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Α.Π:141/25-6-2020 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΕΛΛΑΔAΣ (ΟΣΜΕ) 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

 

«Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων 
εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών 

&Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» 

 

Κωδικός MIS: 5002944 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» 
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1.Στόχος και αντικείμενο του έργου (Πράξης) 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔAΣ (ΟΣΜΕ), Δικαιούχος και φορέας 
υλοποίησης  της Πράξης: «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων 
εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών &Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών»  

(κωδικός  MIS: 5002944) που υλοποιείται στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ: 

 Τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου 
ή τομέα απασχόλησης) 

να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Διαχείρισης των Αιτήσεων της  Ο.Σ.Μ.Ε.  στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ιστοσελίδα ΟΣΜΕ) 
: http://katartisi.osme.org.gr/ από 25/6/2020 μέχρι και 30/7/2020 στις δράσεις κατάρτισης 
και πιστοποίησης της παραπάνω πράξης, και ειδικότερα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου». 

 

Η Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των 
Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών»  (κωδικός  MIS: 5002944)με 
Δικαιούχο την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔAΣ (ΟΣΜΕ), 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» και στοχεύει στην αναβάθμιση των επαγγελματικών 
προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης 
σε 700 ωφελούμενους (εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα) οι οποίοι θα προέρχονται 
από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας (13 Περιφέρειες). 

 Δράσεις Κατάρτισης 

Το πρόγραμμα κατάρτισης που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Πράξης αφορά στη 
«Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου» 

Το παραπάνω πρόγραμμα θα είναι θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (με τη 
μορφή casestudies), θα έχει διάρκεια 148 ωρών και θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη 
χώρα. 

 Δράσεις Πιστοποίησης  

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά 
σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων/ δεξιοτήτων που απέκτησαν. Η πιστοποίηση 
θα διενεργηθεί στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 
17024. 

Στους επιτυχόντες στη διαδικασία πιστοποίησης θα χορηγηθεί διαπιστευμένο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 

http://katartisi.osme.org.gr/
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17024.. Χωρική κατανομή ωφελούμενων 

Η κατανομή των ωφελούμενων του σχεδίου δράσης, ακολουθεί την κλείδα της Πράξης και 
για τους  3 τύπους περιφερειών, ενώ η κατανομή εντός του κάθε τύπου Περιφέρειας, έγινε 
με κριτήριο την περιφερειακή κατανομή της απασχόλησης αναφορικά με τις ομάδες 
στόχου των δυνάμει ωφελούμενων και είναι ενδεικτική. 

 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ % (επί του συνόλου) 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 84 12,00% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 84 12,00% 

ΗΠΕΙΡΟΥ 86 12,29% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 84 12,00% 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 84 12,00% 

Σύνολο 422 60,29% 

      

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ % (επί του συνόλου) 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 25 3,57% 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 24 3,43% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 25 3,57% 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 25 3,57% 

ΚΡΗΤΗΣ 25 3,57% 

Σύνολο 124 17,71% 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 28 4,00% 

Γενικό Σύνολο (ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ) 152 21,71% 

      

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ % (επί του συνόλου) 
ΑΤΤΙΚΗΣ 107 15,29% 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 19 2,71% 

Σύνολο 126 18,00% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 700 100,00% 

 

3. Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο «Διαχείριση επιβατικού κοινού και 
οργάνωση μεταφορικού έργου» σχεδιάστηκε με κριτήριο τις θεωρητικές γνώσεις και 
πρακτικές δεξιότητες που πρέπει να έχει σήμερα ένας εργαζόμενος για να ανταπεξέλθει 
στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει ένα σύνολο 148 ωρών. Το χρονικό αυτό διάστημα 
κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι την ανάλογη 
θεωρητική κατάρτιση, αλλά και πρακτική τριβή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. 
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Το Πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο «Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση 
μεταφορικού έργου» περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται στον πίνακα 
που ακολουθεί και οδηγεί σε πιστοποίηση ικανοτήτων- δεξιοτήτων των ωφελούμενων.  
 

Θεματική Ενότητα  (τίτλος) 1 Ώρες 2 % 
3
 

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚOΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

20 13,51% 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

20 13,51% 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 20 13,51% 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 20 13,51% 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 12 8,11% 

6. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 20 13,51% 

7. ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ 24 16,22% 

8. ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 4,05% 

9. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2 1,35% 

10.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 1,35% 

11. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 2 1,35% 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 148 100% 

Όπου: 
1. Ο τίτλος της εκπαιδευτικής ενότητας. 
2. Οι ώρες θεωρίας γι’ αυτή την ενότητα. 
3. Το ποσοστό των ωρών της ενότητας, στο σύνολο των ωρών του προγράμματος.  
 

