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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚ∆ΗΛΩΗ ΔΝ∆ΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΠΡΟ 

ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ 

 

Σο Πεπιθεπειακό Σαμείο Ανάπηςξηρ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 190 έσο 193 «Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο» ηνπ Ν.3852/2010 
(ΦΔΚ 87Α’) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.  

2. Σελ αξ. 2141/1998 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απνθέληξσζεο πεξί Καλνληζκνχ ηεο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ησλ 
Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 78/4-2-98 Β), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 
40608/19-10-2001 ίδηα απφθαζε (ΦΔΚ 1428/Β/2001) θαη ηζρχεη.  

3. Σελ αξ. 4683/1998 (ΦΔΚ Β΄140) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απνθέληξσζεο πεξί Καλνληζκνχ Πξνζσπηθνχ ησλ ΠΣΑ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4314/2014 (ΦΔΚ Α’ 265) «Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 
ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ηδίσο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
14 παξ. 5 ηνπ λ. 4403/2016 (ΦΔΚ 125/Α/2016).  

5. Σελ αξ. νηθ. 3449/05.02.2018 επηζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο 
πκβάζεηο Μίζζσζεο Έξγνπ ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ.  

6. Σηο εηδηθφηεξεο δξάζεηο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ θαη 
είλαη ζχκθσλεο κε ην εγρεηξίδην ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

7. Σν Απφζπαζκα ηνπ Πξαθηηθνχ 19/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ CO-EVOLVE, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην 
Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο (ΠΣΑ ΑΜΘ) νξίδεηαη 
σο θνξέαο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ε Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ σο 
εηαίξνο  
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8. Σν Απφζπαζκα ηνπ Πξαθηηθνχ 240/29-12-2016 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηνπ ΠΣΑ-ΑΜΘ ζχκθσλα κε ην νπνίν ειήθζε νκφθσλε απφθαζε γηα ηελ απνδνρή ηεο 
πινπνίεζεο δξάζεσλ ηνπ έξγνπ CO-EVOLVE απφ ην ΠΣΑ-ΑΜΘ.  

9. Σελ αξ. 5953/30-12-2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ πεξί αλάζεζεο ζην ΠΣΑ-ΑΜΘ 
ηεο επίβιεςεο θαη πινπνίεζεο δξάζεσλ ηνπ έξγνπ.  

10. Σελ αξ. 2892/30-12-2016 (ΑΓΑ: 6ΦΤΡΟΡΡΦ-ΦΒΑ) απφθαζε απνδνρήο ηεο επίβιεςεο θαη 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο ΑΜΘ.  

11. Σελ αξ. 48/10-01-2017 (ΑΓΑ:ΦΞΦΔΟΡΡΦ-Θ9Ρ) απφθαζε έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο  
12.  Σελ αξ. 2373/03-10-2017 (ΑΓΑ: Χ5Μ4ΟΡΡΦ-Τ17) απφθαζε ζπκπιεξσκαηηθήο έγθξηζεο 

δηάζεζεο πίζησζεο θαη ηελ αξ. 789/12-04-2018 (ΑΓΑ: ΧΦΥΧΟΡΡΦ-133) απφθαζε 
ηξνπνπνίεζεο έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ ΠΣΑ ΑΜΘ γηα ην πξφγξακκα CO-EVOLVE. 

13. Σελ αξ. 05/2018 (ΑΓΑ: ΧΝΦ1ΟΡΡΦ-ΧΝ4) απφθαζε ησλ Πξαθηηθψλ ηεο 1εο/03-04-2018 
ζπλεδξίαζεο ηνπ  Γ  ΠΣΑ  AΜΘ κε  ηελ  νπνία  εγθξίζεθε  ε πξφζιεςε 3 αηφκσλ κε 
χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ γηα ην πξφγξακκα CO-EVOLVE. 

14. Tελ  αξ.  745/03-04-2018 (ΑΓΑ: Χ5Μ4ΟΡΡΦ-1Δ8) απφθαζε  ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ  ΠΣΑ  
AΜΘ,  κε  ηελ  νπνία  εγθξίζεθε  ε πξφζιεςε 3 αηφκσλ κε χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ γηα 
ην πξφγξακκα CO-EVOLVE. 

15. Σελ αξ. πξση. 6239/17-04-2018 (ΑΓΑ: 66ΔΖΟΡ1Τ-Λ5Ο) απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο κε ζέκα: «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο ππ’ 
αξηζ. 5/2018 απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ ΠΣΑ ΑΜΘ» 

16. Σνλ  679/27-4-2016 Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (GDPR) ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο   

17. Tελ  αξ.  03/07-09-2018 (ΑΓΑ: 72ΕΓΟΡΡΦ-ΘΟΝ) απφθαζε Γ  ΠΣΑ  AΜΘ,  κε  ηελ  νπνία  
εγθξίζεθε  ε αλαθνίλσζε Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ 
πξνο ζχλαςε πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ  

 

 

Αλαθνηλώλεη  
 
 
Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο 
κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ελόο (1) εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε, ζην πιαίζην πινπνίεζεο 
ηνπ  έξγνπ κε ηίηιν  “Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the 
development of sustainable coastal and maritime tourism/Πξνψζεζε ηεο ζπλ-εμέιημεο ησλ 
αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε βηψζηκνπ 
παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ θαη αθξσλχκην CO-EVOLVE” ηνπ πξνγξάκκαηνο 
INTERREG MED 2014-2020, ζην νπνίν ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
ζπκκεηέρεη σο επηθεθαιήο εηαίξνο. ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνχ ζα απαζρνιεζνχλ αλά ηφπν 
εθηέιεζεο, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, ν εμήο αξηζκφο αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα 
αληίζηνηρα απαηηνχκελα θαη ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα αλά θσδηθφ απαζρφιεζεο 
(βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Κσδηθόο  
απαζρόιεζεο 

Σόπνο εθηέιεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

101 
Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

ΠΔ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

 

απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο έσο 
31/10/2019 (ιήμε 

ηνπ έξγνπ) 

1 
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ-ΤΝΔΚΣΗΜΧΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Κσδηθόο 
απαζρόιεζεο 

Σίηινο ζπνπδώλ  
θαη  

ινηπά απαηηνύκελα-ζπλεθηηκώκελα πξνζόληα 

101 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Πηπρίν ή δίπισκα Οηθνλνκηθψλ ή Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθψλ 
Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Γηεζλψλ θαη 
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ 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 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή Λνγηζηηθήο θαη 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή 
Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ή Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Οξγάλσζεο 
θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο ή 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ή 
Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη 
ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ (Marketing) ή Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ 
θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Γεκφζηαο 
Οηθνλνκηθήο ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ην νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 
1996-1997) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη 
Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

2. Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (ηνπιάρηζηνλ επίπεδν Β2, Καιή 
γλψζε) 

3. Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρξήζεο  Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ β) 
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

4. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ ηνπιάρηζηνλ ζε 
γξακκαηεηαθή ή δηνηθεηηθή ή ινγηζηηθή ππνζηήξημε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

 
ΤΝΔΚΣΗΜΧΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Πξφζζεηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε γξακκαηεηαθή ή δηνηθεηηθή ή ινγηζηηθή 
ππνζηήξημε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. 

