιήησλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε έθηαθηε θαηάζηαζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ COVID-19, ζα πξέπεη θαη’ εμαίξεζε λα πιεξνχλ ηα 

θαησηέξσ: 

 

1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία 18 έσο 65 εηψλ θαη λα κελ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο ή ζηηο νκάδεο 

απμεκέλνπ θηλδχλνπ. 

2. Να δειψζνπλ κε ππεχζπλε δήισζε φηη έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο 

επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεσο πνπ επηιέγνπλ. 

3. Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ ην δεκφζην, ΟΣΑ, ΝΠΓΓ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο.  

4. Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε), κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο εμαίξεζεο. 

5. Θα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ πξφζιεςε γηα φινπο ηνπο θσδηθνχο ζέζεσλ, ε απνθηεζείζα εκπεηξία ησλ 

ππνςεθίσλ ζε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε Ο.Σ.Α. α΄θαη β ΄ 

βαζκνχ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηηαθηηθψλ  αλαγθψλ παλδεκίαο. 

 

 

 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

Χο απνθηεζείζα εκπεηξία γηα φινπο ηνπο θσδηθνχο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζε ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ θνξέα γηα αλάγθεο παλδεκίαο θαη ζα 

ΑΔΑ: 6Δ0ΑΟΡ05-ΥΣ3



βαζκνινγεζνχλ κε επηά (7) κνλάδεο γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα εκπεηξίαο ζηνλ νηθείν θνξέα, 

γηα αλάγθεο παλδεκίαο θαη γηα ηνλ θσδηθφ ζέζεο πνπ ζα επηιέμνπλ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΔΙΟ ΦΟΡΔΑ 

 

Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα, φπσο απηά 

αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα Β θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία. 

 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ ( 7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 

 

Μήλεο  1    2    3    4    5    6    7    8    9   1 0    11    12    13    14   …….57    58    59   60 θαη άλσ 

Δκπεηξίαο 

 

Μνλάδεο 7  14   21  28  35  42  49  56   63  70    77    84   91    98  …… 399   406  413  420 

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β’), θαη ησλ ινηπψλ 

ηδηνηήησλ ηνπο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: 

  

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ζην δεκνηνιφγην ηνπ νπνίνπ είλαη 

γξακκέλνη. 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα:  

α) φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη 

ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία 

πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα 

νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 

δσήο,  

β) φηη δελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε,  

γ) φηη δελ έρνπλ, ιφγν θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 

ζηέξεζε απηή,  

δ) φηη δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνπλ αλ ην ακέζσο 

πξνεγνχκελν δσδεθάκελν, ππνινγηδφκελν κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ νπνία 

ν ππνςήθηνο πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί θαη πξνο ηα πίζσ (ζχκθσλα κε ην 4ν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 

2527/1997, θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ παξ. 12 α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2738/1999 (ΦΔΚ 180/Σεχρνο 

Α’/9.9.1999), έρνπλ απαζρνιεζεί ζε δεκφζηα ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 14 

παξ. 1 ηνπ Ν. 2190/1994 κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επνρηαθνχ ππαιιήινπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθψλ ή 

πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ή φρη. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί λα δειψλνπλ ηελ ππεξεζία ζηελ 

νπνία απαζρνιήζεθαλ θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο (έλαξμε θαη ιήμε). 

5. Φσηναληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο. 

6. Φσηνηππία Βηβιηαξίνπ Αζζελείαο Ι.Κ.Α. 

7. Αξηζκφ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α.). 

8. Φσηναληίγξαθν πξψηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ Σξαπέδεο (IBAN). 

 

ΑΔΑ: 6Δ0ΑΟΡ05-ΥΣ3



 

 

 

 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

  

Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ Κεληξηθψλ 

Γξαθείσλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. (Άληεξζελ 6 & Μσξατηε 90 Νέν Φπρηθφ), θαζψο θαη ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. www.edsna.gr. 