Στο πρόγραμμα κατάρτισης εκτός από τις ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ για την 
ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στην ειδικότητα / αντικείμενο (που 
αναλύεται στην συνέχεια), περιλαμβάνει  «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ» ενότητες προσωπικής ανάπτυξης 
και απόκτησης βασικών εργασιακών δεξιοτήτων, ως εξής:  
ΕΝΟΤΗΤΑ. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου 

ΕΝΟΤΗΤΑ. Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων 

ΕΝΟΤΗΤΑ. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι των οριζόντιων ενοτήτων των προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης, σε επίπεδο γνώσεων  και δεξιοτήτων είναι: 
Σε επίπεδο γνώσεων ο/η καταρτιζόμενος/η επιδιώκεται να: 

 Γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και 
εργοδοτών σε σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας  

 Γνωρίζει τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και τους γενικούς κανόνες 
πρόληψης ατυχημάτων κατά την εκτέλεση της εργασίας 

 Γνωρίζει τις βασικές έννοιες των εργασιακών σχέσεων  
 Γνωρίζει τα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις του 
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 Γνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας επιχείρησης 

 Γνωρίζει τα βασικά τμήματα από τα οποία αποτελείται μια επιχείρηση 

 Κατανοεί το πλαίσιο ρυθμίσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων  
Σε επίπεδο δεξιοτήτων ο/η καταρτιζόμενος/η θα είναι ικανός/η να: 

 Εφαρμόζει τους ισχύοντες κανονισμούς κατά την εκτέλεση της εργασίας του και 
τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας 

 Χειρίζεται με ασφάλεια τον εξοπλισμό και να αξιολογεί τους επαγγελματικούς 
κινδύνους 

 Βελτιώσει την επαγγελματική του συμπεριφορά  
 Προσαρμόζεται στις οργανωσιακές αλλαγές  
 Υποστηρίζει την εταιρική ταυτότητα, το όραμα και τους σκοπούς της επιχείρησης 

 Λειτουργεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο ομάδων εργασίας 

 Εφαρμόζει τη αρχής της μη διάκρισης και διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά του 
και η συμπεριφορά των συναδέλφων προς το πρόσωπό του είναι απαλλαγμένη 
από κάθε είδους διάκριση 

4. Εκπαιδευτικοί όροι υλοποίησης κατάρτισης &πιστοποίησης 

 

Η εκπαιδευτική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος 
του παρόντος έργου είναι αυτή της τηλε-κατάρτισης (σύγχρονης και ασύγχρονης).  
Η ασύγχρονη τηλε- κατάρτιση (κατάρτιση σε μη πραγματικό χρόνο μέσω Διαδικτύου, 
χωρίς παρουσία εκπαιδευτή) που στηρίζεται στην τεχνολογία του Internet (Asynchronous 
Web BasedTraining) θα υλοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος 
τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), το οποίο θα πρέπει να αποτελείται απαραιτήτως από 
Εφαρμογή Διαχείρισης της Εκπαίδευσης – Learning Management System (LMS). 

 

Συμμετέχοντες σε Τμήμα/Πρόγραμμα Κατάρτισης  

Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν σε κάθε τμήμα κατάρτισης 
κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 25 
άτομα.  

Διάρκεια – Ώρες λειτουργίας Προγράμματος Κατάρτισης  

 Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση  

 Η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 148 ώρες.  

Για τις ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης 

 Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
τέσσερις (4) ώρες και διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των 
συμμετεχόντων / εργαζομένων.  

 Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. 

 Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. 
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5. Υποχρεώσεις ωφελουμένων στα πλαίσια της συμμετοχής τους στην Πράξη 

 Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα 
διαλείμματα. 

 Το Πρόγραμμα Κατάρτισης δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνέχειες. Μπορεί να 
διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και 
σε εξαιρετικές έκτακτες περιπτώσεις.  

Διαδικασία Πιστοποίησης 

Το σύνολο των Ωφελουμένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 

πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.  

Οι εξετάσεις πιστοποίησης  θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση)  σε 
περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την πρώτη 
εξέταση.   

Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις 
πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συμβεβλημένο με τον Πάροχο 
Κατάρτισης, Φορέα Πιστοποίησης.  

Σε περίπτωση αποτυχίας του Ωφελουμένου χορηγείται από τον Φορέα πιστοποίησης 
βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης η οποία θα φέρει το όνομα του 
ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε (μία 
ή δύο φορές). 

 

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης 
καθώς και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας 
των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία 

συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών 
απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον 
καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο 
νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν 
περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου θα πρέπει να 
μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να 
μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. 
Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών 
ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται 
βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. 
Σε περίπτωση μη συμμετοχής ή αποτυχίας των ωφελουμένων στην πρώτη εξέταση 
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμμετάσχει στη 
δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επανεξέταση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις 
οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και 
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6. Οφέλη από τη συμμετοχή στην Πράξη 

στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε 
διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να 
διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός του ορίου 
που ορίζει η παρούσα. 
Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δεν 
συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού 
επιδόματος. 
Κατά την έναρξη και λήξη της συμμετοχής του στη δράση ,ωφελούμενος υποχρεούται να 
συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που 
αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την 
περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των 
προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τα προβλεπόμενα στοΝ.2472/1997. 
Κατά την έναρξη της συμμετοχής του στη δράση(έναρξη του προγράμματος κατάρτισης), 
ο ωφελούμενος θα πρέπει να επικαιροποιήσει / επαναβεβαιώσει την εργασιακή του 
σχέση/ κατάσταση κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή της έναρξης των προγραμμάτων 
κατάρτισης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση και τις 
δηλωθείσες στην ηλεκτρονική αίτηση απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
πρόγραμμα, επαναπροσκομίζοντας στον Ανάδοχο- Πάροχο Κατάρτισης το σχετικό 
δικαιολογητικό τεκμηρίωσης (βεβαίωση εργοδότη/ σύμβαση εργασίας). Σε περίπτωση που 
κατά τη φάση αυτή διαπιστωθεί μη πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων, ο 
ωφελούμενος θα απεντάσσεται από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. 

Οι ωφελούμενοι, μετά την  ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος 
κατάρτισης και της συμμετοχής τους  στη εξετάσεις πιστοποίησης: 

Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε (5,00 €) μικτά ανά ώρα 
κατάρτισης.  

 Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η 

παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο όσο και η 
υποχρεωτική συμμετοχή του στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) 
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 Θα αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, ενισχύοντας τη 

δυνατότητα απασχόλησής τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων 
απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα. 

 Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα 
προσόντων/ δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα. 
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7. Προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, προερχόμενοι από το σύνολο των 
περιφερειών της χώρας. 

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως: 

 Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ή εποχικά εργαζόμενοι 
ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης 

 Να  είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης(Δημοτικού 
σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για 
αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα). 

Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης  εξαιρούνται οι 
αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κατά 

κύριο επάγγελμα είναι αγρότες. 

Πέραν των ανωτέρω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, οι υποψήφιοι θα 
αξιολογηθούν βάσει των κάτωθι κριτηρίων αξιολόγησης- μοριοδότησης. 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο 
Περιφέρεια. 

 Κριτήρια Μοριοδότησης 

 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
(Μέγιστος βαθμός: 5  μόρια) 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 0 

Δευτεροβάθμια ή        
Μεταδευτεροβάθμια   Εκπαίδευση 

8 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 5 

Μεταπτυχιακές Σπουδές  ή 

Διδακτορικό Δίπλωμα           0 

2 
Γνώση ΤΠΕ 

(Μέγιστος βαθμός: 5  μόρια) 
Μη γνώση 0  

Καλή γνώση (Με πιστοποίηση) 5  

3 

Προγράμματα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Μέγιστος βαθμός: 10 
μόρια) 

Εως 1 πρόγραμμα (χωρίς συνάφεια με το 
αντικείμενο) 5 

Από 1 και άνω προγράμματα (χωρίς 
συνάφεια με το αντικείμενο) 8 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Τουλάχιστον 1πρόγραμμα συναφές  
με το αντικείμενο  10 

4 

Ξένες Γλώσσες 

(Μέγιστος βαθμός: 10 
μόρια) 

Μη γνώση 0 

Καλή γνώση - Β2 5 

Πολύ καλή γνώση - Γ1/C1 8 

Άριστη γνώση - Γ2/C2 10 

5 

Συνολική επαγγελματική 
εμπειρία 

(Μέγιστος βαθμός: 10 
μόρια) 

Μέχρι 5 έτη 5 

 5 έτη έως 8 έτη 8 

Από 8 έτη και πάνω  10 

 

Από την προηγούμενη διαδικασία έχει προκύψει ο τελικός βαθμός για κάθε έναν 
υποψήφιο σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι βαθμοί αυτοί πολλαπλασιάζονται 
με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο και το άθροισμα αυτών 
αποτελεί τον τελικό βαθμό του κάθε υποψηφίου.  
 

