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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 του ∆ήµου Πειραιά»  

 
Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), µε το 
οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του Ν. 2527/1997 για τις 
συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις µίσθωσης Έργου. 
2. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/07.07.2016, που 
τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση 
για τις συγχρηµατοδοτούµενες Σ.Μ.Ε. και συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα. 
4.  Τη µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/31.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) 
Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 110427/ 
ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/β/31.07.2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 
νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-
2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς  - ∆ιαδικασία ενστάσεων επί 
των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως ισχύει,. 
5. Την υπ. αριθµ. πρτ. 3468/14/16-01-2019 (Α∆Α: ΨΙΥ5ΩΞΥ-8∆4) Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014 – 
2020 του ∆ήµου Πειραιά (Κωδικός PIR008, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ.: 1092,  ΟΠΣ 
3468 Έκδοση 1/0), του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
στο Αστικό Περιβάλλον», µε τίτλο «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 
∆ήµου Πειραιά» προς τον ∆ήµο Πειραιά. 
6. Την µε αρ. πρωτ. 15436/71/13-03-2020 (Α∆Α: ΩΥΦΟΩΞΥ-ΦΘΗ) Απόφαση 
Ένταξης της Πράξης  «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 του 
∆ήµου Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Αττική 2014 – 2020». 
Την υπ’ αριθµ. 86/03-04-2020 (Α∆Α: 6524ΩΞΥ-ΚΗ5) Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Πειραιά, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Μ. ΜΟΙΡΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆ραγάτση  12       
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :  185 35 
ΤΗΛ. :  213 2022250 
FAX  :  213 2022978 

Πειραιάς                13 / 07 / 2020    

Αρ. Πρωτ.             33565 / 2043 
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στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 
2020 του ∆ήµου Πειραιά», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Αττική 2014 -2020». 

Ανακοινώνει 

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρία (3) άτοµα για την υποστήριξη της 
υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 

του ∆ήµου Πειραιά», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015 στο Ε.Π. «Αττική 2014 -2020», 
του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό 
Περιβάλλον” που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας έως τη λήξη της Πράξης ήτοι 31-12-2020:  

 

• Ένα (1) στέλεχος ως Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου, 

µε κωδικό 100 

• Ένα (1) στέλεχος ως Στέλεχος Marketing, µε κωδικό  101 

• Ένα (1) στέλεχος ως ∆ιοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης, µε κωδικό 

102  

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του Έργου 

Αντικείµενο του έργου είναι η διοργάνωση του θεσµού των «Πολιτιστικών Ηµερών και 
διαδροµών θάλασσας 2020» για την ανάδειξη της πτυχής της πολιτιστικής 
φυσιογνωµίας του Πειραιά που είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το λιµάνι και τη 
θάλασσα. Ο θεσµός των «Ηµερών Θάλασσας» διοργανώνεται ήδη από το 2015 σε 
ετήσια βάση από τον ∆ήµο Πειραιά σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς και συλλόγους 
και περιλαµβάνει πλήθος σύνθετων εκδηλώσεων.  

Οι Ηµέρες Θάλασσας, έχουν διάρκεια ορισµένων ηµερών (έως και δέκα) κάθε έτος 
και στοχεύουν στην ανάδειξη της οµορφιάς και των αξιοθέατων του Πειραιά µε άξονα 
τη θάλασσα και τον πολιτισµό.  Η συµµετοχή των φορέων στην τοπική διοργάνωση 
της εκδήλωσης γίνεται µε ανοιχτή πρόσκληση και η είσοδος - συµµετοχή των 
πολιτών είναι δωρεάν για όλους.  
Στόχος του έργου είναι η προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του Πειραιά µε το 
σχεδιασµό προγράµµατος εκδηλώσεων των «Ηµερών Θάλασσας» µέσω ενεργειών 
όπως :  

α) η παροχή τεχνογνωσίας από έµπειρο προσωπικό 
β) υλοποίηση των δράσεων  δηµοσιότητας – δικτύωσης και  
γ) υλοποίηση των εκδηλώσεων του θεσµού των «Ηµερών Θάλασσας» για το έτος 

2020.  
Ειδικότερα, περιλαµβάνει εξειδικευµένες δράσεις προβολής για τη σύνθεση ενός 
βασικού πλαισίου προγράµµατος εκδηλώσεων  των «Ηµερών Θάλασσας» για τη 
συνολική προώθηση της πόλης του Πειραιά.  
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2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου 

Κωδικός  100 

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείµενο 

σύµβασης µίσθωσης 
Έργου 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι: 
• Η τακτική ενηµέρωση του Υπεύθυνου Έργου/Πράξης 

για την καθηµερινή διοίκηση και εποπτεία της 
Πράξης. 

•  Η συνδιαµόρφωση του προγράµµατος και των 
δράσεων εκδήλωσης.  

• Η διαρκής επικοινωνία και ο συντονισµός όλων των 
εµπλεκοµένων µερών.  

• Η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
του έργου. 

• Η βέλτιστη αξιοποίηση και ο προγραµµατισµός 
ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων για την 
εκτέλεση της Πράξης. 

• Η επικαιροποίηση του χρονοπρογραµµατισµού 
εργασιών.  

• Η οργάνωση τακτικών συναντήσεων µε τα µέλη της 
Οµάδας Έργου για την ανασκόπηση της πορείας του 
έργου. 

• Η διοργάνωση Τεχνικών Συναντήσεων µε φορείς και 
εµπλεκόµενους.  

• Ο εντοπισµός και η επίλυση/ αντιµετώπιση  
προβληµάτων/κινδύνων κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου. 

Χρονική διάρκεια 

σύµβασης 
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής  έως 31-12-2020 . Η διάρκεια της 
σύµβασης δεν θα ξεπεράσει τη λήξη του έργου, µε 
περιθώριο παράτασης σε περίπτωση που παραταθεί το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου και µόνο κατόπιν 
συµφωνίας µε τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης.  

Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης θα καθορίζονται από 
τις ανάγκες του έργου σε συνεννόηση µε τον/την 
Υπεύθυνο/η του έργου από πλευράς του ∆ήµου Πειραιά, 
ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας, καθώς 
µπορεί να απαιτηθεί η εργασία κάποιες απογευµατινές 
ώρες ή/και Σαββατοκύριακα. 

Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύµβασης 
προσδιορίζεται σε 2.380€ ανά ανθρωποµήνα 
(συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών και 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου 

Κωδικός  100 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, Φ.Π.Α. κ.τ.λ.).  

Η συµφωνηθείσα αµοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα 
µπορεί να ξεπερνά το αναφερόµενο ανωτέρω µηνιαίο 
τίµηµα για τη σύµβαση συνεργάτη. Για να χορηγηθεί θα 
πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση του Υ.Ε. και του 
Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης ότι 
έχουν πλήρως και εγκαίρως ολοκληρωθεί εκ µέρους του 
συνεργάτη τα παραδοτέα ή τα τµήµατα αυτών που του 
αντιστοιχούν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Α.Υ.Ι.Μ., υπό 
τον όρο ύπαρξης διαθέσιµου ταµειακού υπολοίπου στο 
Έργο, µετά και την προσκόµιση όλων των απαιτούµενων 
εκ του νόµου δικαιολογητικών για την πληρωµή. 

Τόπος εργασίας 
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της 
συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στις 
εγκαταστάσεις του ∆ήµου Πειραιά/ ∆ιεύθυνση 
Επικοινωνίας Προβολής Μέσων Ενηµέρωσης, καθώς και 
όπου απαιτείται για τις ανάγκες του Έργου.  

Στις περιπτώσεις που απαιτείται µετακίνηση του/της 
συνεργάτη εκτός του ∆ήµου Πειραιά και της ευρύτερης 
περιοχής των Αθηνών, τα έξοδα θα καλύπτονται από 
σχετικά κονδύλια του ∆ήµου Πειραιά µε την υποβολή των 
σχετικών παραστατικών. 

Απαιτούµενα  

Προσόντα 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Τουλάχιστον 10ετής επαγγελµατική 
εµπειρία (αθροιστικά) συναφής µε το αντικείµενο της 
θέσης.  

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Στέλεχος Marketing 

Κωδικός 101 

Πλήθος Συνεργατών 1 
Αντικείµενο 

σύµβασης µίσθωσης 
Έργου 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι: 
• H ανάπτυξη και εφαρµογή σχεδίου στρατηγικής 

προώθησης. Ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου 
διάχυσης & δηµοσιότητας, διενέργεια επαφών για την 
εκτέλεσή του και προώθησή του στα κατάλληλα 
ενηµερωτικά µέσα. 

• Η συµµετοχή στο σχεδιασµό, την διοργάνωση και την 
προώθηση των επικοινωνιακών δράσεων στα 
κατάλληλα κοινά ενδιαφέροντος. 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Στέλεχος Marketing 

Κωδικός 101 

• Η εποπτεία δράσεων δηµοσιότητας.  
• Ο συντονισµός δικτύωσης.  
• Η προώθηση/προβολή των αποτελεσµάτων των 

ενεργειών προβολής σε φορείς  
• Η παροχή συνεχούς υποστήριξης στον Συντονιστή 

Έργου. 
• Η τήρηση ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων. 
• Συµµετοχή στο σχεδιασµό και την παραγωγή 

πληροφοριακού υλικού για την προσέγγιση διαφόρων 
κοινών-στόχου, µε σκοπό την δηµιουργία 
δηµοσιότητας και µετάδοση άµεσων/έµµεσων 
µηνυµάτων. 

• Συµµετοχή στην επιλογή και πρόσκληση 
διαµορφωτών κοινής γνώµης ώστε να επικοινωνηθεί 
ο στόχος του έργου και τα παραγόµενα 
αποτελέσµατά του. 

• Υλοποίηση δράσεων και ενεργειών επικοινωνίας 
(social media κλπ.). Προώθηση της εκδήλωσης µέσω 
των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, (Facebook, 
Instagram, Twitter κ.α.). 

• Αναβάθµιση του ιστότοπου των «Ηµερών 
Θάλασσας» για τη προβολή του σκοπού, των 
εκδηλώσεων των Ηµερών Θάλασσας.  

• Εξαγωγή στατιστικών αναφορών από τις ενέργειες 
δηµοσιότητας. 

• Υποστήριξη κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων 
της δηµοσιότητας του έργου.  

Χρονική διάρκεια 

σύµβασης 
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής έως 31-12-2020. Η διάρκεια της 
σύµβασης δεν θα ξεπεράσει τη λήξη του έργου, µε 
περιθώριο παράτασης σε περίπτωση που παραταθεί το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου και µόνο κατόπιν 
συµφωνίας µε τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης  θα καθορίζονται 
από τις ανάγκες του έργου σε συνεννόηση µε τον/την 
Υπεύθυνο/η του έργου από πλευράς ∆ήµου Πειραιά, ενώ 
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας, καθώς 
µπορεί να απαιτηθεί η εργασία κάποιες απογευµατινές 
ώρες ή/και Σαββατοκύριακα. 

Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύµβασης 
προσδιορίζεται  έως 1.500,00€ ανά ανθρωποµήνα 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Στέλεχος Marketing 

Κωδικός 101 

(συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών και 
πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, Φ.Π.Α. κ.τ.λ.).  