 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε απηνπξνζψπσο ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηνπ ΔΓΝΑ 

(Γηεχζπλζε: Άληεξζελ 6 & Μσξαΐηε 90, Νέν Φπρηθφ, Σ.Κ. 11525 Σειέθσλν: 2132148448), απφ Σξίηε 

26/01/2021 θαη ψξα 10.00 π.κ. έσο θαη Σεηάξηε 27-01-2021 θαη ψξα 14.00 κ.κ. θαζψο θαη 

ειεθηξνληθά ζην email: g.prosopikou@edsna.gr 

 
 
 

 
 
 
 
 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΔΓΝΑ 

 

 

 

Κφθθαιεο Βαζίιεηνο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edsna.gr/
mailto:g.prosopikou@edsna.gr
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Γ. ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ [γηα ηηο εηδηθφηεηεο θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ θαηαγξάςηε ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζαο (ζηήιε α.), 

ην βαζκφ ηνπ ηίηινπ απηνχ είηε ζηε ζηήιε β. είηε ζηε ζηήιε γ., αλάινγα κε ην αλ ν βαζκφο είλαη ζε κνξθή δεθαδηθή (π.ρ., 7,54) ή 

θιαζκαηηθή (π.ρ., 18 7/10), θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ (ζηήιε δ.)· γηα ηηο εηδηθφηεηεο θαηεγνξίαο ΤΔ ζπκπιεξψζηε κφλν ηε ζηήιε α. 

εθφζνλ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο ζπνπδψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε] 

α/α α. νλνκαζία ηίηινπ 

β. βαζκόο ηίηινπ 

(ζε δεθαδηθή κνξθή) 
γ. βαζκόο ηίηινπ 

(ζε θιαζκαηηθή κνξθή) δ. έηνο 

θηήζεο 
αθέξαηνο δεθαδηθόο αθέξαηνο αξηζκ

εη. 
παξνλνκ

. 

1.        

2.        

Γ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) ΠΡΟΟΝΣΑ  [ζπκπιεξψζηε κφλν εθφζνλ γηα ηελ 

επηδησθφκελε ή ηηο επηδησθφκελεο ζέζεηο απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια πξνζφληα πέξα απφ ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ (π.ρ., άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, γλψζε μέλεο γιψζζαο, ρεηξηζκφο Η/Τ)] 

1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  4……………………………………………………………….  

2. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5………………………………………………………………  

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   6………………………………………………………………….  
 

 

 

 

 

 

ΟΥ.1/2021 

 ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  

γηα πξφζιεςε ζηνλ  Δ ηδηθφ Γηαβαζκηδηθφ 

χλδεζκν Ννκνχ Αηη ηθήο κε  

ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ εκεξνκελία 

πξφζιεςεο έσο θαη 05-07-2021  

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνπ 

COVID-19 ιφγσ ζνβαξήο απεηιήο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο  

(άξζξν 175 παξ. 2 ηνπ Ν.4764/20 ΦΔΚ 

256/23.12.2020 ηεχρνο Ά)  

(Τπ αξηζκ. Πξση.91546/24 -12-2020 

Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.)  

 
...................................  

Αξηζ. αλαθνίλσζεο 

 
  

Αξηζ. πξση/ινπ 

αίηεζεο 

[ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ην θνξέα πξφζιεςεο] 

Α. ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΗΦΗ [ζπκπιεξψζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν απεπζχλεηε ηελ αίηεζε] 

ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (Δ.Γ..Ν.Α.) 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ  [ζπκπιεξψζηε θαηάιιεια (κε θεθαιαία γξάκκαηα, αξηζκνχο ή ην ζεκείν Υ) ηα αηνκηθά ζαο ζηνηρεία] 

1. Δπώλπκν:  2. Όλνκα:  3. Όλ. παηέξα:  

4. Όλ. κεηέξαο:  5. Ηκ/λία γέλλεζεο:  /  /   6. Φύιν: Α 
  

Γ 
  

 
 

