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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2010 

 

 Πιήξσζεο δεθαηεζζάξσλ (14) ζέζεσλ επζύλεο κε Σξηεηή ύκβαζε Δξγαζίαο 

Ιδησηηθνύ Γηθαίνπ 

   

Η ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΧΝ 

  

Έρνληαο ππόςε : 

  

1. Σηο δηαηάμεηο : 

  

α. Σνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3431/2006 «Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 13/Α΄). 

 

β.  Σν Ν.3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 26/Α΄/9-2-2007). 

 

γ.  Σν Ν. 3801/2009 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο» (ΦΔΚ163/Α΄/4-9-2009). 

 

δ. Σνπ π.δ. 387/2002 «Δζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), πξνζφληα θαη ηξφπνο επηινγήο πξντζηακέλσλ θαη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο (ΦΔΚ 335/Α΄).  

 

ε. Σνπ π.δ. 410/1988  «Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πνπ 

αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 191/Α΄).   

 

ζη. Σνπ λ.2431/1996 «Γηνξηζκφο ή πξφζιεςε πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»(ΦΔΚ 

175/Α΄). 

  

2. Σελ ΑΠ : 552/24/11-2-2010 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ. 

  

3. Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη ε δαπάλε 

κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔΣΣ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ :  

 

Σελ πιήξσζε δεθαηεζζάξσλ (14) νξγαληθώλ ζέζεσλ επζύλεο κε ηξηεηή ζύκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ από ηηο νπνίεο: ηξείο (3) ζέζεηο πξντζηακέλσλ δηεύζπλζεο θαη  έληεθα (11) 

ζέζεηο πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ, κε εμεηδίθεπζε, όπσο αλαιύεηαη θαηά θαηεγνξία, ζηα εηδηθά 

πξνζόληα πξόζιεςεο. ηε δηαδηθαζία επηινγήο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηεο ΔΔΣΣ ή απνζπαζκέλνη ζηελ ΔΔΣΣ κε πξνζόληα Δηδηθνύ Δπηζηεκνληθνύ 

Πξνζσπηθνύ. ε πεξίπησζε πνπ επηιεγνύλ  κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΔΔΣΣ, ηνπο αλαηίζεληαη 

θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία επειέγεζαλ.    
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Π Ρ Ο  Ο Ν Σ Α   Π Ρ Ο  Λ Η Φ Η  

 

ΙΙ. ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ 

            Οη ππνςήθηνη πξέπεη : 

 

1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. 

Γηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη φζνη απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε 

πνιηηνγξάθεζε, αιιά δελ έρεη παξέιζεη έηνο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, εθφζνλ κέρξη 

ηελ απφθηεζή ηεο ήηαλ ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο.  

 

Δπηζήκαλζε: 

Γηα φζνπο έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε ζα πξέπεη λα 

έρεη παξέιζεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο απφ ηελ απφθηεζή ηεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

  

Δμαίξεζε:  Γηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη θαη πνιίηεο ησλ Κξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δλψζεσο (λ.2431/1996) εθηφο ησλ εμήο ζέζεσλ: α) Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο 

Φάζκαηνο θαη β)  Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Φάζκαηνο. 

 

Γηα ηνπο πνιίηεο απηνχο απαηηείηαη ε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε βαζκφ 

επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη 

κε πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο (Ν. 2413/1996 άξζξν 10 παξ.1) πνπ ρνξεγείηαη απφ 

ην Κέληξν Διιεληθήο γιψζζαο : α) ΤΠΔΠΘ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 15180 

Αζήλα, ηει. 2103443384 θαη β) Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132 Θεζζαινλίθε, 

ηει. 2310459101 :  

 

- Πηζηνπνηεηηθφ Γ’ Δπηπέδνπ: γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ ζέζεσλ  κε δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

- Πηζηνπνηεηηθφ Γ’ Δπηπέδνπ:  γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ ζέζεσλ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

 

Δπίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, (Παλεπηζηεκηνχπνιε 

Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 54 006, Σει. 2310997571-72-76), ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα 

απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο 

Γιψζζαο.  

Γίλνληαη επίζεο δεθηνί, γηα πιήξσζε ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ, 

Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνη νκνγελείο θαη νκνγελείο αιινδαπνί, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν, ρσξίο λα απαηηείηαη 

πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο 

Διιήλσλ θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ. 

3832/1958).   

 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

  

3. Να κελ έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ, νχηε θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

 ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, νχηε θαηά ην ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ, ήηνη:  
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α. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα 

θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, 

απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ 

ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ’ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή 

εγθιήκαηα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

γελεηήζηαο δσήο. 