Κριτήρια:         Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο: 
Κ1: Προσόντα                                                                                    0,35 

Κ2: ΤΠΕ 0,10 

Κ3: Προγράμματα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης                                                                            

0,10 

Κ4: Ξένες Γλώσσες                              0,10 

Κ5: Εργασιακή εμπειρία                                                         0,35 

 

Ο τελικός βαθμός δηλαδή αξιολόγησης του υποψηφίου προκύπτει από τον τύπο:  
 

ΣΒ = (K1x0,35) + (K2x0,10) + (K3x0,10) + (K4x0,10) + (K5x0,35) 

όπου:  
ΣΒ = Συνολικός βαθμός υποψηφίου 

Κ1 – Κ5= Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων 

Α .Βαθμολογικά κριτήρια – 1
ο
 στάδιο διαδικασίας κατάταξης 

 Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου) 

 Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 Γνώση ξένης γλώσσας σύμφωνα με το Παράρτημα Α. 

 Γνώση ΤΠΕ σύμφωνα με το Παράρτημα Β 

 Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
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Β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας– 2
ο
 στάδιο διαδικασίας κατάταξης 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στον πίνακα κατάταξης και σε κάθε βαθμολογική κλίμακα ,θα 
προηγούνται οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν πρώτοι αίτηση με βάση τον ακριβή 
χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όπως αυτή αποδεικνύεται από την 
χρονολογική σήμανση κατά την ηλεκτρονική υποβολή στη σχετική ιστοσελίδα. 

Γ .Διασφάλιση ισότητας των φύλων– 3
ο
 στάδιο διαδικασίας κατάταξης 

Θα ληφθεί επίσης υπόψη η επιμέρους κατανομή αντρών / γυναικών σε κάθε κατάσταση 
με σειρά κατάταξης (σε επίπεδο Περιφέρειας), εξασφαλίζοντας ότι η παραπάνω σχέση των 
επιλεγέντων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 70/30, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τις 
συνολικές αιτήσεις συμμετοχής στην συγκεκριμένη Περιφέρεια. 

8.Διαδικασίαυποβολήςυποψηφιότητας  

8.1 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής- Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της  ΟΣΜΕ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://katartisi.osme.org.gr/. 

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει  αίτηση συμμετοχής η οποία και θα λαμβάνει 
ένα μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και συνοδεύει την 
αίτηση σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη εκτός από την 
ηλεκτρονική αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλουν εντός 5 εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, τα κάτωθι απαιτούμενα 
δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα): 

1. Αντίγραφο της αίτησης: εκτύπωση της αίτησης  που έχει σταλεί στο e-mail που έχει 
δηλώσει ο υποψήφιος, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του 

2. Αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου 
πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.  

3. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

Για τους Εργαζόμενους: Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται η 
διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας,  είτε αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, με 
αναγραφή των στοιχείων της επιχείρησης, είτε αντίγραφο τελευταίας ΑΠΔ, είτε έντυπο Ε3 
Αναγγελία Πρόσληψης, είτε άλλο ανάλογο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι 
ο/η υποψήφιος/α είναι εργαζόμενος/η  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή εποχικά 
εργαζόμενος/η, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε ιδιωτική επιχείρηση.  
Για τους Εποχικά Εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να 
αποδειχτεί η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:  
1. από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο 

και τον εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) 
υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη,  

http://katartisi.osme.org.gr/
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2. από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση,  
3. από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε 

πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 
μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά 
και  άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά). 

4. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, καρτέλες 
ενσήμων ή Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ) όπου αναγράφονται το ΑΜΑ 

και το ΑΜΚΑ του/της  υποψήφιου/ας ωφελούμενου/ης, ή άλλο/α ανάλογο/α 
έγγραφο/α από το οποίο/α να αποδεικνύεται η συνολική επαγγελματική εμπειρία 
του υποψηφίου, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης). 