 
 

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ θαη νη 
άξξελεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ Γ: ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ (αλά θσδηθό απαζρόιεζεο) 

Κσδηθόο 
απαζρόιεζεο 

Αληηθείκελν ζύκβαζεο-Παξαδνηέα  Πνζό ύκβαζεο 

101 

Αληηθείκελν  
Αθνξά ζηελ γξακκαηεηαθή, δηνηθεηηθή θαη ινγηζηηθή 
ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.  Οη δξάζεηο  
πνπ ζα  θιεζεί λα  δηεθπεξαηψζεη ν ππνςήθηνο,  ζα  είλαη  
ζχκθσλεο  κε  ην  εγθεθξηκέλν  Σερληθφ  Γειηίν  ηνπ  έξγνπ  
θαη  ηηο  νδεγίεο  ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 
πλεξγαζίαο MED 2014-2020 θαζψο θαη ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο. 
πκκεηνρή ζηα Παξαδνηέα ησλ παθέησλ εξγαζίαο 
ΠΔ 1: Γηαρείξηζε 
ΠΔ 2: Δπηθνηλσλία 
ΠΔ 4: Γνθηκή 
ΠΔ 5: Μεηαβηβαζηκφηεηα 

18.000,00€ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ θαη φισλ ησλ 
λνκίκσλ θξαηήζεσλ θαη 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, 
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο 

«Staff costs») 
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 
 

Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
 

ΠΗΝΑΚΑ Γ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ  ΜΟΝΑΓΔ 
ΒΑΡΟ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 
ΓΝΧΖ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ έσο 70 

έσο 7,8% 
Άξηζηε γλψζε 70 

Πνιχ θαιή γλψζε 50 

Καιή γλψζε 30 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ (φπσο νξίδεηαη ζηα πξνζφληα ηεο ζέζεο) 

έσο 65,5% 
Δκπεηξία αζξνηζηηθά  έσο θαη 84 κήλεο  

7 κφξηα αλά κήλα 
έσο 588 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

έσο 26,7% 

Πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ππνρξεψζεσλ δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ  0-45 

Πεξηγξαθή θαη αληίιεςε, ησλ απαηηήζεσλ, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 
θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ  

0-60 

Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 0-90 

Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο - Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ζηα πιαίζηα 
νκάδσλ εξγαζίαο-Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

0-45 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ έωρ 898 100% 

 
 
ΔΜΠΔΗΡΗΑ 
 

Χο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνχο απαζρφιεζεο λνείηαη ε 
απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε 
επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο, φπσο νξίδεηαη ζηα 
πξνζφληα ηνπ θσδηθνχ απαζρφιεζεο. 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

101  

Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη 
ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ ηνκέα: 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιηζεο. 

θαη 

 Υσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV) ηνπ ππνςεθίνπ θαηά 
ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην 
είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή 
ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.  

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
εκπεηξίαο. 

Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιηζεο 
θαη 

 Τπεχζπλε δήισζε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV), ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 
λ.1599/1986, φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά 
κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο 
θαη  

 Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 
θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ελαιιαθηηθά, αληί ησλ 
πξναλαθεξνκέλσλ, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα 
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
εκπεηξίαο. 
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ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ–ΤΝΔΚΣΗΜΧΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ 
(βι. ΠΗΝΑΚΑ Β) ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα  απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα 
αλαθνίλσζε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απηά. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο  

Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο καδί κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο λα γίλεη ζην ρψξν ησλ 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε φπσο απηή πεξηιακβάλεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ηεο παξνχζαο  θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο 
ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο 
ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ, Γεκ. Σζεηηλέ 7, Σ.Κ. 69132,  Κνκνηελή, ππόςε 
θαο Κνπινπξά Δ. (ηει. επηθνηλσλίαο: 25310 83000) κε ηελ ζήκαλζε: 
 
Γηα ηελ ππ. αξηζ. … Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζύλαςε ζύκβαζεο 
κίζζσζεο έξγνπ, γηα ηελ ζέζε κε θσδηθό .............., ζην πιαίζην ηνπ  έξγνπ κε ηίηιν  
“Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the 
development of sustainable coastal and maritime tourism/Πξνώζεζε ηεο ζπλ-εμέιημεο 
ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θπζηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε 
βηώζηκνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ θαη αθξσλύκην CO-EVOLVE” ηνπ 
πξνγξάκκαηνο INTERREG MED 2014-2020 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ 
θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κόλν αίηεζε.  

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζην ρψξν 
ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη 
κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη  εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα 
(δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε,  ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε 
εκέξα. Χο ηειηθή εκεξνκελία ιήςεο απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ησλ αηηήζεσλ ζε πεξίπησζε απνζηνιήο ηνπο κέζσ ζπζηεκέλεο 
επηζηνιήο ή ππεξεζηψλ ηαρπκεηαθνξάο, ινγίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη επί ηνπ 
θαθέινπ απφ ην θνξέα απνζηνιήο, ν νπνίνο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 
αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία αηηήζεσλ νξίδεηαη ε 20ε επηεκβξίνπ 2018 εκέξα Πέκπηε. 
 
Ζ σο άλσ αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο. Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ αίηεζε – δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 
4 Ν. 1599/1986). 
Με ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο νη ελδηαθεξφκελνη/εο ζα ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ 
θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, ν νπνίνο ζα θέξεη απαξαίηεηα ππνγεγξακκέλε ηελ αίηεζε, θαη 
επηπξνζζέησο, ηα ζηνηρεία-έγγξαθα, ζηα νπνία ζηεξίδνπλ ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπο, ζχκθσλα κε 
ηα θξηηήξηα ηεο παξνχζαο, θαη εηδηθφηεξα:  
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Α. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο θαη ησλ δχν φςεσλ   
Β. πκπιεξσκέλε «ΑΗΣΖΖ-ΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ» 
(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ). 
Γ. πκπιεξσκέλε «ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ Γηα ηελ απφδεημε εκπεηξίαο» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV). 
Γ. πκπιεξσκέλε «ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ Γηα ηα Γεδνκέλα» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V). 
Δ. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.  
Σ. Φσηναληίγξαθα ησλ απαηηνχκελσλ αλά ζέζε, ηίηισλ ζπνπδψλ ή αλαγλψξηζεο απφ 
Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π ζε πεξίπησζε ηίηινπ αιινδαπνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (ΠΗΝΑΚΑ Β). 
Ε. Έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηα ινηπά απαηηνχκελα θαη ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα. 
 
Πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε αιιά δελ ηεθκεξηψλνληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ 
αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη δελ ζα κνξηνδνηεζνχλ γηα ηελ ηειηθή 
θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. 
 

Με ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεψλ ηνπο, νη ελδηαθεξφκελνη/εο απνδέρνληαη πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ησλ 
Παξαξηεκάησλ ηεο, θαζψο θαη φηη ε δηαδηθαζία δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
Σακείνπ Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο λα δηαθνπεί, αλαβιεζεί ή επαλαιεθζεί 
κε ην ίδην ή/θαη άιιν πεξηερφκελν. Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζπληζηά ακάρεην 
ηεθκήξην φηη ν ππνςήθηνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαζψο θαη ηεο 
εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζπληζηά, επίζεο, ακάρεην 
ηεθκήξην φηη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη απνδερζεί πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο ηε λνκηκφηεηα ηνπ 
ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαζψο θαη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ βαζκνιφγεζε φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 
Ζ ππνβνιή αίηεζεο δελ ζπλεπάγεηαη θαζ’ νηνδήπνηε ηξφπν ππνρξέσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 
Σακείνπ Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο λα θαηαξηίζεη ζχκβαζε κε ηνλ/ηελ 
ελδηαθεξφκελν/ε.  
 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζνχλ ςεπδή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ε αίηεζε 
απνξξίπηεηαη ζπλνιηθά. Δπηπξνζζέησο ε αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ 
ππνςήθην ζηελ αίηεζή ηνπ, ε νπνία επέρεη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο, επηζχξεη ηηο 
πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε ν ππνςήθηνο θέξεη ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
επηζπλάπηεη. Ζ αλαθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ, θαηφπηλ ειέγρνπ γλεζηφηεηαο, επηθέξεη ηνλ 
απνθιεηζκφ ηνπ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηή αλαθαιείηαη. 
 
O ππνςήθηνο κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ θαη γηα ιφγνπο δηνηθεηηθήο νινθιήξσζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο, ζπλαηλεί κε Τπεχζπλε Γήισζε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V)  ζηελ επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ ηνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κεηά ην δηάζηεκα απηφ, νθείιεη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο λνκνζεζίαο λα 
δηαηεξεί φιε ηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ) ζε αζθαιή αξρείν (ειεθηξνληθφ θαη θπζηθφ) εζαεί. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο 
δελ επηζπκεί λα δηαηεξεί ε ππεξεζία ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ππνβάιεη 
ζρεηηθφ αίηεκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, γηα ηε δηαγξαθή ηνπο. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ:  Καηάηαμε ππνςεθίσλ-Γηαδηθαζία επηινγήο 

Όζνη ππνςήθηνη πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε απφ ηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε νπνία ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο παξνχζεο. Ζ 
θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

1. Ζ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα δηεμαρζεί επί ηε βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ πνπ αλαιπηηθά 
εθηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα Γ.  

2. Σα κφξηα ζα ππνινγηζηνχλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ 
αίηεζε/δήισζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςήθησλ. Θα αθνινπζήζεη αληηπαξαβνιή 
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(δηνηθεηηθή επαιήζεπζε) θαη κνξηνδφηεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. Πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε, αιιά δελ 
ηεθκεξηψλνληαη κε ηελ ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε 
θαη δελ ζα κνξηνδνηεζνχλ γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. 

3. Ζ θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα γίλεηαη θαηά θζίλνπζα 
ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα 
θξηηήξηα θαηάηαμεο. 

4. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο 
πνπ έρεη α) ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζην βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, β) ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία. 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγόηεξν κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο 
πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ 
Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθό πξαθηηθό 
αλάξηεζεο ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηνπ ΠΣΑ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 
θαη Θξάθεο.  

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία αξρίδεη 
απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ 
Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθε.  

Δάλ ε ηειεπηαία εκέξα ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ είλαη άββαην ή 
εκέξα αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ηφηε ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη θαη 
ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αξγία. Δλζηάζεηο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κεηά 
ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. 

Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην Πεξηθεξεηαθό 
Σακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Γεκ. Σζεηηλέ 7, Σ.Κ. 69132, 
Κνκνηελή, εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ππφςε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη κε ηελ 
έλδεημε: 

Γηα ηελ ππ. αξηζ. … Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζύλαςε ζύκβαζεο 
κίζζσζεο έξγνπ, γηα ηελ ζέζε κε θσδηθό .............., ζην πιαίζην ηνπ  έξγνπ κε ηίηιν  
“Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the 
development of sustainable coastal and maritime tourism/Πξνώζεζε ηεο ζπλ-εμέιημεο 
ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θπζηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε 
βηώζηκνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ θαη αθξσλύκην CO-EVOLVE” ηνπ 
πξνγξάκκαηνο INTERREG MED 2014-2020. 
 
Οη ελζηάζεηο θαηά ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Δλζηάζεηο θαηά 
ηνπ πίλαθα ζπλνιηθά, ή θαηά ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνεγνχληαη ηνπ εληζηάκελνπ, 
θ.ιπ. ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
  
Δλεκεξψλνληαη νη ππνςήθηνη φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 17/2002 Απφθαζε ηεο Αξρήο 
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ην ΠΣΑ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ 
ινηπψλ ππνςεθίσλ, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηε λφκηκε 
δηαδηθαζία (έγγξαθε αίηεζε, ηεθκεξίσζε ππέξηεξνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο).  
 
Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ νξηδφκελεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ, νη 
Πίλαθεο Καηάηαμεο θαζίζηαληαη νξηζηηθνί θαη αλαξηψληαη ζηνλ ζρεηηθφ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΠΣΑ 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Απαζρόιεζε   

Σν  Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε 
ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 
πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σπρφλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ θαηφπηλ έλζηαζεο, 
ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξέα, ελψ ιχεηαη 
ε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη δελ δηθαηνχληαη απαζρφιεζεο βάζεη 
ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη απηνί ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην 
παξερφκελν έξγν ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή. 

Απαζρνινχκελνη πνπ απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπο, αληηθαζίζηαληαη κε 
άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε 
ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ, 
είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπόκελν, 
θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ. 
 