β. Να κελ είλαη ππφδηθνη ιφγσ παξαπνκπήο κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα 

θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην 

αδίθεκα παξαγξάθεθε. 

γ. Να κελ έρνπλ ιφγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη δελ 

έρεη ιήμεη ν ρξφλνο πνπ νξίζηεθε γηα ηε ζηέξεζε. 

δ. Να κελ ηεινχλ είηε ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή 

κεξηθή) είηε ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) είηε 

ππφ ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ. 

ε. Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή ΟΣΑ ή άιινπ 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο 

πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα 

ζπνπδαίν ιφγν νθεηιφκελν ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, εάλ δελ παξέιζεη 

πεληαεηία απφ ηελ απφιπζε. 

 

εκείσζε: Η αληθαλφηεηα γηα δηνξηζκφ αίξεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ηνπ θαηά ην άξζξν 47 

παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο δηαηάγκαηνο πνπ αίξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πνηλήο. 

 

 

4. Να έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο νη άλδξεο, ή λα έρνπλ 

απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.  
    

Δμαίξεζε: Γελ απαηηείηαη εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο 

πνιίηεο θξάηνπο ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ζηε 

ρψξα ηνπο ηέηνην θψιπκα. 

 

5. Να έρνπλ ηνπο απαηηνύκελνπο ηίηινπο ζπνπδώλ-επηζηεκνληθέο εμεηδηθεύζεηο, 

όπσο αλαθέξνληαη αλά εηδηθόηεηα θαζώο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο όπνπ 

απαηηείηαη. 

 

εκείσζε : 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπκπιεξψλεη ή ελζσκαηψλεηαη ζην 

βαζηθφ ηίηιν, δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο.  

 

6.  Να έρνπλ εκπεηξία φπσο απαηηείηαη αλά πξνθεξπζζφκελε ζέζε. 

 

7.  Να έρνπλ άξηζηε ή πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο 

 γιψζζαο. Η γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε ηνπο ηίηινπο πνπ 

 πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφ ζηνηρείν ‘‘Α’’ Παξάξηεκα. 

 

8.  Να κελ έρνπλ ππεξβεί ην 50
ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

 ππνςεθηφηεηάο ηνπο. 
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εκείσζε : 
χκθσλα κε ην  άξζξν 9, παξ.1 ηνπ Ν.3431/2006, ζην πξνζσπηθφ ηεο ΔΔΣΣ 

απαγνξεχεηαη ν άκεζνο ή έκκεζνο πξνζπνξηζκφο νπνηνπδήπνηε νθέινπο απφ 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηαρπδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ή απφ ηξίηνπο, πνπ 

επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

 

  

IΙΙ. ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ-ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΘΔΔΧΝ 

  Οη αξκνδηφηεηεο θάζε νξγαληθήο κνλάδαο νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΓ 387/2002 

«Δζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

(ΔΔΣΣ), πξνζφληα θαη ηξφπνο επηινγήο πξντζηακέλσλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

335/Α/31-12-2002).  

 

1.  Γηα ηε κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Γηεύζπλζεο Σειεπηθνηλσληώλ  

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ : 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Μεραληθνχ Η/Τ θαη 

Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Φπζηθνχ 

κε ΜΓΔ ζηε Ραδηνειεθηξνινγία ή Ηιεθηξνληθή ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηνπο 

πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 

 

Γεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο ζε 

θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθή ηερλνινγηθά ζέκαηα ή ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 

ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο δεθαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε εμαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ δηεηήο ζε 

θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

 

2.  Γηα ηε κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Ρύζκηζεο Σειεπηθνηλσληαθώλ Θεκάησλ  

 ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ : 

 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Μεραληθνχ Η/Τ θαη 

Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Φπζηθνχ 

κε ΜΓΔ ζηε Ραδηνειεθηξνινγία ή Ηιεθηξνληθή, ή Πιεξνθνξηθήο ή Ννκηθψλ ή 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή Μάξθεηηλγθ ηεο εκεδαπήο, ή  
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ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα 

ηνπο πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 

 

Δμαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Σνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ,  απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ δηεηήο 

ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθή ηερλνινγηθά ζέκαηα ή ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 

ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο εμαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα  θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηεηξαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ κνλνεηή ζε 

θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

3.  Γηα ηε κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ 

Σειεπηθνηλσληαθνύ Σνκέα 

 ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ : 