Σημειώνεται ότι για τουλάχιστον από το 2002 έως σήμερα, δύναται να εκτυπωθεί 
βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας από τον ΕΦΚΑ 
(https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtm), όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το 
ΑΜΚΑ του/της υποψήφιου/ας  ωφελούμενου/ης. 

5. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ, ή Πτυχίου, ή Μεταπτυχιακού 
τίτλου κ.λπ.). Σε περίπτωση τίτλων εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από τον 
ΔΟΑΤΑΠ.  

*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο 
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 
1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα). 

6. Αντίγραφα επίσημων  έγγραφων όπου αναγράφεται  ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΜΑ 
του/της  υποψήφιου/ας. 

7. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας 

8. Πιστοποιητικό γνώσης ΤΠΕ σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσας 

9. Βεβαιώσεις/η παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

10. Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα απευθύνεται στην ΟΣΜΕ στην οποία θα αναφέρει 
(κατά περίπτωση) ότι είναι εργαζόμενος/η ή εποχικά εργαζόμενος/η κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα και ότι τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 
 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

 

https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml
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Ο αιτών θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος για την ορθότητα των στοιχείων που 
καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων. Οποιαδήποτε 
απόκλιση/ διαφορά με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν μετά την επιλογή του, θα 
οδηγεί στον αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης και την απόρριψη της αίτησης. 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής παρέχει εξουσιοδότηση στην ΟΣΜΕ και τους συνεργάτες 
της για χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά 
για τους σκοπούς του παρόντος. Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των 
υποψηφίων θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 
αξιολόγηση τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

8.2 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων 

Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και την υποβολή των φυσικών 
φακέλων, πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των αιτήσεων, 

εξασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται ηλεκτρονικά ή/και εντύπως είναι ορθά 
και έγκυρα (δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων 
και των αντίστοιχων εγγράφων που έχουν επισυναφθεί) και σε πλήρη συνέπεια με το 
περιεχόμενο της Αίτησης. 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του Φακέλου της Αίτησης, η Αίτηση κρίνεται «Ορθή» ή 

«Απορριπτέα». Στη συνέχεια, οι «ορθές» αιτήσεις αξιολογούνται και βαθμολογούνται 
σύμφωνα με τα ως άνω σταθμισμένα κριτήρια μοριοδότησης. 

Αρμόδια για την εν λόγω διαδικασία είναι η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων, όπως αυτή 
έχει οριστεί και συσταθεί από την  ΟΣΜΕ για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας. 

Προσωρινό  μητρώο ωφελούμενων 

Μετά την επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των 
υποψηφίων η «Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων», καταρτίζει το Προσωρινό Μητρώο 
Ωφελουμένων.  

Ο πίνακας με το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
ΟΣΜΕ και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο 
μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του/της χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο υποψήφιος στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης των Αιτήσεων.  

Οριστικοποίηση μητρώου ωφελούμενων 

Μετά την εξέταση των τυχών αντιρρήσεων/ενστάσεων, η Επιτροπή Επιλογής 
Ωφελουμένων προχωρά στην κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων. 

 Ο πίνακας με το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΟΣΜΕ 
και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και 
για τη σειρά κατάταξης του/της χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου.  
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9. Περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 

10. Στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση υποβολής φυσικού φακέλου 
δικαιολογητικών 

8.3 Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα http://katartisi.osme.org.gr/. Ειδικότερα, θα αναρτηθεί ο 
πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφέρεια, με αναφορά στον 
μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο υποψήφιος στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων. Δε θα δημοσιοποιηθούν τα 
ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. 

Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων επιλογής στην ιστοσελίδα της ΟΣΜΕ, και 
πριν την έναρξη των τμημάτων κατάρτισης ο Ανάδοχος - Πάροχος Κατάρτισης θα 

ενημερώσει ατομικά τους επιλεγέντες ωφελούμενους, με κάθε πρόσφορο μέσο 
επικοινωνίας (ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή τηλεφωνικά). 

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης ωφελούμενων ,η Επιτροπή Επιλογής 

Ωφελούμενων δύναται να προβεί στις απαραίτητες αντικαταστάσεις από τ ον πίνακα 

επιλαχόντων, με βάση τη σειρά κατάταξής τους. 