Ρεηψο νξίδεηαη φηη νη ππφ αλάζεζε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ 
θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην παξφλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα θαη επ’ νπδελί ζρεηίδνληαη κε πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο 
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.  
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 
Σν Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο (Π.Σ.Α.) είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη 

ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πιεξσκήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη Έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Οη ζθνπνί 

θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ έρνπλ αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα κε θαηεχζπλζε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηεο Πεξηθέξεηαο ππνζηεξίδνληαο ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαη ηελ ηερληθή ηεο 

ππνζηήξημε, ηδίσο ζηνλ ηνκέα εθπφλεζεο κειεηψλ, εξεπλψλ θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ. 

Απνηεινχλ έλαλ αλαπηπμηαθφ κεραληζκφ πνπ ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

ην πιαίζην απηφ, ε ΠΑΜΘ-ΠΣΑ ζπκκεηέρεη σο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ζην έξγν CO-EVOLVE, κε 

θχξην ζηφρν ηελ πξνψζεζε αεηθφξσλ πξαθηηθψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ησλ παξάθηησλ 

πεξηνρψλ ζε ζπλεξγία κε ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξάθηησλ Πεξηνρψλ θαη ηνλ 

Θαιάζζην ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ. 

Σν εηαηξηθφ ζρήκα νινθιεξψλεηαη απφ νξγαληζκνχο πξνεξρφκελνπο απφ πέληε δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ:  

 Έλσζε Παξάθηησλ Πεξηνρψλ Δπξψπεο (Conference of peripheral maritime regions of 

Europe) - FR 

 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο (University of Thessaly) - GR 

 Πεξηθέξεηα Emilia-Romagna (Emilia-Romagna Region) - IT 

 Γξάζεηο πξνηεξαηφηεηαο πξνγξακκάησλ Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ Γξάζεο (Priority 

Actions Programme Regional Activity Centre) - HR 

 Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηνπ Πάξθνπ Po Delta ηνπ Βέλεην (Po Delta Park Veneto Region 

Authority) - IT 

 Οξγαληζκφο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Dubrovnik Neretva DUNEA (Dubrovnik Neretva 

Regional Development Agency DUNEA) - HR 

 Σκήκα ηνπ Herault (Department of Herault) - FR 
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 Γεκφζην Ίδξπκα RERA S.D. γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Κνκεηείαο ηνπ Split 

Dalmatia (Public Institution RERA S.D. for Coordination and Development of Split 

Dalmatia County)  - HR 

 Παλεπηζηήκην ηεο Βελεηίαο Iuav (Iuav University of Venice) - IT 

 Δζληθφ Ίδξπκα Έξεπλαο-Ηλζηηηνχην Θαιάζζησλ Δξεπλψλ (National Research Council - 

Institute of Marine Sciences) - IT 

 Ίδξπκα Ληκέλνο Βαιέλζηα γηα Έξεπλα, Πξνψζεζε θαη Δκπνξηθέο Μειέηεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ηεο Βαιέλζηα (Valenciaport Foundation for Research, Promotion and 

Commercial Studies of the Valencian region) - ES 

Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg MED 2014-2020, 
πξφθεηηαη γηα έλα αξζξσηφ έξγν (Modular) πνπ απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο Μ1: Μειέηε θαη 
Μ2: Γνθηκέο. 
Ζ 1ε ελφηεηα δηαξθεί απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ σο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018 ελψ ε 2ε απφ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2018 έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ζπλζέηνπλ, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα αθφινπζα Παθέηα Δξγαζίαο:  
1. Γηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη ζπληνληζκόο ησλ εηαίξσλ, ν νπνίνο δηαξθεί φζν θαη ην έξγν, 

απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016 κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019 (36 κήλεο), (Μ1 θαη Μ2). 

2. Δπηθνηλσλία θαη δηθηύσζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ ζε 

ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε κεγάινπ εχξνπο 

θνξέσλ αιιά θαη ηελ δηαζχλδεζε κε άιια πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ CO-EVOLVE, θαη εθηείλεηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, (Μ1 θαη Μ2). 

3. Μειέηε, φπνπ κειεηψληαη ηα αίηηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αεηθφξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

παξάθηησλ πεξηνρψλ (έξγα πξνζηαζίαο αθηήο, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, δηαζέζηκνη 

πδαηηθνί πφξνη θαη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, πξνζβαζηκφηεηα θαη κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο, ζρεδηαζκφο θαη δηνίθεζε) θαη ηα αίηηα πνπ ηελ απεηινχλ/ 

ππνβαζκίδνπλ (άλαξρε νηθηζηηθή αλάπηπμε, ππεξεθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ, 

ξχπαλζε θαη ππνβάζκηζε νηθνηφπσλ, ππεξβνιηθφ θνξηίν ηνπξηζηψλ, ζπγθξνπφκελεο 

ρξήζεηο γεο) θαη πξνηείλνληαη θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ 

πξνψζεζε, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηεο αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Ζ θάζε κειέηεο 

δηαξθεί απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018 (Μ1). 

4. Γνθηκέο (πηινηηθέο εθαξκνγέο), φπνπ ζα νξγαλσζνχλ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζε 

επηιεγκέλεο παξάθηηεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, ζηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο θαη ζα γίλεη πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ 

ζηηο πεξηνρέο απηέο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Ζ θάζε δνθηκψλ 

δηαξθεί απφ ηνλ Φεβξνπάξην 2018 έσο ηνλ Μάην ηνπ 2019 (Μ2). 

5. Φάζε θεθαιαηνπνίεζεο θαη κεηαθνξάο εκπεηξίαο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. 

ηελ θάζε απηή ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο ζα πξνηαζνχλ γηα 

αμηνπνίεζε ζε άιιεο ηνπξηζηηθέο παξάθηηεο πεξηνρέο. Ζ θάζε θεθαιαηνπνίεζεο θαη 

κεηαθνξάο μεθηλά ηνλ Μάξηην ηνπ 2019 θαη νινθιεξψλεηαη  ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2019 (Μ2). 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο M1, νη εηαίξνη κειέηεζαλ δηεμνδηθά ηα αίηηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αεηθφξν ηνπξηζηηθή αλάπηπμε παξάθηησλ πεξηνρψλ (έξγα πξνζηαζίαο αθηήο, πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο, δηαζέζηκνη πδαηηθνί πφξνη θαη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, 

πξνζβαζηκφηεηα θαη κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ρεδηαζκφο θαη Γηνίθεζε) θαη ηα αίηηα πνπ ηελ 

απεηινχλ/ ππνβαζκίδνπλ (άλαξρε νηθηζηηθή αλάπηπμε, ππεξεθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ, 

κφιπλζε θαη ππνβάζκηζε νηθνηφπσλ, ππεξβνιηθφ θνξηίν ηνπξηζηψλ, ζπγθξνπφκελεο ρξήζεηο 
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γεο) θαη πξνηείλνληαη θαηάιιειεο κεζνδνινγίεο θαη πξαθηηθέο γηα λα ηελ πξνψζεζε ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ηεο αεηθφξνπ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.  