 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Μεραληθνχ Η/Τ θαη 

Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Φπζηθνχ 

κε ΜΓΔ ζηε Ραδηνειεθηξνινγία ή Ηιεθηξνληθή, ή Πιεξνθνξηθήο ή Ννκηθψλ ή 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή Μάξθεηηλγθ ηεο εκεδαπήο, ή 

ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα 

ηνπο πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 

 

Δμαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Σνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ,  απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ δηεηήο 

ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθή ηερλνινγηθά ζέκαηα ή ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 

ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο εμαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηεηξαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ κνλνεηή ζε 

θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

 

4. Γηα ηε κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Παξαθνινύζεζεο ηεο Αγνξάο θαη 

Αληαγσληζκνύ 

 ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ : 

 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Μεραληθνχ Η/Τ θαη 

Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Φπζηθνχ 
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κε ΜΓΔ ζηε Ραδηνειεθηξνινγία ή Ηιεθηξνληθή, ή Πιεξνθνξηθήο ή Ννκηθψλ ή 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή Μάξθεηηλγθ ηεο εκεδαπήο, ή 

ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα 

ηνπο πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 

 
Δμαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ή ζηηο ζηαηηζηηθέο εθαξκνγέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία δηεηήο ηνπιάρηζηνλ 

ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθή ηερλνινγηθά ζέκαηα ή ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

ή/θαη εκπεηξία ζε ηειεπηθνηλσληαθά ζέκαηα εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 

ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο εμαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα  θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηεηξαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ή ζηηο ζηαηηζηηθέο εθαξκνγέο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ κνλνεηή ζε 

θαζήθνληα Γηνίθεζεο. 

 
 

5. Γηα ηε κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Γηεύζπλζεο Φάζκαηνο  

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ : 

 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Μεραληθνχ Η/Τ θαη 

Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Φπζηθνχ 

κε ΜΓΔ ζηε Ραδηνειεθηξνινγία ή Ηιεθηξνληθή ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηνπο 

πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 

 

Γεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ξχζκηζεο θάζκαηνο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθή ηερλνινγηθά ζέκαηα ή ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 

ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο δεθαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε εμαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ξχζκηζεο θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ 

ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ 

ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ δηεηήο ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

 

6. Γηα   ηε κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο  

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ : 

 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Μεραληθνχ Η/Τ θαη 

Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Φπζηθνχ 
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κε ΜΓΔ ζηε Ραδηνειεθηξνινγία ή Ηιεθηξνληθή ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηνπο 

πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 

 

Δμαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ξχζκηζεο θάζκαηνο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Σνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ,   απφ ηελ νπνία δηεηήο ηνπιάρηζηνλ ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο. 

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθή ηερλνινγηθά ζέκαηα ή ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 

 ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο εμαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηεηξαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ξχζκηζεο θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ ζην 

Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ 

νπνία ηνπιάρηζηνλ κνλνεηή ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο. 

 

7. Γηα  ηε κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Φάζκαηνο  

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ : 

 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Μεραληθνχ Η/Τ θαη 

Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Φπζηθνχ 

κε ΜΓΔ ζηε Ραδηνειεθηξνινγία ή Ηιεθηξνληθή ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηνπο 

πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 

 

Δμαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ειέγρνπ θαη επνπηείαο 

θάζκαηνο ξαδηνζπρλνηήησλ ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Σνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ,   απφ ηελ νπνία δηεηήο ηνπιάρηζηνλ ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο. 

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθή ηερλνινγηθά ζέκαηα ή ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 

ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο εμαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα  θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηεηξαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ειέγρνπ θαη επνπηείαο θάζκαηνο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ κνλνεηή ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο. 

 
8.   Γηα ηε κία ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Δμνπιηζκνύ   Σειεπηθνηλσληώλ 

 ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ : 

 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Μεραληθνχ Η/Τ θαη 

Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Φπζηθνχ 

κε ΜΓΔ ζηε Ραδηνειεθηξνινγία ή Ηιεθηξνληθή ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν ηεο 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηνπο 

πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 
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Δμαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ,   απφ ηελ νπνία δηεηήο ηνπιάρηζηνλ ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο. 

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθή ηερλνινγηθά ζέκαηα ή ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 

ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο εμαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα  θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηεηξαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ κνλνεηή ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο. 