 
 

. Α.Γ.Σ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Σόπνο θαηνηθίαο:   

10. Οδόο:  11. Αξηζ.:  12. Σ.Κ.:   

13. Σειέθσλν (κε θσδηθό):  14. Κηλεηό:  15. e-mail:   

16. Α.Φ.Μ.  17. Δπηδνηνύκαη από ηνλ ΟΑΔΓ (ΝΑΙ/ΟΥΙ)  

 

 

18. Έγγακνο (ΝΑΙ/ΟΥΙ)  19. Αξηζκόο Σέθλσλ:     

ΑΔΑ: 6Δ0ΑΟΡ05-ΥΣ3



 

Δ. ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΔ ΘΔΔΙ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ [δειψζηε πνηεο απφ ηηο ζέζεηο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

αλαθνίλσζεο επηδηψθεηε θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (πεδίν α.) θαη θαηαγξάςηε γηα θαζεκία απφ ηηο πξνηηκήζεηο ζαο, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε, αλ θαηέρεηε ηα θχξηα πξνζφληα επηινγήο ή ηπρφλ επηθνπξηθά θαη ζε πνην βαζκφ επηθνπξίαο (πεδίν β.) . 

ΔΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: 1
ε
 επηινγή 2

ε
 επηινγή 3

ε
 επηινγή 4

ε
 επηινγή 5

ε
 επηινγή 

α. Κσδηθόο ζέζεο [αλαγξάςηε γηα θάζε πξνηίκεζή ζαο  

ηνλ αληίζηνηρν θσδηθό ζέζεο από ηελ αλαθνίλσζε]      

β. Κύξηα ή επηθνπξηθά πξνζόληα [αλαγξάςηε 1 (αλ θαηέρεηε ηα 

θύξηα πξνζόληα) ή Α ή Β ή Γ θηι. (γηα ηνλ αληίζηνηρν βαζκό επηθνπξίαο) 

Αθνξά ηνλ θσδηθό 7 
     

 

Σ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟ (ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΔΙΟ ΦΟΡΔΑ)  

(ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 
 
 

Υξφλνο Δκπεηξίαο ζηνλ νηθείν θνξέα  

                                                        (αξηζκ. Μελψλ)    
Αλαθέξεηε κφλν ηνπο κήλεο εκπεηξίαο ζηνλ νηθείν θνξέα ζηνλ θσδηθφ ζέζεο πνπ ζα επηιέμεηε απφ 

ηελ αλαθνίλσζε θαη ζα επαιεζεχεηαη απηεπάγγειηα απφ ηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο  
 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ  

 
[αξηζκήζηε ζε εκθαλέο ζεκείν θαζέλα από ηα ζπλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππόινηπα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε  

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηόηεηάο ζαο θαη θαηαγξάςηε ηα εδώ, αθνινπζώληαο ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο]  

1. .................................................................................... 

 

9. ...................................................................................

.. 
 

2. .................................................................................... 10. ...................................................................................

.. 
 

3. .................................................................................... 11. ...................................................................................

.. 
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειαδή: «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δπίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ», δειψλσ φηη: 

1. Έρσ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγσ. 

2. Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη θαηέρσ φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα θάζε επηδησθφκελν θσδηθφ 

ζέζεο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ φηη ζα έρσ ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986. 

3. Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζφηη δελ έρσ (κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ) θψιπκα θαηά ην άξζξν 

8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί φπνηνο: α) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε 

νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, 

θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα 

θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο· β) είλαη ππφδηθνο θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν 

βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιφγσ 

θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή· δ) ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 
4. ε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ θσιχκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ, 

εμαηξνχκαη απφ ην θψιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή 

έρσ απνιπζεί ππφ φξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994).  
 

 Ηκεξνκελία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η ππνςήθη. . . .   