Η συµφωνηθείσα αµοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα 
µπορεί να ξεπερνά το αναφερόµενο ανωτέρω µηνιαίο 
τίµηµα για τη σύµβαση συνεργάτη. Για να χορηγηθεί θα 
πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση του Υ.Ε. και του 
Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης ότι 
έχουν πλήρως και εγκαίρως ολοκληρωθεί εκ µέρους του 
συνεργάτη τα παραδοτέα ή τα τµήµατα αυτών που του 
αντιστοιχούν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Α.Υ.Ι.Μ., υπό 
τον όρο ύπαρξης διαθέσιµου ταµειακού υπολοίπου στο 
Έργο, µετά και την προσκόµιση όλων των απαιτούµενων 
εκ του νόµου δικαιολογητικών για την πληρωµή. 

Τόπος εργασίας 
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της 
συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στις 
εγκαταστάσεις του ∆ήµου Πειραιά/ ∆ιεύθυνση 
Επικοινωνίας Προβολής Μέσων Ενηµέρωσης καθώς και 
όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.  

Στις περιπτώσεις που απαιτείται µετακίνηση του/της 
συνεργάτη εκτός του ∆ήµου Πειραιά και της ευρύτερης 
περιοχής των Αθηνών, τα έξοδα θα καλύπτονται από 
σχετικά κονδύλια του ∆ήµου Πειραιά µε την υποβολή των 
σχετικών παραστατικών. 

Απαιτούµενα 

Προσόντα 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Τουλάχιστον 10ετής επαγγελµατική 
εµπειρία (αθροιστικά) συναφής µε το αντικείµενο της 
θέσης.  

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ∆ιοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης 

Κωδικός 102 

Πλήθος Συνεργατών 1 
Αντικείµενο 

σύµβασης µίσθωσης 
Έργου 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η διοικητική υποστήριξη  
του έργου. Βασική εργασία είναι η παροχή διοικητικής 
υποστήριξης στα µέλη της οµάδας έργου, στον υπεύθυνο 
έργου καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου 
Πειραιά για θέµατα και ζητήµατα που άπτονται του 
αντικειµένου του έργου.  
 

Χρονική διάρκεια 

σύµβασης 
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την 
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           Ευρωπαϊκό Ταµείο   
      Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ∆ιοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης 
Κωδικός 102 

ηµεροµηνία υπογραφής έως 31-12-2020. Η διάρκεια της 
σύµβασης δεν θα ξεπεράσει τη λήξη του έργου, µε 
περιθώριο παράτασης σε περίπτωση που παραταθεί το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου και µόνο κατόπιν 
συµφωνίας µε τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης. 

Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης  θα καθορίζονται 
από τις ανάγκες του έργου σε συνεννόηση µε τον/την 
Υπεύθυνο/η του έργου από πλευράς ∆ήµου Πειραιά, ενώ 
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας, καθώς 
µπορεί να απαιτηθεί η εργασία κάποιες απογευµατινές 
ώρες ή/και Σαββατοκύριακα 

Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύµβασης 
προσδιορίζεται έως 1.200,00€ ανά ανθρωποµήνα 
(συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών και 
πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, Φ.Π.Α. κ.τ.λ.).  

Η συµφωνηθείσα αµοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα 
µπορεί να ξεπερνά το αναφερόµενο ανωτέρω µηνιαίο 
τίµηµα για τη σύµβαση συνεργάτη. Για να χορηγηθεί θα 
πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση του Υ.Ε. και του 
Μηχανισµού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης ότι 
έχουν πλήρως και εγκαίρως ολοκληρωθεί εκ µέρους του 
συνεργάτη τα παραδοτέα ή τα τµήµατα αυτών που του 
αντιστοιχούν σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Α.Υ.Ι.Μ., υπό 
τον όρο ύπαρξης διαθέσιµου ταµειακού υπολοίπου στο 
Έργο, µετά και την προσκόµιση όλων των απαιτούµενων 
εκ του νόµου δικαιολογητικών για την πληρωµή. 

Τόπος εργασίας 
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της 
συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στις 
εγκαταστάσεις του ∆ήµου Πειραιά/ ∆ιεύθυνση 
Επικοινωνίας Προβολής Μέσων Ενηµέρωσης καθώς και 
όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.  

Στις περιπτώσεις που απαιτείται µετακίνηση του/της 
συνεργάτη εκτός του ∆ήµου Πειραιά και της ευρύτερης 
περιοχής των Αθηνών, τα έξοδα θα καλύπτονται από 
σχετικά κονδύλια του ∆ήµου Πειραιά µε την υποβολή των 
σχετικών παραστατικών. 

Απαιτούµενα 

Προσόντα 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης.  
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
3. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Για την υποβολή αίτησης συµµετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης οι υποψήφιοι 
πρέπει να συγκεντρώνουν υποχρεωτικώς τα ακόλουθα προσόντα:  
α). Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υπό τον όρο, όµως, ότι γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα, η οποία 
αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρµόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.   
β). Να έχουν συµπληρώσει το 18ο  και να µην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας 
τους, κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς και κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης.   
γ). Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα, που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, που επιλέγουν.   
δ). Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο κατά το άρθρο 8 του Κώδικα Κατάστασης 
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆ (ν. 
3528/2007, ΦΕΚ Α 26/9.02.2007), δηλαδή να µην έχουν καταδικαστεί για τα 
προβλεπόµενα στο ως άνω άρθρο αδικήµατα, να µην τελούν σε υποδικία για τα ως 
άνω αδικήµατα, να µην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωµάτων τους συνεπεία 
καταδίκης και να µην τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.  
ε). Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, να µην είναι ανυπότακτοι και να µη έχουν 
καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Εξαίρεση: ∆εν 
απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους-
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους όποιους δεν προβλέπεται στη χώρα τους 
τέτοιο κώλυµα. 

4. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων και τη διαµόρφωση του πίνακα κατάταξης, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, θα συνεκτιµηθούν, 
επιπροσθέτως, τα κάτωθι προσόντα και ιδιότητες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται για τον 
τρόπο απόδειξης τους στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι-ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα της παρούσας: 
α) Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, ο βαθµός πτυχίου, τυχόν µεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών καθώς και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος µετα-
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος της αλλοδαπής 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. Συνάφεια των προαναφερθέντων τίτλων σπουδών µε το 
αντικείµενο της θέσης µοριοδοτείται επιπλέον. Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων 
του ενός βασικών τίτλων σπουδών µοριοδοτείται µόνο ο τίτλος της υψηλότερης 
βαθµίδας. 
β) Η γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής,  Γερµανικής, Ιταλικής ή  Ισπανικής Γλώσσας. 
Μοριοδοτείται µόνον η πιστοποιηµένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο ανά γλώσσα.  
γ) Η γνώση χειρισµού H/Y.  
δ) Η επαγγελµατική εµπειρία σε αντίστοιχη θέση εργασίας.   
ε) Η πρόταση (γραπτή) των υποψηφίων επί ζητηµάτων που άπτονται των 
ειδικότερων απαιτήσεων και αναγκών της επιλεγόµενης θέσης.  
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

α) Αίτηση /Υπεύθυνη ∆ήλωση (Παράρτηµα IV).  

β) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή 
άλλων  δηµοσίων  εγγράφων,  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα στοιχεία  της  
ταυτότητας. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 δηλώνοντας ότι: α) ∆εν έχω κώλυµα κατά 
το άρθρο 8 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό 2.δ. (ν. 
3528/2007, ΦΕΚ Α 26/9.02.2007), και β) το σύνολο των υποβληθέντων 
φωτοαντιγράφων είναι πιστά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, που βρίσκονται στην 
κατοχή µου. 

δ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα  

ε) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών (συν εκτιµώµενο) 

Επισήµανση: 

Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εάν ο τίτλος έχει 
αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:  

Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.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 
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας. 

στ) Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι :   

Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 
της ασφάλισης και 

• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
εµπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυµίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.  

Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του 
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του 
οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά: 

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

• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι 
πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο 
της εµπειρίας και 

• Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου 
παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το 
είδος της εµπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί 
των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του 
οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

ζ) Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας (Παράρτηµα Ι) 

η) Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης H/Υ (Παράρτηµα ΙΙ) 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 δηλώνοντας ότι: συναινώ στην επεξεργασία, 
διόρθωση, αποθήκευση και την προβλεπόµενη από το νόµο δηµοσιοποίηση των 
δεδοµένων µου (προσωπικών και µη), τα οποία υποβάλλω για την παρούσα 
ανακοίνωση για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου. 
ι)  Γραπτή Πρόταση επί των εξεταζόµενων αντικειµένων του Παραρτήµατος ΙΙΙ 
(Τµήµα Β) 
κ) Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο τεκµηριώνει τα προσόντα 

τους. 
 
Επισηµαίνεται ότι εάν οι αιτήσεις που επιλεγούν αφορούν δηµόσιους υπαλλήλους, οι 
ενδιαφερόµενοι έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 
31 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει κάθε φορά. 
Κάθε υποψήφιος µπορεί να καταθέσει πρόταση για µία µόνο κατηγορία θέσης. Σε 
αντίθετη περίπτωση αποκλείεται η πρόταση του υποψηφίου από όλες τις κατηγορίες 
θέσης που έχει υποβάλει.  
Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόµενοι/ες αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και των Παραρτηµάτων της, 
καθώς και ότι η διαδικασία δύναται να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί µε το ίδιο 
ή και άλλο περιεχόµενο αζηµίως για το ∆ήµο Πειραιά. Η συµµετοχή στη διαδικασία 
επιλογής συνιστά αµάχητο τεκµήριο, ότι ο υποψήφιος έχει λάβει πλήρη γνώση της 
παρούσας ανακοίνωσης καθώς και της εφαρµοστέας νοµοθεσίας. Η συµµετοχή στη 
διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αµάχητο τεκµήριο, ότι ο ενδιαφερόµενος έχει 
αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νοµιµότητα του συνόλου των όρων της 
παρούσας ανακοίνωσης, καθώς και την αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής 
Αξιολόγησης για τη βαθµολόγηση των κριτηρίων της. 
Η υποβολή αίτησης δε συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ∆ήµου 
Πειραιά να καταρτίσει σύµβαση µε τον/την ενδιαφερόµενο/η. 
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Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η 
αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που 
δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση του, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης 
∆ήλωσης, επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε 
περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την 
ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών, που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των 
δηλουµένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισµό του και σε 
περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται.  
 
O υποψήφιος, µε την υποβολή της αίτησής του και για λόγους διοικητικής 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας, συναινεί µε Υπεύθυνη ∆ήλωση στην επεξεργασία των 
δεδοµένων του από την αναθέτουσα αρχή έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

 

 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 
Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάσει των κριτηρίων 
της παρούσας ανακοίνωσης και σύµφωνα µε τον τρόπο υπολογισµού, που 
αναλυτικά εκτίθεται στο Παράρτηµα ΙII, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
παρούσας. Η  κτήση πτυχίου και ο βαθµός πτυχίου θα συνεκτιµάται σύµφωνα µε την 
Ενότητα 5 και το Παράρτηµα ΙΙΙ για τους Κωδικούς 100, 101 & 102. Τα µόρια θα 
υπολογιστούν µε βάση τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην αίτηση/δήλωση των 
στοιχείων των υποψήφιων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) 
και µοριοδότηση των υποβαλλόµενων στοιχείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν τεκµηριώνονται µε την 
υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα 
µοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 
 
Ειδικότερα, η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή 
για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως 
εξής:  

α) Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη 
συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια 
κατάταξης. 
β) Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων για του Κωδικούς 100, 101 & 102, 
προηγούνται αυτοί που είναι κάτοχοι πτυχίου.  
γ) Σε περίπτωση ισοψηφίας επί τη βάσει των ανωτέρω, προηγείται ο έχων τα 
περισσότερα µόρια στο πεδίο της εργασιακής εµπειρίας. 
 
Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών προσόντων είναι ο 
χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων. 
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7. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα 
σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 
συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στον διαδικτυακό τόπο του 
∆ήµου Πειραιά, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα 
υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους του ∆ήµου Πειραιά.  Κατά των πινάκων αυτών, 
επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία πέντε (5) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει από 
την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά.     
Ενστάσεις, υποβάλλονται µετά την παρέλευση της προθεσµίας, θεωρούνται 
εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται. 
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ∆ήµο 

Πειραιά, Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 
Πειραιάς Ν. Αττικής, υπόψη κας Μ. Μοίρου, εντός σφραγισµένου φακέλου διάστασης 
Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων και µε την ένδειξη: 
Για την ανακοίνωση για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου, για την θέση µε κωδικό 
….., στο πλαίσιο της Πράξης µε κωδικό MIS 5054015 και τίτλο «Πολιτιστικές Ηµέρες 
και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 του ∆ήµου Πειραιά» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» 
Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριµένες. 
Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που 
προηγούνται του ενιστάµενου, κ.λπ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων ή, εφόσον ασκηθούν ενστάσεις, µετά την εξέταση και την έκδοση 
απαντήσεων επί αυτών, οι Πίνακες Κατάταξης καθίστανται οριστικοί και αναρτώνται 
στον σχετικό δικτυακό τόπο του ∆ήµου Πειραιά. 
 
8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

 

α) Οι συµµετέχοντες που επιλεγούν θα ασκούν το έργο τους, σε χώρο που διατεθεί 
από το ∆ήµο Πειραιά, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Σηµειώνεται ότι µπορεί να 
απαιτηθεί εργασία κάποιες απογευµατινές ώρες ή/και Σαββατοκύριακα.  
β) Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεργαστεί κατά το παρελθόν µε το ∆ήµο Πειραιά και το 
παραδοτέο τους δεν έχει παραληφθεί µερικώς ή ολικώς επειδή κρίθηκε ανεπαρκές, 
αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.  
γ) Οι παραπάνω συµβάσεις µίσθωσης έργου αφορούν αποκλειστικά το εν λόγω έργο 
και δεν αφορούν σε πάγιες και τακτικές ανάγκες του δικαιούχου του έργου ∆ήµου 
Πειραιά. 
δ) Στην περίπτωση µη υλοποίησης της πράξης/αδυναµία χρηµατοδότησης του έργου 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014 – 2020» ο ∆ήµος Πειραιά δεν φέρει 
καµία υποχρέωση για τις εν λόγω συµβάσεις, οι οποίες και παύουν αυτοδίκαια στην 
περίπτωση απένταξης της Πράξης. 
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9. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του 
νοµού Αττικής, ενώ θα αναρτηθεί µαζί µε τα παραρτήµατα, που τη συνοδεύουν, στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/) και στο 
πρόγραµµα ∆ιαύγεια. 

 

10. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να   απευθύνονται  στο 
Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 2132022250, αρµόδια για 
πληροφορίες κ. Μοίρου Μαρία. 
 
11. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 

 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά 
θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Περί Προσωπικών ∆εδοµένων 
2016/679. 
Ο ∆ήµος Πειραιά ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδοµένα 
που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει 
δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/ και η 
επεξεργασία γίνεται µόνο µε σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου. 
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό 
προσωπικό του Τµήµατος Προσωπικού Ι.∆. είναι τα µόνα πρόσωπα που 
επεξεργάζονται τα δεδοµένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό. 
∆ιατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής 
και σύναψης σύµβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από 
το κείµενο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την 
προάσπιση δικαιωµάτων του ∆ήµου Πειραιά, ενώπιον ∆ικαστηρίου ή και άλλης 
αρµόδιας Αρχής. 
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά µε την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: aoristou@piraeus.gov.gr 
 
12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 
Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά  είτε αυτοπροσώπως, είτε µε 
άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης 
αποκλειστικής  προθεσµίας, κατά  τις  εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 09:00 π.µ. - 
15:00 µ.µ., από 15-07-2020  έως και  24-07-2020. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται 
και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 
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12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή  της εντός της ανωτέρω προθεσµίας 
αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.  

Αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θα αποκλείονται από 
τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 
13. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί 
για το σκοπό αυτό και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τον ∆ήµαρχο 
Πειραιά. 
 
 
 
 

    

Ο 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
                                                                                                                                                    

                                                                           
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
 
Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2 

αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του 
π.δ 50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου 
τοµέα όπως αυτό ισχύει» (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 

  
   

• BULATS English Language Test, βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου 
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 
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• 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- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου   MICHIGAN (Cambridge Michigan 
Language Assessments - CaMLA)ή  του 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. 
 
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή  Test of Interactive English, 
C2 Level (Gatehouse Awards). 
. 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

•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) 
 
 (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 

.  
• 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 
 
• 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.  
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
• 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). 
 
• 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. 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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) 

  

(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 

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

  
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF 
COMPETENCY IN  ENGLISH  του Πανεπιστηµίου MICHIGAN (Cambridge 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του 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). 
 
•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). 
 
•  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). 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
•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) 
 
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειµένου να αξιολογηθούν 
για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να 
συνοδεύονται από:  
 
(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το 
συγκεκριµένο πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας είναι πιστοποιηµένα από την 
αρµόδια προς τούτο εθνική αρχή  
 

               ή  
 

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

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 
 

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2 
αποδεικνύεται, ως εξής:  
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(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. 
 