 

9. Γηα  ηε κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Γηεύζπλζεο Σαρπδξνκείσλ  

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ : 

 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Ηιεθηξνληθνχ 

Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθνχ Η/Τ θαη Μεραληθνχ 

Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Φπζηθψλ ή 

Μαζεκαηηθψλ ή Ννκηθψλ ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή 

Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή 

Μάξθεηηλγθ ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 

 

Γεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο 

ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθή ηερλνινγηθά ζέκαηα ή ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 
ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο δεθαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα  θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε εμαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ δηεηήο ζε 

θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

10. Γηα  ηε κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Ρύζκηζεο Σαρπδξνκηθώλ Θεκάησλ  

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ : 

 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Ηιεθηξνληθνχ 

Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθνχ Η/Τ θαη Μεραληθνχ 

Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Φπζηθψλ ή 

Μαζεκαηηθψλ ή Ννκηθψλ ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή 

Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή 

Μάξθεηηλγθ ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 
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Δμαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ δηεηήο 

ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθή ηερλνινγηθά ζέκαηα ή ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 
ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο εμαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηεηξαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ κνλνεηή ζε 

θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

11. Γηα  ηε κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Σαρπδξνκηθνύ 

Σνκέα  

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ : 

 

Πηπρίν ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο Ηιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ ή Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Ηιεθηξνληθνχ 

Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθνχ Η/Τ θαη Μεραληθνχ 

Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Η/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Φπζηθψλ ή 

Μαζεκαηηθψλ ή Ννκηθψλ ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή 

Οηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή 

Μάξθεηηλγθ ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 

 

Δμαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ δηεηήο 

ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθή ηερλνινγηθά ζέκαηα ή ζε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ 

εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 
ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο εμαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηεηξαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ κνλνεηή ζε 

θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

12. Γηα   ηε κία ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο 

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ: 
 

Πηπρηνχρνο ή Γίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, εηδηθφηεηαο 

Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Η/Τ ή Μεραληθνχ Η/Τ Πιεξνθνξηθήο ή 

Ηιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Πηπρηνχρνπ Πιεξνθνξηθήο 

ηεο εκεδαπήο, ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο (φπνπ απαηηείηαη). 
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Δμαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Σνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ δηεηήο 

ζε θαζήθνληα δηνίθεζεο.  

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθέο αληηθείκελν εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 

ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο εμαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα  θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηεηξαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζην Γεκφζην ή Ιδησηηθφ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζε ΑΔΙ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ κνλνεηή 

ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο. 

 

13. Γηα  ηε κία ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ: 

 

Πηπρίν Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, Γεκνζίσλ ρέζεσλ ή Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

θαη Δπηθνηλσληαθήο Πνιηηηθήο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ή Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο . 

 

Δμαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε αληηθείκελν Γεκνζίσλ ρέζεσλ εθ ησλ νπνίσλ 

ηνπιάρηζηνλ δηεηήο ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο. 

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθέο αληηθείκελν εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 

ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο εμαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηεηξαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε αληηθείκελν Γεκνζίσλ ρέζεσλ, απφ ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ 

κνλνεηή ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο.  

 

14. Γηα  ηε κία ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Ννκηθώλ Τπεξεζηώλ 

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ: 

 

Πηπρίν Ννκηθνχ Σκήκαηνο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ή άιιν ηζφηηκν ηίηιν 

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο . 

 

Δμαεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε λνκηθψλ δεηεκάησλ εθ ησλ νπνίσλ 

ηνπιάρηζηνλ δηεηήο ζε λνκηθά δεηήκαηα ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ηνκέα θαη ελφο έηνπο 

ζε θαζήθνληα Γηνίθεζεο. 

 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθέο αληηθείκελν εθηηκάηαη ηδηαηηέξσο. 

 

ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο ηεο ζέζεσο απφ ππνςήθην κε ην πξναλαθεξφκελν πξνζφλ 

ηεο εμαεηνχο εκπεηξίαο, ε ζέζε δχλαηαη λα  θαιπθζεί απφ ππνςήθην κε ηεηξαεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε λνκηθψλ δεηεκάησλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη 

δηθαζηεξηαθήο εκπεηξίαο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δηεηήο ζε λνκηθά δεηήκαηα ηνπ 

Σειεπηθνηλσληαθνχ Σνκέα θαη ελφο έηνπο ζε θαζήθνληα δηνίθεζεο.  
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εκείσζε: 

Η αλσηέξσ ζέζε είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ζχκθσλα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 

ηεο ΔΔΣΣ.  Η ζέζε  απηή δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηε δηθεγνξία, ζε θακία φκσο 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ν πξνζιακβαλφκελνο λα αλαιακβάλεη ππνζέζεηο ηξίησλ πνπ 

άπηνληαη ηεο επνπηείαο, ηεο ξχζκηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο Σειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο 

θαη ηεο αγνξάο παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

 

IV. ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ 

 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε ζε κεραλνγξαθεκέλν έληππν πνπ ρνξεγείηαη 

απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Λεσθ. Κεθηζίαο 60, 7
νο

 φξνθνο, 

Μαξνχζη). Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ επίζεο λα αλαδεηήζνπλ ην έληππν ηεο αίηεζεο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ (www.eett.gr). 