  

 

Ολνκαηεπώλπκν:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ππνγξαθή]  
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ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 

 

Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη σο εμήο: 

(1) Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη από θνξείο νη νπνίνη 
πηζηνπνηνύληαη από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ 
Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), ή ΔΟΠΠ  πξώελ Οξγαληζκό Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή έρνπλ εθδνζεί από ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή ηνλ ΔΟΠΠ ή ηνλ 
ΔΟΠΠΔΠ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ αλαγξαθόκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο, κε 
ηελ επηθύιαμε ησλ  αξ. 28 θαη 40 ηεο κε αξηζκό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Τ.Α (Φ.Δ.Κ. 
2123/Β’/01.08.2014). 
 
α) ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006 έσο 30.11.2012 βάζεη ηεο αξηζ. Β/22578/30.11.2012 απόθαζεο ηνπ 

ΔΟΠΠΔΠ)  ή PeopleCert Διιάο ΑΔ (30.11.2012 κε ηελ αξηζ. Β/22579/30.11.2012 απόθαζε ηνπ 
ΔΟΠΠΔΠ) 

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α.Δ.) 
(22.2.2006), ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΙΔΘΝΔΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ θαη Vellum Global Educational 
Services  (ΓΠ 35945/28.7.2017 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

γ) Infotest (ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Α.Δ & ΙΑ Δ.Δ.)  
(22.2.2006) 

δ) ΙCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΙCT Hellas Α.Δ.) 
ε)  ΚΔΤ-CERT (ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΤΡΧΠΑΙΚΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Δ.Π.Δ.) (5.4.2006) 
ζη) ACTA Α.Δ. (ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΔΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Α.Δ.) (17.5.2006) θαη  
δ)  I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ)  (14.9.2007)  
ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS CERT 

ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΙΝΙΝ - TELEFOS 
TRAINING  ΔΠΔ) ή ΙΝΦΟΔΡΣ-INFOCERT ΔΠΔ (ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ ΓΝΧΔΧΝ ΚΑΙ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ 
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ) (Με ηελ αξηζ. Β/18216/24.9.2012 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ 
πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ) 

ζ) DIPLOMA (ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (30-9-2009) 
η) GLOBAL CERT (ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ) (10.4.2014). 
ηα) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ) (21.01.2015) 
ηβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Δ.Δ. (ΓΠ 54083/16.7.2015 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 
ηγ)  PROCERT Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία «PROCERT» (ΓΠ/20516/4.5.2018 απόθαζε ηνπ 

ΔΟΠΠΔΠ) 
ηδ)  Διιεληθό Ιλζηηηνύην Πηζηνπνηήζεσλ ΙΚΔ «ΔΛ.ΙΝ.Π.» (ΓΠ/38566/3.9.2018 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 
ηε)  EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΓΠ/56579/26.10.2018 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλσηέξσ θνξείο είλαη ηα εμήο: 
 

α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ή PeopleCert Διιάο ΑΔ 

     • ECDL Core Certificate 
     • ECDL Start Certificate 
     • ECDL Progress Certificate 
     • ECDL Profile Certificate 
     • ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βαζηθέο Γεμηόηεηεο Τπνινγηζηή) 

     • 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 
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  • Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 
 

 
 

γ) Infotest 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist (MOS) 
     • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 
     • Infotest Certified Basic User (ICBU)  

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist. 
 

 

δ) ΙCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe 
     • ICT Intermediate A 
     • ICT Intermediate B 
     • ICT Intermediate C 
 

ε) ΚΔΤ-CERT 
     • Key Cert IT Basic 
     • Key Cert IT Initial 
 

ζη) ACTA Α.Δ. 
     • Certified Computer User (CCU) 

• Certification Proficiency in IT Skills, CPIT  
 

δ) I SKILLS A.E. 
    • Basic I.T. Standard 
    • Basic I.T. Thematic 
    • Basic I.T. Core  
 

ε) ΣΔΛΔΦΩ ΣΡΔΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΩ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ   
   ή ΙΝΦΟΔΡΣ - INFOCERT ΔΠΔ 
    • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ) 
    • Infocert Unities 
 

ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
 • Basic Office   
 • Business Office 

 
                             η) GLOBAL CERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  
                              << 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 
 
ηα) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
• Unicert Primary 
• Unicert Primary Γηαζεκαηηθό 
• Unicert Advanced Plus 
 
 

 
Ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ Δ.Δ 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist  
     • Infotest Certified Basic User   

• Microsoft Certified Application Specialist 
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ηγ) PROCERT Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία «PROCERT» 
     PRO-Cert IT User 
 
ηδ) Διιεληθό Ιλζηηηνύην Πηζηνπνηήζεσλ ΙΚΔ «ΔΛ.ΙΝ.Π.» 
     Πιεξνθνξηθήο/Certified Computer User 
 
ηε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» 

EXAMS CERT BASIC 
EXAMS CERT BASIC MS 
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA 
 

 
  

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδόκελεο από ηελ 
πξνθήξπμε ελόηεηεο αιιά ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό δελ έρεη αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή 
ζρεηηθή πεξί ηνύηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνύ. Αλ ν 
ππνςήθηνο επηιεγεί ζηελ εηδηθόηεηα πνπ επηδηώθεη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζην θνξέα 
πξόζιεςεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.  
 

Γίλνληαη δεθηά πηζηνπνηεηηθά γλώζεο Η/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ από ηνπο παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) 
κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. κε ηελ εμήο νλνκαζία: 

α) ECDL από ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ. 

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

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εηαηξεία Infotest (πξώελ TECHNOPLUS) θαη  

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

 Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθόζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελόηεηεο, πηζηνπνηεηηθά Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ 
Η/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., θαηόπηλ επηηπρνύο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο 
πηζηνπνίεζεο Γλώζεσλ Υεηξηζκνύ Η/Τ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκόο.  
 

«Η ηζρύο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδόζεθαλ από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., από θνξείο 
πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ θαηαξγεζέληα Ο.Δ.Δ.Κ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη από 
θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.,  ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κεηά ηελ εκεξνκελία 
πηζηνπνίεζήο ηνπο είλαη αόξηζηεο δηάξθεηαο (παξ. 6 ηνπ άξ. 12 ηνπ Ν. 4283/2014 (ΦΔΚ 189 Α’ /10-9-2014) 
όπνπ αλαθέξεηαη όηη πξνζηίζεηαη παξ. 5 ζην άξ. 38 ηνπ Ν.4186/2013). 
 

 
Η αληηζηνίρηζε Πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ ρνξεγνύληαη από θνξείο ηεο 
αιινδαπήο γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. 
 
Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θ.ιπ.) δελ γίλνληαη  
δεθηά. 
 

(2) Με ηίηινπο ζπνπδώλ, βαζηθνύο ή/θαη κεηαπηπρηαθνύο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο, από ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη όηη ν ππνςήθηνο έρεη 
παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή 
γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ. Καζέλα από ηα ηέζζεξα (4) απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην 
πιαίζην απόθηεζεο ηίηινπ ζπνπδώλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.), είηε Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) Δθπαίδεπζεο 
είηε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  
 

(3) Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνδεηθλύνπλ 
επαξθώο ηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ, πξνζθνκίδνληαο κόλν βεβαηώζεηο ηκεκάησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ κε ηηο νπνίεο 
πηζηνπνηείηαη όηη παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο, ζε πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ηέζζεξα (4) 

Από ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη ε γλώζε θαη ησλ ηξηώλ ελνηήησλ: α) 
επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. (ηα 
πηζηνπνηεηηθά κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ ελνηήησλ << Δπεμεξγαζία 
Κεηκέλνπ>>, <<Τπνινγηζηηθά Φύιια>>, <<Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ>>). 
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εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο 
Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Η/Τ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηίηινη ζπνπδώλ αλώηεξεο αιιά θαη θαηώηεξεο θαηεγνξίαο από ηελ θαηεγνξία γηα ηελ 
νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθόζνλ πιεξνύλ θαη ηηο ινηπέο πξνϋπνζέζεηο εγθπξόηεηαο, γίλνληαη 
δεθηνί, δεδνκέλνπ όηη αθελόο νη ελ ιόγσ ηξόπνη απόδεημεο πξνβιέπνληαη από ην πξνζνληνιόγην, αθεηέξνπ 
νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη βεβαηώζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο Η/Τ θαη όρη γηα ηε δηεθδίθεζε 
ζέζεο αλώηεξεο ή θαηώηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζόκελεο. 
 

Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) παξνπζηάζεσλ θαη β) βάζεσλ δεδνκέλσλ 
απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη από ηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ (1), εθόζνλ ζ’ απηά  πεξηιακβάλνληαη ηα ελ ιόγσ 
αληηθείκελα. 

 

Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ 
θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, δ) παξνπζηάζεσλ θαη ε) βάζεσλ δεδνκέλσλ 
απνδεηθλύεηαη, πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, θαη κε ηίηινπο ζπνπδώλ, ηξηηνβάζκηαο, 
κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο 
ρεηξηζκνύ Η/Τ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 
 

ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ – ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ),                              ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΜΔ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΑΠΟΓΔΙΚΝΤΔΣΑΙ ΑΤΣΟΣΔΛΩ Η ΓΝΩΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ  

(όπως ασηοί προζδιορίζονηαι ζηα άρθρα 6,14 και 19 ηοσ Π.Δ. 50/2001 όπως ιζτύει) 

 
Α) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

- Πιεξνθνξηθήο    
- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ    
- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 
- Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ    
- Μεραληθνύ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο     
- Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ  
- Ηιεθηξνληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ    
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ & Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ    
- Μεραληθώλ Η/Τ Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γηθηύσλ    
- Δπηζηήκεο θαη  Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ   
- Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ   
- Ηιεθηξνληθνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ   
- Ηιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoύ Τπνινγηζηώλ 
- Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή  
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ 
- Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ  θαη Μεραληθώλ Η/Τ 
- Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)  
- Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθώλ πζηεκάησλ  
- Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκνύ – Καηεύζπλζε Η/Τ (Π..Δ.) 

- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο  
- Φεθηαθώλ πζηεκάησλ  
- Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 
- Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ 
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηώλ 
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο, Τπνινγηζηώλ θαη Δπηθνηλσληώλ 
- Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Ηιεθηξνληθώλ πζηεκάησλ 
     ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 
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Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

-     Πιεξνθνξηθήο  
-     Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ    
-     Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ  
- Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ    
- Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ   
- Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο  
- Σειεπηθνηλσληώλ  θαη Γηθηύσλ Η/Τ (Π..Δ.)    
- Δπηρεηξεκαηηθνύ  ρεδηαζκνύ θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  
- Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 
- Γηαρείξηζεο  Πιεξνθνξηώλ   

-     Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ.  
-     Σειεπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ  
-     Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ  Σ.Δ.  
-     Μεραληθώλ Σνπνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Σ.Δ. 
-     Δπηρεηξεζηαθήο Πιεξνθνξηθήο 
       ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 
Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

-   Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα 
    Πιεξνθνξηθήο, ή  
-   Πηπρίν Α’ ή Β’ θύθινπ ζπνπδώλ Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ):  
     i) Οπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηύσλ Η/Τ, 
     ii) Δηδηθόηεηαο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ή Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ  
     πζηεκάησλ θαη Γηθηύσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Σνκέα, ή 
-    Απνιπηήξηνο ηίηινο:  
     i)  Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ, 
     ii) Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ 
     Λπθείνπ, ή  
     iii) Δηδηθόηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηώλ Η/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, 

ή 
- Απνιπηήξηνο ηίηινο ΔΠΑ.Λ. ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ, ηνπ ηνκέα 

Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ θύθινπ Τπεξεζηώλ, ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο,  
ή 

- Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ΟΑΔΓ εηδηθόηεηαο Σερληηώλ Τπνζηήξημεο πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ 
     ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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