• ∆ίπλωµα 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 
 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  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. 
. 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

. 
• 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) 
 
•  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. 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
•  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 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.  
 

  ∆) ΙΤΑΛΙΚΑ 
 
  Η γνώση της Ιταλικής 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. 
 
•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  
   
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (του Ιταλικού Μορφωτικού 
Ινστιτούτου Αθηνών) 
• DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI 
TRADUTTORE. 
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 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 
(CELI 5) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστηµίου 
Γενεύης. 
 
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003) 
  
(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. 
 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 
Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014) 
  
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  
 
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 
(CELI 4) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
   
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
  
• Πιστοποίηση   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) . 
 
(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. 
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 
(CELI 3) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
    
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA . 
 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστηµίου 
Γενεύης. 
  
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).   
 
 
Σηµείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί 

από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) 
και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον 
οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία 
Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού . 

 
Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  
αποδεικνύεται, ως εξής:  
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(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. 
  
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (µέχρι το 2002)  
  
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL 
SUPERIOR)-(DELE) (µέχρι το 2008)  
 
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes 
εξ ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισµού και Αθλητισµού της 
Ισπανίας) 
 
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 
(από το Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας) 
 
(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. 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes 
εξ ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισµού και Αθλητισµού της 
Ισπανίας) 
 
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE 

IDIOMAS).  
 

(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 . 
 
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
(DELE) (µέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόµατος του 
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL 
INTERMEDIO)- (DELE)  (µέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ 
ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισµού και Αθλητισµού της 
Ισπανίας) 
 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes 
εξ ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισµού και Αθλητισµού της 
Ισπανίας) 

 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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 ∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της 
αλλοδαπής, 

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα 
οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, 

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 , 
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο  των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας 

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 ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων. ∆ιευκρινίζεται 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) ∆εν 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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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 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.), ή ΕΟΠΠ  πρώην 
Οργανισµό 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 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services  (∆Π 
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) και  
ζ)  I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)  

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

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

θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009) 
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014). 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.01.2015) 
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (∆Π 54083/16.7.2015 απόφαση του 

ΕΟΠΠΕΠ) 
ιγ)  PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (∆Π/20516/4.5.2018 

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

απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ιε)  EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (∆Π/56579/26.10.2018 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 ∆εξιότητες 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 
 
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 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 • Basic Office   
 • Business Office 

 
                             ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 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 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
• Unicert Primary 
• Unicert Primary ∆ιαθεµατικό 
• 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.» 
     Πληροφορικής/Certified Computer User 
 
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» 

EXAMS CERT BASIC 
EXAMS CERT BASIC MS 
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA 

 

 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 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των 
τριών ενοτήτων: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και 
γ) υπηρεσιών διαδικτύου. (τα πιστοποιητικά µπορούν να περιέχουν 
οποιονδήποτε συνδυασµό των ενοτήτων << Επεξεργασία Κειµένου>>, 
<<Υπολογιστικά Φύλλα>>, <<Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου>>). 
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ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό στο φορέα 
πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.  
 
Γίνονται 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 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 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). 
 
Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ που 
χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής γίνεται µε αποφάσεις του ∆.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 
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 ∆ευτεροβάθµιας 
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. 

∆ιευκρινίζεται 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 
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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 µε πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού 
Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιηµένους φορείς της ανωτέρω παραγράφου 
(1), εφόσον σ’ αυτά  περιλαµβάνονται τα εν λόγω αντικείµενα. 

 

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 ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ),                              

ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  

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

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

- 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 ∆ικτύων    
- 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.)  
- ∆ιδακτικής 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 
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- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων 
ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

-    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 ∆ιοίκησης  
- Τηλεπικοινωνιών  και ∆ικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)    
- Επιχειρηµατικού  Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων  
- Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία 
- ∆ιαχείρισης  Πληροφοριών   
-   Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  
-   Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων  
-   Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων  Τ.Ε.  
-   Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. 
-   Επιχειρησιακής Πληροφορικής 
ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής. 
 

Γ) ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

-   ∆ίπλωµα 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 - ∆ικτύων Η/Υ, 
     ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών  
     Συστηµάτων και ∆ικτύων 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 
- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Οµάδας Προσανατολισµού Τεχνολογικών 

Εφαρµογών, του τοµέα Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τοµέα 
Πληροφορικής,  
ή 

- Επαγγελµατικής Σχολής ΟΑΕ∆ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστηµάτων 
Υπολογιστών 

ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Κωδικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

100 Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου   

  Σύνολο στελεχών: 1 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙA ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΙΘΑΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  

Παρατηρήσεις 

Α ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ       

  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ      

1 ΙΕΚ    4    

2 ΑΕΙ-ΤΕΙ  8   

3 Βαθµός πτυχίου   5 0 έως 5 
για πτυχίο (2) µε βαθµό 
από 5 έως 10 

4 
Μεταπτυχιακός 
Τίτλος 

  5   

5   
Συνάφεια κριτηρίου 1, 2 
ή  4 

6     

        max=24   

  ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ       

6 
Γνώση ξένων 
γλωσσών 

Β2 2     

7   C1 3     

8   C2 6     

9 
Γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας 

τουλάχιστον επίπεδο Β2 5     

10 
∆εξιότητες στις 
ΤΠΕ 

  6     

        max=17   

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ       

  
 Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση εργασίας  

      

Μέγιστη µοριοδότηση  
11 

0,40 µόρια ανά µήνα έως 60 µήνες άνω των 
δέκα (10) ετών 60*0,40=24 

 

  ΣΥΝΟΛΟ  Α   max=24   

      max=65   

Β ΠΡΟΤΑΣΗ       
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Κωδικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

100 Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου   

  Σύνολο στελεχών: 1 

1 
Περιγραφή των βασικών υποχρεώσεων  
διαχείρισης προγραµµάτων ΕΣΠΑ 

7 0 έως 7 

Συνοπτική περιγραφή 
των υποχρεώσεων και 
της λειτουργίας 
συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων. 