  

Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινπλ θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

  

1. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα. 

 

2. Πξφζθαηε θσηνγξαθία (δηαβαηεξίνπ ή ηαπηφηεηαο) κε αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ θαη 

ππνγξαθή ζην πίζσ κέξνο απηήο. 

 

3. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αζηπλνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ειιείςεη ηαπηφηεηαο 

θσηναληίγξαθν ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δειαδή απηψλ φπνπ αλαθέξνληαη ν 

αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ). Δάλ απφ ηα αλσηέξσ δελ πξνθχπηεη ε 

εκεξνκελία γελλήζεσο λα πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο. 

 

Δπίζεο ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππν ή αληίγξαθν επηθπξσκέλν : 

 

4. Σίηιν ζπνπδώλ, ζηνλ  νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο απηνχ θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ 

ηίηινπ. ε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθφ 

ραξαθηεξηζκφ ή κε αθέξαην αξηζκφ πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα 

ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθφ βαζκφ, κε δχν δεθαδηθά ςεθία. 

 

Όζνη ππνςήθηνη επηθαινχληαη πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

(Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο  κε ην δεηνύκελν από ηελ πξνθήξπμε, ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζπγρξφλσο 

βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΑΔΙ ή ηνπ  Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ 

ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ 

ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα πεξί ηνπ φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε 

επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε (π.δ 50/2001 άξζξν 

26 παξ. 2, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα).  

 

Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη, εθηφο απφ ηνλ ηίηιν, πξάμε αλαγλώξηζεο 

από ην ΓΙΚΑΣΑ ή πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο από ην Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό 

Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π), πεξί ηζνηηκίαο θαη 

αληηζηνηρίαο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ 

εκεδαπψλ ηίηισλ ή Πξάμε Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο απφ ην πκβνχιην 

Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ ζηε δεχηεξε 

απηή πεξίπησζε νη απαηηνχκελνη βάζεη ηεο πξνθήξπμεο ηίηινη ζπνπδψλ εκπίπηνπλ ζηα λνκνζεηηθψο  
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ξπζκηδφκελα επαγγέικαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ «.Α.Δ.Ι», ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10 παξ.2 έσο 12 θαη 

11 ηνπ π.δ 165/2000 (άξζξν 8 νδεγίαο 89/48 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ), πνπ  λα έρεη εθδνζεί κέρξη 

ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

 

Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί ζε ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί πξάμε 

αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο απφ ην πκβνχιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο 

(.Α.Δ.Ι) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ 165/2000 (ΦΔΚ 149/Α΄) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, εμαηξνύληαη απφ 

ηελ ππνρξέσζε  πξνζθφκηζεο πξάμεσο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ 

ηίηινπ. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαηαη γηα ηνπο αιινδαπνχο ηίηινπο αληηζηνηρία βαζκνινγηθήο ή 

αμηνινγηθήο θιίκαθαο κε ηε βαζκνινγηθή ή αμηνινγηθή θιίκαθα ηίηισλ ηεο εκεδαπήο, ν ζρεηηθφο 

ηίηινο ραξαθηεξίδεηαη σο αδηαβάζκεηνο (λ. 3328/2005 άξζξν 8). ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο 

ζηε ζέζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο πνπ αθνξά ζην βαζκφ ηίηινπ ζπνπδψλ, ζπκπιεξψλεη ην ειάρηζην 

ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εκεδαπήο, δει «5»  

 

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ πξνθύπηεη ην γλσζηηθό 

αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ ΄Ιδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε νπνία 

θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζώο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο.  

 

Ιζνηηκία ηίηισλ ζπνπδώλ ΑΔΙ πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξόζθπγεο θαη επαλαπαηξηδόκελνη 

Έιιελεο. 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ Ν. 1735/1987 «ζε πεξίπησζε πνπ ην ΓΙΚΑΣΑ θαη 

ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΙΣΔ) δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηζνηηκία πηπρίσλ 

ΑΔΙ θαη ΣΔΙ πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη επαλαπαηξηδφκελνη ΄Διιελεο, θαηά ηελ έλλνηα 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5, ιόγσ αλππαξμίαο αληίζηνηρεο ζρνιήο 

ζηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο, θαζνξίδνπλ κε βεβαίσζή ηνπο ηε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ πηπρίνπ κε πηπρίν ΑΔΙ ή ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο. Με βάζε ηε βεβαίσζε απηή ηα 

παξαπάλσ πξφζσπα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο γηα ζέζεηο 

ησλ νπνίσλ ηππηθφ πξνζφλ είλαη εθείλν πξνο ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζζεί ζπλάθεηα απφ ην 

ΓΙΚΑΣΑ ή ην ΙΣΔ».           