8.4 Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων 

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στην ΟΣΜΕ 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα 
επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφέρεια, στην ιστοσελίδα του 
Δικαιούχου (http://www.osme.org.gr). Αρμόδια για τη διαχείριση των ενστάσεων είναι η 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων των υποψηφίων ωφελούμενων, όπως αυτή ορίζεται 
από το Δικαιούχο της Πράξης ΟΣΜΕ. 

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Πέμπτη 

30/07/2020, όπου ολοκληρώνεται ο κύκλος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις 
δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της ως άνω Πράξης. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα γραφεία της ΟΣΜΕ τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30 - 16:00. 

Τηλ. 210 5226057  - 2105241683, Φαξ 210 5235944, E-mail:osme.espa@gmail.com, 

Ιστοσελίδα: http://www.osme.org.gr. 

 

 

 

http://katartisi.osme.org.gr/
http://www.osme.org.gr/
mailto:osme.espa@gmail.com
http://www.osme.org.gr/
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Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8.5. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
συμμετοχής- Δικαιολογητικά συμμετοχής της παρούσας υποβάλλονται εντός 
σφραγισμένου φακέλου που θα υποβληθεί αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της ΟΣΜΕ 
κατά τις ώρες 08.00 με 15.00 ή θα αποσταλεί ταχυδρομικά ή με courier στην παρακάτω 
διεύθυνση: 

Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε) Ελλάδας 

Μενάνδρου 51 , Αθήνα, 10437, Ελλάδα 

                                              Πληροφορίες : Γεωργαντά Βαρβάρα 

Τηλέφωνο : 210 5226057  - 2105241683 

E-mail :osmefed@gmail.com 

είτε με αποστολή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: osme.espa@gmail.com 

 

με την ακόλουθη ένδειξη: 

Για την με Α.Π. 141/25-6-2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα 

των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» Κωδικός MIS: 5002944 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: ……………… 

Αριθμ. Πρωτ. υποψηφίου: ……………… 

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail): ……………… 

 

Για την Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε) Ελλάδας 

 

 

 

mailto:osmefed@gmail.com
mailto:osme.espa@gmail.com
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Παράρτημα Α. 
 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) 
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 ήτου 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 ήτου 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 200-210 

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

. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) ήτο CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – 

IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 καιάνω . 

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 

MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA)ήτου 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 
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IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN 

ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά ια 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, μεβαθμό 

«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). 
•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) 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ήτου 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) ήτο CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – 

IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 7 έως 8. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απότο University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ήτο 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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• 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 γιατ ην 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 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣΕΝΩΣΕΩΣ. 

• 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, μεβαθμό 

«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) ήτου MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENT. 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN 

LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή 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). 

(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 ήτου 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

. 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 
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Local Examinations Syndicate (UCLES) ήτο 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) απότο University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ήτο 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 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, μεβαθμό 

«Distinction” ή “Credit. 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level 

B2) ) (μέχρι 31/8/2009) 

 

 

Παράρτημα Β. 
 

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 (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
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Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον 
ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία 
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των  αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 

Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014) 

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

  β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006), 

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

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

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

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

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

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

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

  θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009) 

  ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)  (10-4-

2014). 

  ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS 

ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015)                         

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 

 β) Vellum Global Educational Services S.A. 

Cambridge International Diploma in IT Skills 
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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) 

  

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 

 θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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Basic Office 

Business  Office 

 ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << 

GLOBAL CERT>> 

Global Intermediate 

Global Intermediate A 

Global Intermediate B 

Global Intermediate C 

  

 

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS -

 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

UnicertPrimary 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών 
γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου. 

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

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

Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους 
παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξής ονομασία: 

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

    β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

(εταιρεία Vellum Global Educational Services). 

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

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

1.ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-               Πληροφορικής   
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-               Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών   

-               Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών   

-               Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

-               Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών   

-               Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής    

-               Επιστήμης Υπολογιστών 

-               Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών   

-               Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων   

-               Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων   

-               Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών  

-               Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών  

-               Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  

-               Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών 

-               Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική 

-               Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

-               Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ 

-               Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 

-               Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων 

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

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-               Πληροφορικής 

-               Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων   

-               Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών   

-               Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 

-               Βιομηχανικής Πληροφορικής 

-               Πληροφορικής και Επικοινωνιών   

-               Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 

-               Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών  

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

-               Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 

-               Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 

-               Διαχείρισης  Πληροφοριών  

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

2.  ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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

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

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

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

-                   Απολυτήριος τίτλος : 

                    i)          κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 

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

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

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