2 Περιγραφή και αντίληψη του έργου  9 0 έως 9 

Συνοπτική παρουσίαση 
του αντικειµένου και 
διασύνδεση του µε τους 
τίτλους σπουδών και την 
εµπειρία του υποψηφίου, 
µε αναφορά των 
πλαισίων, στόχων και 
ιδιαίτερων καθηκόντων 
που απαιτούνται, κατά 
την αντίληψη του 
υποψηφίου. 

3 
Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης  του 
αντικειµένου 

12 0 έως 12 

Συνοπτική καταγραφή, 
από τον υποψήφιο, των 
αρµοδιοτήτων, 
υποχρεώσεων και 
σηµαντικών παραµέτρων, 
που επιδρούν στην 
υλοποίηση  του 
αντικειµένου εργασίας, 
σύµφωνα µε την εκτίµηση 
του. Ο τρόπος 
συγγραφής, η 
παρουσίαση της και η  
οργάνωση της είναι 
κριτήρια για τις ικανότητες 
του υποψήφιου. 

4 

Ικανότητα στην συνεργασία – κοινωνική 
πρωτοβουλία-∆εξιότητες επικοινωνίας 
Προσαρµοστικότητα σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα 

7 0 έως 7 

Παρουσίαση από τον 
υποψήφιο τρόπων 
αντιµετώπισης  
καταστάσεων, που 
αφορούν τις 
προηγούµενες εργασίες 
του ή και σε υποθετικές 
καταστάσεις, που 
ενισχύουν, κατά την 
άποψη του, την 
συνεργατική του 
δυνατότητα και κοινωνική 
αντίληψη-Περιγραφή  
επικοινωνιακών  
δυνατοτήτων, κατά την 
αντίληψη του υποψηφίου-
∆εξιότητες, γνώση, 
εµπειρία, ανάλυση 
προσωπικότητας, 
πιθανές εξειδικεύσεις  
που θα χρειαστούν για το 
αντικείµενο της εργασίας. 
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           Ευρωπαϊκό Ταµείο   
      Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κωδικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

100 Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου   

  Σύνολο στελεχών: 1 

  ΣΥΝΟΛΟ  Β   max=35   

  ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α+Β)   max=100   

 
 

Κωδικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

101 Στέλεχος Marketing  

  Σύνολο στελεχών: 1 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙA ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΙΘΑΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  

Παρατηρήσεις 

Α ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ       

  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ      

1 ΙΕΚ    4    

2 ΑΕΙ-ΤΕΙ  8   

3 Βαθµός πτυχίου   5 0 έως 5 
για πτυχίο (2) µε βαθµό 
από 5 έως 10 

4 
Μεταπτυχιακός 
Τίτλος 

  5   

5   
Συνάφεια κριτηρίου 1, 2 
ή  4 

6     

        max=24   

  ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ       

6 
Γνώση ξένων 
γλωσσών 

Β2 2     

7   C1 3     

8   C2 6     

9 
Γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας 

τουλάχιστον επίπεδο Β2 5     

10 
∆εξιότητες στις 
ΤΠΕ 

  6     

        max=17   

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ       

  
 Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση εργασίας  

      

Μέγιστη µοριοδότηση  
11 

0,40 µόρια ανά µήνα έως 60 µήνες υπεράνω  
το δέκα (10) ετών 60µηνες * 0,40 = 24 

 

  ΣΥΝΟΛΟ  Α   max=24   

      max=65   

Β ΠΡΟΤΑΣΗ       
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κωδικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

101 Στέλεχος Marketing  

  Σύνολο στελεχών: 1 

1 
Περιγραφή των βασικών υποχρεώσεων  
διαχείρισης προγραµµάτων ΕΣΠΑ 

7 0 έως 7 

Συνοπτική περιγραφή 
των υποχρεώσεων και 
της λειτουργίας 
συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων. 

2 Περιγραφή και αντίληψη του έργου  9 0 έως 9 

Συνοπτική παρουσίαση 
του αντικειµένου και 
διασύνδεση του µε τους 
τίτλους σπουδών και την 
εµπειρία του υποψηφίου, 
µε αναφορά των 
πλαισίων, στόχων και 
ιδιαίτερων καθηκόντων 
που απαιτούνται, κατά 
την αντίληψη του 
υποψηφίου. 

3 
Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης  του 
αντικειµένου 

12 0 έως 12 

Συνοπτική καταγραφή, 
από τον υποψήφιο, των 
αρµοδιοτήτων, 
υποχρεώσεων και 
σηµαντικών παραµέτρων, 
που επιδρούν στην 
υλοποίηση  του 
αντικειµένου εργασίας, 
σύµφωνα µε την εκτίµηση 
του. Ο τρόπος 
συγγραφής, η 
παρουσίαση της και η  
οργάνωση της είναι 
κριτήρια για τις ικανότητες 
του υποψήφιου. 