         

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία πηπρίσλ ΑΔΙ  ηελ νπνία θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη 

επαλαπαηξηδφκελνη ΄Διιελεο,  έρεη ρνξεγεζεί απν ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο 

Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π) πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξέπεη κε βεβαίσζε ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π λα θαζνξίδεηαη ε ζπλάθεηα ηνπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ πηπρίνπ,  κε πηπρία ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ηα νπνία δεηνύληαη από 

ηελ πξνθήξπμε σο πξνζόληα πξόζιεςεο γηα ηηο πξνθεξπζζόκελεο ζέζεηο. 

 

εκείσζε:        

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππνβνιή αίηεζεο πξνο ην ΓΙΚΑΣΑ ή ηνλ ΓΟΑΣΑΠ θαη πξνο ην πκβνχιην 

Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, δελ ππνθαζηζηά ηελ 

απαηηνχκελε πξάμε ή πηζηνπνηεηηθφ  αλαγλψξηζεο. 

 

5. Γηδαθηνξηθό ή  κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ. 

 

Οη ππνςήθηνη εθφζνλ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ εηήζηαο 

ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, πξνζθνκίδνπλ επηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ 
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δηπιψκαηνο, θαζψο θαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ ΄Ιδξπκα πνπ λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν απηψλ, εθφζνλ ηνχην δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηνπο πξνζθνκηδφκελνπο ηίηινπο.  

Αλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη: 

α) πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π) ή  

β) πξάμε αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ απφ ην ΓΙΚΑΣΑ,  

γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ πνπ λα έρεη εθδνζεί κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ 

 

ε πεξίπησζε πνπ από ην πηζηνπνηεηηθό ή ηελ πξάμε αλαγλώξηζεο δελ πξνθύπηεη ην γλσζηηθό 

αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε από ην Δθπαηδεπηηθό ΄Ιδξπκα  πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε 

νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν, θαζώο θαη ε επίζεκε κεηάθξαζή ηεο. 

 

εκείσζε:  

Α) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ πηπρίνπ αιινδαπήο 

αλαγλσξίδεηαη κφλν εθφζνλ ν θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 

δελ αλαγλσξίδεηαη ε ηζνηηκία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη επνκέλσο δε ινγίδεηαη σο 

κεηαπηπρηαθφο ηίηινο θαη  

Β) ηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπκπιεξψλεη ή ελζσκαηψλεηαη ζην βαζηθφ ηίηιν, 

δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. 

 

 6. Απαηηνύκελνπο ηίηινπο ζπνπδώλ γηα ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο (θαηάζεζε 

πξσηνηχπνπ ηίηινπ ή αληηγξάθνπ επηθπξσκέλνπ απφ αξκφδην φξγαλν θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ).  

 

 7.΄Αδεηα  άζθεζεο επαγγέικαηνο (φπνπ απαηηείηαη.)  

Η άδεηα πξέπεη λα είλαη ζε  ηζρχ ηφζν θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο θαη ηεο ιήμεσο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ φζν θαη θαηά ην ρξφλν πξφζιεςεο.  

Απφ ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη πφηε αθξηβψο απέθηεζε ν ελδηαθεξφκελνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε άδεηα πνπ απαηηείηαη θαηά  ηελ πξνθήξπμε. 

εκείσζε: Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη πξνζθνκίδνπλ  Πξάμε Αλαγλψξηζεο  Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο 

ηνπ ηίηινπ ηνπο απφ ην πκβνχιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην λφκν εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, αξθεί 

βεβαίσζε ππνβνιήο αίηεζεο  εγγξαθήο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. 

 

 8. Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο 

 ήηνη:  

 

Α. Όηαλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο :  

      

 Γηα ηνπο κηζζσηνύο:  

●    Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.  

●  Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζήο ηνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 

λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη ν εξγνδφηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.  

       

Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο: 

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.  
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 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζήο ηνπ. 