ηε θάζε M2, ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα εθαξκνζηνχλ ζηηο 

επηιεγκέλεο πηινηηθέο πεξηνρέο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο, θαη ζα γίλεη 

πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο 

θνξείο, ελψ επίζεο ζα πξνηαζνχλ γηα αμηνπνίεζε ζε άιιεο ηνπξηζηηθέο παξάθηηεο πεξηνρέο.  

ην πιαίζην απηφ, πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ, αιιά θαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεχζεσλ θαη κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκψλ.  

Οη επηιεγκέλεο πηινηηθέο πεξηνρέο ζπλαληψληαη ζε φια ηα εκπιεθφκελα θξάηε ζην έξγν, θαη 
θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα πεξηπηψζεσλ ζηε Μεζφγεην, απφ παξάθηηεο αζηηθέο πεξηνρέο 
(ζπκπ. ιηκεληθψλ πεξηνρψλ, παξαιηψλ θαη πεξηνρψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ έσο θπζηθέο 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Natura 2000, Ramsar, SIC&ZP). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη 
πηινηηθέο πεξηνρέο απνηεινχληαη απφ δχν ππνπεξηνρέο. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ  
α) Οη ππνςήθηνη δελ δχλαληαη λα έρνπλ παξάιιειε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ην ΠΣΑ σο 
κέινο νκάδαο έξγνπ ζην ίδην ή ζε άιιν έξγν ηνπ ΠΣΑ.  
β) Οη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνχλ ζα εθηεινχλ ην έξγν ηνπο, ζε ρψξν πνπ ζα ηνπο 
παξαρσξεζεί, φπσο νξίδεηαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ Α – Σφπνο εθηέιεζεο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο.  
γ) Όζνη ππνςήθηνη έρνπλ ζπλεξγαζηεί θαηά ην παξειζφλ κε ην ΠΣΑ θαη ην παξαδνηέν ηνπο δελ 
έρεη παξαιεθζεί κεξηθψο ή νιηθψο επεηδή θξίζεθε αλεπαξθέο, απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία 
επηινγήο.  
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     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
          ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ 

 
Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιώζζα.  
 

Α) ΑΓΓΛΗΚΑ 
 

  Ζ γλψζε  ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1) απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην 

άξζξν 1 π.δ 146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 Καζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη» (ΦΔΚ 185/3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 
π.δ. 116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001…….» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α’», σο εμήο: 

 
α) Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γιωζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 
παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 
     ή 

 
β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηωλ παλεπηζηεκίωλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN  

 
             ή 
 

γ) κε  πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιιωλ θνξέωλ (παλεπηζηεκίωλ ή κε) αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, 
εθόζνλ  είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλωξηζκέλνη από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγνύλ εμεηάζεηο 
θαη λα ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Εάλ δελ ππάξρεη θνξέαο 
πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο ζηελ νηθεία ρώξα, απαηηείηαη βεβαίωζε ηνπ αξκόδηνπ Υπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο  ηεο 
ρώξαο ζηελ Ειιάδα όηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο παξαπάλω θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ 
ωο κεηξηθή γιώζζα ηελ Αγγιηθή , είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρώξαο ωο έγθπξα απνδεηθηηθά 
γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Ωο νηθεία ρώξα λνείηαη ε ρώξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε 
γιώζζα είλαη ε Αγγιηθή  
 
Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζψο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΔΠ, απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο, 
βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά: 
 
(α) Αξηζηε γλώζε (Γ2/C2) : 
 

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE.  
   

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 
 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 
8,5 θαη άλσ . 

  
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   MICHIGAN   
 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) 

 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  ηνπ TRINITY 
COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- θαη 

CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (πλππνβάιινληαη  
αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-
MASTERY- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (πλππνβάιινληαη  

αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο). 
 
•  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 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκφ «Distinction” ή “Credit”).  

 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (κέρξη 
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). 
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• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Δλφηεηεο: 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) θαη C2- 

LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ 

απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο) 

 
 (β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1) : 
 

 •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 
 

•   BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 
 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 
7 έσο 8. 
  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απφ ην University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES). 

    

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE 
IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) 

 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.  
 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- θαη 

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (πλππνβάιινληαη  
αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -
EXPERT- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (πλππνβάιινληαη  

αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο). 
 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, 
ΝΖ- USA) θαη ηεο ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΝΧΔΧ. 
 
• ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαζκνινγία απφ 785 έσο 900 ηνπ 
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 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ 
ελνηήησλ είλαη κε βαζκφ “Pass”).  
 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκφ «Distinction” ή “Credit”).  
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) (κέρξη 
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) (Δλφηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία απφ 91 έσο 99 ηνπ  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 
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• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαζκνινγία απφ 190 έσο 240 ηνπ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS (CaMLA) 
 

• 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) θαη  C1 -

LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα 
ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο). 
 
(γ) Καιή γλώζε (Β2) :  

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE. 
 

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 
 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 
5,5  έσο 6,5. 
  

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) απφ ην University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES). 

  
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
MICHIGAN. 
 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή 
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή 
EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 
 
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON. 
 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -
COMMUNICATOR- θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -

COMMUNICATOR- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο) ή  CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο  θαιήο 
γλψζεο). 
 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία απφ 505 έσο 780 ηνπ 
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 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ 
ελνηήησλ είλαη κε βαζκφ “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκφ «Distinction” ή “Credit. 
 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (κέρξη 
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). 
 
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Δλφηεηεο: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία απφ 80 έσο 90 ηνπ  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS 
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• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαζκνινγία απφ 157 έσο 189 ηνπ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS 
 

• 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) θαη 

Β2 - LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  (Communicator B2) (πλππνβάιινληαη  

αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο  θαιήο γλψζεο). 

  

(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1) : 
 

 • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ   CAMBRIDGE. 
 

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 40-59, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE. 
 

    • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βαζκνινγία απφ 4  έσο 5. 
  

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    
LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES). 
    

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-ηνπ EDEXCEL ή PEARSON TEST 
OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1) 
 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON .  
 
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 
3) - ACHIEVER- θαη CITY & GUILDS ENTRY LEVEL   CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 
3) - ACHIEVER - (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο κέηξηαο γλψζεο) ή CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 

SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο  κέηξηαο γλψζεο). 
 

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 
 
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία απφ 405 έσο 500 ηνπ 
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 
Certificate in ESOL International (CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY  3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(CEFR B1) 
 
• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε πεξίπησζε πνπ ε κία  εθ ησλ 
ελνηήησλ είλαη κε βαζκφ “Pass”).  
 
• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε βαζκφ «Distinction” ή “Credit”). 

 
•  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) 
(κέρξη 31/8/2009) 
 
•   Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1 
 

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1). 
 

• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)  
 

• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS)  ή Test of Interactive English, Β1 Level (Gatehouse Awards). 
 
• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1). 
 
• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Δλφηεηεο: Listening, Reading, Writing, 
Speaking).  
 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία απφ 67 έσο 79 ηνπ  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  
 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαζκνινγία απφ 120 έσο 156 ηνπ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENTS 
 

•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1) 
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• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1 Certificate in ESOL 
International (Classic B1) 
 

• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading, Writing) (Achiever B1)  
θαη Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking)  (Achiever B1)  

(πλππνβάιινληαη  αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο  κέηξηαο γλψζεο). 

 
Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε ηεο γλώζεο  ηεο 
αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από:  
 
(i)  βεβαίσζε ηνπ  θνξέα πνπ ην εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο 

είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή αξρή  
 

               ή  
 

(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα 

πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο), φηη ην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο 
νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν. 
 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιώζζα 

 
Δπίζεο: 
α)  Ζ άξηζηε  γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 
αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, 

(ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, 

(iii) Με Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 , 
(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν  ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ 

θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ αιινδαπή.  
 

    β) Ζ πνιύ θαιή γλώζε ή ε θαιή γλώζε ή ε κέηξηα γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε θξαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1, Β2 θαη Β1 αληίζηνηρα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 
2740/1999 (ΦΔΚ 186 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003 (ΦΔΚ 141 Α΄). Ζ 
θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο. 
 
Οη ππό ζηνηρείν α(iv) θαη β ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη επηπιένλ θαη από βεβαίσζε 

γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π ή 
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε 
ελ ιόγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π κόλν κεηά  ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο 
αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο. 

 
εκείσζε:  
α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη επηθαινύκελνη ηίηινη ζπνπδώλ έρνπλ 

απνθηεζεί ζην εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιώζζα. 

β) Δίλαη απηνλφεην φηη ηίηινη ζπνπδψλ γλψζεο μέλεο γιψζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ απνδεηθλχνπλ θαη ηε γλψζε 
θαηψηεξνπ (δεηνχκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιψζζαο. 

Ζ  άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο, δελ απνδεηθλχεη ηελ γλψζε μέλεο γιψζζαο (π.δ 347/2003).  Οη ππνςήθηνη πνπ 
είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο  πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα 
πξνβιεπφκελα θαηά πεξίπησζε, ζην παξφλ Παξάξηεκα πηζηνπνηεηηθά μέλεο γιψζζαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ  
ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ 

 

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

(1) Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη 
πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 
Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.), ή ΔΟΠΠ  πξψελ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 
Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.) ή έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή ηνλ ΔΟΠΠ ή ηνλ 
ΔΟΠΠΔΠ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ αλαγξαθφκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο, 
κε ηελ επηθύιαμε ησλ  αξ. 28 θαη 40 ηεο κε αξηζκό 121929/Ζ/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. (22.2.2006), . ΒΔΛΛΟΤΜ ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ θαη 

Vellum Global Educational Services  (ΓΠ 35945/28.7.2017 απόθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ) 

  

γ) Infotest (22.2.2006) 
δ) ΗCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΗCT Hellas Α.Δ.) 
ε) ΚΔΤ-CERT (5.4.2006) 
ζη) ACTA Α.Δ. (17.5.2006)   
δ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)  
ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΗΝΗΝ - TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ (18.12.2007) ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS  
   CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΗΝΗΝ –  

TELEFOS TRAINING ΔΠΔ) ή ΗΝΦΟΔΡΣ - INFOCERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ. Β/18216/24.9.2012 
απφθαζε ηνπ ΔΟΠΠΔΠ πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ) 

 ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (30.9.2009) 
η) GLOBAL CERT ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  
<< GLOBAL CERT>>  (10-4-2014). 
ηα) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ) (21-01-2015). 
Ηβ) ACTA-INFOTEST ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ Δ.Δ (ΓΠ 54083/16.7.2015 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 
 

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) ΗCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe 
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     • 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) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΗΝΗΝ -  TELEFOS TRAINING  ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ   
   ή ΗΝΦΟΔΡΣ - 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 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
 • Basic Office   
 • Business Office 

 
                             η) GLOBAL CERT ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  
                              << GLOBAL CERT>> 

     Global Intermediate  
    •Global Intermediate A 
    •Global Intermediate B 
    •Global Intermediate C 
 
ηα) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ. 
    Unicert Primary 
 
Ηβ) ACTA-INFOTEST ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ Δ.Δ 

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

• Microsoft Certified Application Specialist. 

 
  

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδφκελεο απφ ηελ 
πξνθήξπμε ελφηεηεο αιιά ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή 
ζρεηηθή πεξί ηνχηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνχ. Αλ ν 
ππνςήθηνο επηιεγεί ζηελ εηδηθφηεηα πνπ επηδηψθεη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζην θνξέα 
πξφζιεςεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.  
 

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

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

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

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 κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ ησλ ελνηήησλ << Δπεμεξγαζία 
Κεηκέλνπ>>, <<Τπνινγηζηηθά Φχιια>>, <<Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ>>). 
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γ) IC3 ή MOS απφ CERTIPORT (Microsoft), εηαηξεία Infotest (πξψελ TECHNOPLUS) θαη  

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

 Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελφηεηεο, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ 
Υεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε 
εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Ζ/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν 
Οξγαληζκφο.  
 

«Ζ ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., απφ θνξείο 
πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ θαηαξγεζέληα Ο.Δ.Δ.Κ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη απφ 
θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο απφ 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) φπνπ αλαθέξεηαη φηη πξνζηίζεηαη παξ. 5 ζην άξ. 38 ηνπ Ν.4186/2013). 
 

 
Ζ αληηζηνίρηζε Πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ ρνξεγνχληαη απφ 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 ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή/θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο έρεη 
παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή 
γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. Καζέλα απφ ηα ηέζζεξα (4) απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 
ζην πιαίζην απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.), είηε Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) 
Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.  
 

(3) Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνδεηθλχνπλ 
επαξθψο ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ, πξνζθνκίδνληαο κφλν βεβαηώζεηο ηκεκάησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κε ηηο 
νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα 
(4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή 
ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηίηινη ζπνπδψλ αλψηεξεο αιιά θαη θαηψηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηελ θαηεγνξία γηα ηελ 
νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθφζνλ πιεξνχλ θαη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηαο, 
γίλνληαη δεθηνί, δεδνκέλνπ φηη αθελφο νη ελ ιφγσ ηξφπνη απφδεημεο πξνβιέπνληαη απφ ην 
πξνζνληνιφγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη βεβαηψζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο 
Ζ/Τ θαη φρη γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο αλψηεξεο ή θαηψηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζφκελεο. 
 