4 

Ικανότητα στην συνεργασία – κοινωνική 
πρωτοβουλία-∆εξιότητες επικοινωνίας 
Προσαρµοστικότητα σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα 

7 0 έως 7 

Παρουσίαση από τον 
υποψήφιο τρόπων 
αντιµετώπισης  
καταστάσεων, που 
αφορούν τις 
προηγούµενες εργασίες 
του ή και σε υποθετικές 
καταστάσεις, που 
ενισχύουν, κατά την 
άποψη του, την 
συνεργατική του 
δυνατότητα και κοινωνική 
αντίληψη-Περιγραφή  
επικοινωνιακών  
δυνατοτήτων, κατά την 
αντίληψη του υποψηφίου-
∆εξιότητες, γνώση, 
εµπειρία, ανάλυση 
προσωπικότητας, 
πιθανές εξειδικεύσεις  
που θα χρειαστούν για το 
αντικείµενο της εργασίας. 
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κωδικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

101 Στέλεχος Marketing  

  Σύνολο στελεχών: 1 

  ΣΥΝΟΛΟ  Β   max=35   

  ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α+Β)   max=100   

 
 

Κωδικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

102 ∆ιοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης 

  Σύνολο στελεχών: 1 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙA ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ  
ΠΙΘΑΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  

Παρατηρήσεις 

Α ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ       

  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ      

1 ΙΕΚ    4    

2 ΑΕΙ-ΤΕΙ  8   

3 Βαθµός πτυχίου   5 0 έως 5 
για πτυχίο (2) µε βαθµό 
από 5 έως 10 

4 
Μεταπτυχιακός 
Τίτλος 

  5   

5   
Συνάφεια κριτηρίου 1, 2 
ή  4 

6     

        max=24   

  ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ       

6 
Γνώση ξένων 
γλωσσών 

Β2 2     

7   C1 3     

8   C2 6     

9 
Γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας 

τουλάχιστον επίπεδο Β2 5     

10 
∆εξιότητες στις 
ΤΠΕ 

  6     

        max=17   

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ       

  
 Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση εργασίας  

      

Μέγιστη µοριοδότηση  
11 0,40 µόρια ανά µήνα έως 60 µήνες  

60*0,40=24 
 

  ΣΥΝΟΛΟ  Α   max=24   

      max=65   

Β ΠΡΟΤΑΣΗ       
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κωδικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

102 ∆ιοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης 

  Σύνολο στελεχών: 1 

1 
Περιγραφή των βασικών υποχρεώσεων  
διαχείρισης προγραµµάτων ΕΣΠΑ 

7 0 έως 10 

 Συνοπτική περιγραφή 
των υποχρεώσεων και 
της λειτουργίας 
συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων. 

2 Περιγραφή και αντίληψη του έργου  9 0 έως 9 

Συνοπτική παρουσίαση 
του αντικειµένου και 
διασύνδεση του µε τους 
τίτλους σπουδών και την 
εµπειρία του υποψηφίου, 
µε αναφορά των 
πλαισίων, στόχων και 
ιδιαίτερων καθηκόντων 
που απαιτούνται, κατά 
την αντίληψη του 
υποψηφίου. 

3 
Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης  του 
αντικειµένου 

12 0 έως 12 

Συνοπτική καταγραφή, 
από τον υποψήφιο, των 
αρµοδιοτήτων, 
υποχρεώσεων και 
σηµαντικών παραµέτρων, 
που επιδρούν στην 
υλοποίηση  του 
αντικειµένου εργασίας, 
σύµφωνα µε την εκτίµηση 
του. Ο τρόπος 
συγγραφής, η 
παρουσίαση της και η  
οργάνωση της είναι 
κριτήρια για τις ικανότητες 
του υποψήφιου. 

4 

Ικανότητα στην συνεργασία – κοινωνική 
πρωτοβουλία-∆εξιότητες επικοινωνίας 
Προσαρµοστικότητα σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα 

7 0 έως 7 

Παρουσίαση από τον 
υποψήφιο τρόπων 
αντιµετώπισης  
καταστάσεων, που 
αφορούν τις 
προηγούµενες εργασίες 
του ή και σε υποθετικές 
καταστάσεις, που 
ενισχύουν, κατά την 
άποψη του, την 
συνεργατική του 
δυνατότητα και κοινωνική 
αντίληψη-Περιγραφή  
επικοινωνιακών  
δυνατοτήτων, κατά την 
αντίληψη του υποψηφίου-
∆εξιότητες, γνώση, 
εµπειρία, ανάλυση 
προσωπικότητας, 
πιθανές εξειδικεύσεις  
που θα χρειαστούν για το 
αντικείµενο της εργασίας. 

ΑΔΑ: 6ΣΘΘΩΞΥ-Ψ59



Α∆Α: 6ΣΘΘΩΞΥ-Ψ59  

40 

                    
              ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     
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      Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κωδικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

102 ∆ιοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης 

  Σύνολο στελεχών: 1 

  ΣΥΝΟΛΟ  Β   max=35   

  ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α+Β)   max=100   
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Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου για την θέση µε κωδικό ………, στο πλαίσιο 
της Πράξης «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 του ∆ήµου 
Πειραιά» µε κωδικό MIS 5054015 και τίτλο «» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» 
 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ  
 
 
  
ΟΝΟΜΑ 

 
 
  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

 
 

 
  
ΑΡ. ∆ΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 
 

 
  
∆ΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Ο∆ΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή µου, 
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 33565/2043/13-07-
2020. Ανακοίνωση. Αποδέχοµαι πλήρως και 
ανεπιφύλακτα α) τους όρους της Ανακοίνωσης, β) 
ότι η διαδικασία δύναται µε απόφαση του ∆ήµου 
Πειραιά να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί µε 
το ίδιο ή και άλλο περιεχόµενο και γ) ότι η 
παρούσα ανακοίνωση δεν έχει διαγωνιστικό 
χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε 
τρόπο υποχρέωση του ∆ήµου Πειραιά να 
καταρτίσει Σύµβαση. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα 
στοιχεία που έχω στο παρόν είναι αληθή και ότι 
δεσµεύοµαι να προσκοµίσω πρόσθετα 
αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον αυτό µου ζητηθεί 
από το ∆ήµο Πειραιά. 

 
ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ  

Επισυναπτόµενα ∆ικαιολογητικά: 

 1. 
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2. 
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ                                
 3. 

ΗΛ. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
 
4. 

 5.  
ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 

 7. 

 Ο/Η αιτ.. 

 
 

                                                                                                   (υπογραφή/ονοµατεπώνυµο) 
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