 Τπεχζπλε δήισζε, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, γηα ην 

είδνο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

 Μία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ θαιχπηνπλ 

ελδεηθηηθψο ηε  δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί ζην δεκόζην ηνκέα: 

Όηαλ ν ρξφλνο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ζε 

Ν.Π.Γ.Γ., ΟΣΑ πξψηνπ ή δεχηεξνπ βαζκνχ, ζε Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ  λ.2190/1994, φπσο ηζρχεη ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ   

λ.2527/1997: 

Ο ππνςήθηνο πνπ επηθαιείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζηνπο θαηά ηα αλσηέξσ θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, κπνξεί λα απνδείμεη ηελ εκπεηξία απηή κε βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ έρεη 

απαζρνιεζεί, ρσξίο λα απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα, ελψ απαηηείηαη ε 

άδεηα  άζθεζεο επαγγέικαηνο σο ηππηθφ πξνζφλ δηνξηζκνχ. 

 

Β. Όηαλ δελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο :  

1. Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα : 

Όηαλ ε εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ζε Ν.Π.Γ.Γ., ΟΣΑ 

πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ζε Ν.Π.Ι.Γ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.2190/1994, φπσο ηζρχεη, ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2527/1997, απαηηείηαη 

κφλν βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα παξνρήο ηεο.  

2. Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα: 

 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο 

αζθάιηζεο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ  

λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, 

ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

3. Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο :  

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

αζθάιηζήο ηνπ. 

●  Τπεχζπλε δήισζε, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, φηη 

εμεηέιεζε 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 ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 
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Οη πηπρηνύρνη ηεο Ννκηθήο πνπ απαζρνινύληαη κε ην επάγγεικα ηνπ δηθεγόξνπ 
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ  ηελ απαηηνχκελε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, πξνζθνκίδνπλ 

επηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ, ηα παξαθάησ: 

(1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, πφηε ν 

δηθεγφξνο απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθνχκελνπ θαη πφηε απηή ηνπ δηθεγφξνπ. 

(2) Βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη πφηε ν ππνςήθηνο 

αζθαιίζηεθε σο δηθεγφξνο θαη ε δηάξθεηα αζθάιηζήο ηνπ. 

Οη έκκηζζνη δηθεγόξνη, εθόζνλ ηπρόλ απηνί δελ πξαγκαηνπνηνύλ παξαζηάζεηο ζηα 

δηθαζηήξηα θαη δελ ζπληάζζνπλ ζπκβόιαηα πειαηώλ ηνπο, επί φζνλ ηνπιάρηζηνλ ρξφλν 

είλαη έκκηζζνη, πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη σο έκκηζζνη είηε 

απηφο είλαη δεκφζηνο είηε ηδησηηθφο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο δηθεγνξηθήο 

ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνπλ θαη ην ηξφπνο πιεξσκήο ηνπο.  

Σόζν γηα ηνπο κηζζσηνύο όζν θαη ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, πξέπεη από ηα 

αληίζηνηρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά λα πξνθύπηεη ε δεηνύκελε εμεηδηθεπκέλε 

εκπεηξία. 

Δπίζεο σο εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε:  

α) Η έξεπλα ή ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα, ππφ ηελ απαξαίηεηε  

πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη: 1) βεβαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ππεπζχλνπ (ηνπ 

Γξακκαηέα ή Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ) ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ή έξγν, ν ηίηινο θαη ε δηάξθεηά ηνπ, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ 

ππνςεθίνπ, ε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ νπνία ζπλδεφηαλ ν ππνςήθηνο κε ην θνξέα θαη ν 

επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη 2) βεβαίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξνληαη, γηα θάζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα  ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ν ρξφλνο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ, ε εηδηθφηεξε ελαζρφιεζή ηνπ κε ην αληηθείκελφ ηνπ θαη ε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ πεξάησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη απηνλφεην φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ 

εθφζνλ ν ππνςήθηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θαηείρε ηνλ απαηηνχκελν απφ ηελ 

πξνθήξπμε βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή 

άδεηα ή βεβαίσζε εγγξαθήο, φπνπ απηή απαηηείηαη. 

 

β) Δκπεηξία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηησηηθήο ζεηείαο αλαγλσξίδεηαη κφλν 

εθφζνλ ε ζρεηηθή εηδηθφηεηα έρεη απνθηεζεί πξηλ ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εηδηθφηεηα απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε ζρεηηθή εκπεηξία 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ απφθηεζή ηεο θαη κεηά. Η βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πξέπεη λα 

αλαθέξεη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε δηάξθεηά ηεο. Όπνπ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο, ν ρξφλνο ηεο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο απαηηνχκελεο 

άδεηαο. 

 

Γ. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο 

α. Η εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία απνδεηθλχεηαη, ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαη κε 

ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο ηεο 

παξαζρεζείζεο εξγαζίαο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ηεο. 