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) παξνπζηάζεσλ θαη β) βάζεσλ δεδνκέλσλ 
απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο 

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

 

Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/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 Ζ/Τ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
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ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ 
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ (ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ – ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ), ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΜΔ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΔΣΑΗ ΑΤΣΟΣΔΛΧ Ζ ΓΝΧΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ  

(όπωο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Δ. 50/2001 όπωο ηζρύεη) 

 
Α) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

- Πιεξνθνξηθήο    
- Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ    
- Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 
- Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ    
- Μεραληθνχ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο     
- Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ  
- Ζιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ    
- Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ    
- Μεραληθψλ Ζ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ    
- Δπηζηήκεο θαη  Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ   
- Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ   
- Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ   
- Ζιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoχ Τπνινγηζηψλ 
- Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή  
- Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ 
- Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ  θαη Μεραληθψλ Ζ/Τ 
- Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)  
- Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ  
- Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Ζ/Τ (Π..Δ.) 
      ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 

 
Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

-    Πιεξνθνξηθήο  
-    Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ    
-    Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ    
- Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ  
- Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ    
- Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο  
- Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ   
- Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο  
- Σειεπηθνηλσληψλ  θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ (Π..Δ.)    
- Δπηρεηξεκαηηθνχ  ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  
- Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία 
- Γηαρείξηζεο  Πιεξνθνξηψλ   
      ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

 
Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

-   Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Η.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα 
    Πιεξνθνξηθήο, ή  
-   Πηπρίν Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ):  
     i) Οπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηχσλ Ζ/Τ, 
     ii) Δηδηθφηεηαο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ  
     πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Σνκέα, ή 
-    Απνιπηήξηνο ηίηινο:  
     i)  Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, 
     ii) Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
     Λπθείνπ, ή  
     iii) Δηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηψλ Ζ/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο, 
     ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 
 

ΑΗΣΖΖ-ΓΖΛΧΖ  
ΓΗΑ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ 

.......  / .................... 

 ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ  έξγνπ κε ηίηιν  “Promoting the co-
evolution of human activities and natural systems for the development 

of sustainable coastal and maritime tourism/Πξνώζεζε ηεο ζπλ-εμέιημεο 
ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θπζηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 
αλάπηπμε βηώζηκνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ θαη αθξσλύκην 

CO-EVOLVE” ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG MED 2014-2020 

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

Απιθ. Ππόζκληζηρ 
[ζπκπιεξώλεηαη 

από ηνλ ππνςήθην] 
  

Απιθ. ππωη/λος αίηηζηρ 
[ζπκπιεξώλεηαη 

από ην θνξέα αλάζεζεο] 
 

Α. ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΗ   

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 

 

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

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

4. Όλ. κεηέξαο:  5. Ζκ/λία γέλλεζεο:  /  /   6. Φχιν: Α 

  

Γ 

  

 
 

 
 

7. Α.Γ.Σ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Σφπνο θαηνηθίαο:   

10. Οδφο:  11. Αξηζ.:  12. Σ.Κ.:   

13. Σειέθσλν (κε θσδηθφ):  14. Κηλεηφ:  15. e-mail:   
 

Γ.  ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ [γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ θαηαγξάςηε ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζαο (ζηήιε α.), ην βαζκό 
ηνπ ηίηινπ απηνύ είηε ζηε ζηήιε β. είηε ζηε ζηήιε γ., αλάινγα κε ην αλ ν βαζκόο είλαη ζε κνξθή δεθαδηθή (π.ρ., 7,54) ή θιαζκαηηθή (π.ρ., 18 
7/10), θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ (ζηήιε δ.)· γηα ηηο εηδηθόηεηεο θαηεγνξίαο ΤΔ ζπκπιεξώζηε μόνο ηε ζηήιε α. εθόζον απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο 
ηίηινο ζπνπδώλ από ηελ αλαθνίλσζε] 

α/α α. νλνκαζία ηίηινπ 

β. βαζκφο ηίηινπ 
(ζε δεθαδηθή κνξθή) 

γ. βαζκφο ηίηινπ 
(ζε θιαζκαηηθή κνξθή) δ. έηνο 

θηήζεο 
αθέξαηνο δεθαδηθφο αθέξαηνο αξηζκεη. παξνλνκ. 

1.        

2.        

 

Γ.  ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ -ΤΝΔΚΣΙΜΧΜΔΝΑ  ΠΡΟΟΝΣΑ  [ζπκπιεξώζηε κόλν εθόζνλ γηα ηηο επηινγέο απαζρόιεζεο ηεο εηδηθόηεηάο 
ζαο απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια πξνζόληα πέξα από ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ (π.ρ. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, γλώζε μέλεο γιώζζαο, 
ρεηξηζκόο Η/Υ) θιπ] 

1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  5. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

2. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  6. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  7. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

4.  . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .  8.  . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
 

 

Δ.  ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΔ ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ [δειώζηε πνηα από ηηο επηινγέο απαζρόιεζεο ηεο αλαθνίλσζεο επηδηώθεηε (πεδίο α.) 
θαη θαηαγξάςηε αλ δηαζέηεηε εληνπηόηεηα (πεδίν β.), πόζνπο κήλεο εκπεηξίαο δηαζέηεηε όπσο αλαθέξεηαη ζηα Απαηηνύκελα Πξνζόληα ηεο 
αλαθνίλσζεο (πεδίν γ.) θαη ζηα Σπλεθηηκώκελα Πξνζόληα ηεο αλαθνίλσζεο (πεδίν δ.)] 

α. Κσδηθόο απαζρόιεζεο [αλαγξάςηε  ηνλ αληίζηνηρν θσδηθό 

απαζρόιεζεο απφ ηελ αλαθνίλσζε]  

β. Δληνπηόηεηα 
(
*

)
 [αλαγξάςηε 1 εθφζνλ ε πξνηίκεζή ζαο αθνξά 

ζέζε απαζρφιεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή γηα ηελ νπνία πξνβιέπεηαη 
απφ ηελ αλαθνίλσζε πξόηαμε ησλ κόληκσλ θαηνίθσλ] 

 

γ. Δκπεηξία (Απαηηνύκελν πξνζόλ) [αλαγξάςηε ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκό κελώλ εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεηε] 
 

δ. Δκπεηξία (πλεθηηκώκελν πξνζόλ) [αλαγξάςηε ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκό κελώλ εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεηε] 
 

 (*)
 εκείσζε: Δθφζνλ αλαθνηλψλνληαη επηινγέο απαζρφιεζεο ζε πεξηνρέο ησλ νπνίσλ νη κφληκνη θάηνηθνη πξνηάζζνληαη ζηνπο 

πίλαθεο θαηάηαμεο, νη πεξηνρέο απηέο αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ ελφηεηα «ΔΝΣΟΠΗΟΣΖΣΑ» ηεο νηθείαο αλαθνίλσζεο.   
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ  

 
[αξηζκήζηε ζε εκθαλέο ζεκείν θαζέλα απφ ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ππφινηπα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηεηε  

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνςεθηφηεηάο ζαο θαη θαηαγξάςηε ηα εδψ, αθνινπζώληαο ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο]  

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

 

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

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

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

4. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

5. .................................................................................... [ζπκπιεξψλεηαη απφ ην θνξέα]  

6. .................................................................................... 

 

 

7. ....................................................................................  

8. ....................................................................................  

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  

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

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο κςπώζειρ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ», δηλώνω όηι: 

1. Όια ηα ζηοισεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακπιβή και αληθή θαη καηέσω όλα ηα απαιηούμενα πποζόνηα γηα ηνλ επηδησθόκελν θσδηθό 

ζέζεο, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. Σε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986. Δεζκεύνκαη λα πξνζθνκίζσ πξόζζεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, εθόζνλ απηό κνπ 

δεηεζεί από ην Πεξηθεξεηαθό Τακείν Αλάπηπμεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 

2. Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) κώλςμα θαηά ην 

άπθπο 8 ηος Τπαλληλικού Κώδικα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη καηαδικαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε 

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

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

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

ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ 

θαηαδίθεο, ζηεπηθεί ηα πολιηικά ηος δικαιώμαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή· δ) ηειεί ςπό ζηεπηηική  δικαζηική 

ζςμπαπάζηαζη (πιήξε ή κεξηθή), ππό επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππό ηηο δύν απηέο θαηαζηάζεηο . 

 

  
 

 Ζκεξνκελία :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Ζ ππνς ήθ η . . . .   

  

 Ολνκαηεπώλπκν:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ππνγξαθή]  
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ  
Γηα ηελ απόδεημε εκπεηξίαο  

(άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που αναθέρονηαι ζε αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο
(1)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει.:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ.:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξνλ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(e- mail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο

(2)
 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειψλσ φηη: 

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

1. Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλσ ζηνλ πίλαθα γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο είλαη αθξηβή.  

2.  Γλσξίδσ όηη, εάλ από θαηαγγειία ή απηεπάγγειην έιεγρν ή από νπνηνλδήπνηε έιεγρν ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

πξνθύςεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κε όζα δειώλσ ζηελ ππεχζπλε δήισζε, ηφηε ζα δηαγξαθώ απφ ηνλ πίλαθα 

θαηάηαμεο θαη ζα έρσ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986 πνηληθέο θπξψζεηο. 

 

Τίηλος ζποσδών  Εκπαιδεσηικό ίδρσμα Ημερομηνία κηήζης 

   

   

   

Άδεια άζκηζης επαγγέλμαηος (όποσ απαιηείηαι)  Φορέας τορήγηζης ασηής Ημερομηνία λήυης 

   

   

Αζθαλιζηικός θορέας   Σσνολική διάρκεια αζθάλιζης ζε μήνες 

  

  

 

(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(2) «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. Δάλ 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». 
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ειίδα 23 απφ 24 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ (1)  

(Καηαγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην φιε ε εκπεηξία πνπ επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ.) 

α/α Από Έσο 

(α) (β) 

Φνξέαο απαζρόιεζεο – Δξγνδόηεο 

Κ
α

ηε
γ

ν
ξ

ία
 θ

ν
ξ

έα
 (2

)  

Αληηθείκελν απαζρόιεζεο 

Μ
ή

λ
ε
ο
 α

π
α

ζ
ρ

ό
ι

ε
ζ

ε
ο
 

Ζ
κ

έ
ξ

ε
ο
 α

π
α

ζ
ρ

ό
ι

ε
ζ

ε
ο
 

        

        

        

        

        

        

        

        

       

  ΤΝΟΛΟ 
..........

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

... 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΖΝΧΝ 

ΔΜΠΔΗΡΗΑ (3) 
 

 
(1) Αλ ν ρψξνο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δελ επαξθεί, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεχηεξν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο. 

(2) πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε κε «Η» ή «Γ», αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο, φπνπ Η: 
Ηδησηηθφο ηνκέαο, Φπζηθά Πξφζσπα ή Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (εηαηξείεο θηι.)· Γ: Γεκφζηνο ηνκέαο, 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνχ ή ΝΠΗΓ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Ν. 
2190/1994 φπσο ηζρχεη ή θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Ν. 2527/1997. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ειεχζεξν 
επαγγεικαηία, ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ έλδεημε «Δ». 

(3) πκπιεξψλεηαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΖΝΧΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ. Δθφζνλ ζηε ζηήιε (β) πξνθχπηεη εκπεηξία, ην ζχλνιν 
ησλ εκεξψλ απαζρφιεζεο δηαηξείηαη δηά ηνπ 25 (αλ ε εκπεηξία έρεη ππνινγηζηεί σο αξηζκφο εκεξνκηζζίσλ) ή δηά ηνπ 30 

(αλ ε εκπεηξία έρεη ππνινγηζηεί σο ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
απαζρφιεζεο) θαη ην αθέξαην απνηέιεζκα πξνζηίζεηαη ζην ζχλνιν ησλ κελψλ απαζρφιεζεο ηεο ζηήιεο (α). 

 

 

  
Ζκεξνκελία: ............................................ 
 

Ο/Ζ Γει......... 

 

 

 

Τπνγξαθή 
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ειίδα 24 απφ 24 

          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 

                                                                                                               

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ  
    Γηα ηα Γεδνκέλα 

(άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που αναθέρονηαι ζε αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο
(1)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει.:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ.:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξνλ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(e- mail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο

(2)
 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 

 ζπλαηλψ ζηελ επεμεξγαζία, δηφξζσζε, απνζήθεπζε θαη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν δεκνζηνπνίεζε ησλ 
δεδνκέλσλ κνπ (πξνζσπηθψλ θαη κε), ηα νπνία ππνβάιισ γηα ηελ ππ. αξηζ. ............................ Πξφζθιεζε 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

 γλσξίδσ πσο ε Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία λα δηαηεξεί ηα δεδνκέλα 
απηά ζε αζθαιή αξρείν (ειεθηξνληθφ θαη θπζηθφ) εζαεί.  

 

Ζκεξνκελία: ............................................ 
 

Ο/Ζ Γει......... 

 

 

 

Τπνγξαθή 
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