β. Γηα ηελ απόδεημε εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή 
επηπιένλ ησλ ινηπψλ, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαθέξνληαη 

αλσηέξσ, ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη : 
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   (1) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη 

ππνρξεσηηθή: 

    Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 

θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη 

    Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή 

ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε.  

   (2) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή: 

    Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 

θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

    Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην είδνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

εκπεηξίαο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο 

επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

    Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή, θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ. 

    (3) Όηαλ ν ρξφλνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ηεο αιινδαπήο κπνξεί λα  απνδεηθλχεηαη  θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

δεκφζηνπ θνξέα.  

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία πνπ 

απνθηήζεθε ζην εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη εθηφο απφ ηα πξσηφηππα ή 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ  πξσηνηχπσλ θαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

     Ο ηξόπνο επηθύξσζεο ησλ αληηγξάθσλ νξίδεηαη ζην ηέινο ηνπ παξόληνο Κεθαιαίνπ ηεο 

πξνθήξπμεο. 

 

ΗΜΔΙΧΗ: Όπνπ παξαπάλσ πξνβιέπεηαη ρσξηζηή ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ 

γηα ηελ εκπεηξία, απηή γίλεηαη ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο πνπ 

αθνινπζεί ζην ηέινο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο.  

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ην ππόδεηγκα ηεο ππεύζπλεο δήισζεο από 

ηελ ΔΔΣΣ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο. (www.eett.gr). 

 

Δπηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηεο εκπεηξίαο. 

 

α.  Ο ρξφλνο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ 

απαηηείηαη απφ ηελ πξνθήξπμε θαη φηαλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κεηά ηελ 

απφθηεζε ηεο άδεηαο. 

β. Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ δειψλεη ν θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνλ  ρξφλν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Υξφλνο εκπεηξίαο πνπ 

πεξηέρεηαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη δελ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο θαη ην αληίζεην δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη αθαηξείηαη. 
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γ. Δάλ ε αζθαιηζηηθή θάιπςε πξνθχπηεη απφ εκεξνκίζζηα, νη κήλεο εκπεηξίαο ππνινγίδνληαη 

αλ δηαηξέζνπκε ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ εκεξνκηζζίσλ δηα ηνπ (25). Υξνληθφ 

δηάζηεκα θάησ ησλ εηθνζηπέληε (25) εκεξψλ (εκέξεο εξγαζίεο αλά κήλα) δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε. 

 Οη κήλεο εκπεηξίαο (πξνθεηκέλνπ γηα αζθαιηζκέλνπο ζε ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, 

πιελ ΙΚΑ), κπνξεί λα πξνθχπηνπλ θαη κε αθαίξεζε ησλ εκεξνκεληψλ έλαξμεο θαη ιήμεο 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εκπεηξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή εάλ νη εκέξεο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηαζηεκάησλ ηεο εκπεηξίαο  είλαη κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 30 εκεξψλ, κεηαηξέπνληαη 

ζε κήλεο δηαηξψληαο δηα ηνπ 30 θαη ιακβάλνληαο ην αθέξαην κέξνο ηνπ αξηζκνχ πνπ 

πξνθχπηεη. 

 

εκείσζε : 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ. 

Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα πιένλ ησλ απαηηνπκέλσλ πξέπεη 

λα ηα πξνζθνκίζνπλ ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεψο ηνπο.  

 

Δπηθύξσζε ηίηισλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ αιινδαπήο-εκεδαπήο θαη κεηάθξαζε 

ηίηισλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ αιινδαπήο. 

Σεο αιινδαπήο  

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε 

πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη αλσηέξσ ηίηινη ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή 

ζε αληίγξαθφ ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν (φρη ζε 

αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν). Οη σο 

άλσ ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο, φηαλ πξνζθνκίδνληαη ζε θσηνηππία κε 

επηθπξσκέλε απφ ηελ αξρή πνπ ηνπο εμέδσζε, επηθπξψλνληαη κφλν απφ δηθεγφξν. Αθξηβή 

αληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπέο αξρέο, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή επηθπξψλνληαη 

απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). Η επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ 

Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν 

εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ.148/26-12-1913/1-2-1914.  

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ 

πεξί ηίηισλ ζπνπδψλ κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο, ηίηινη πνπ 

πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία φηη ζηνπο 

λφκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ πξνζθνκηζηεί ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ 

ηίηισλ. Δάλ φκσο πξνζθνκίδνληαη ηα πξσηφηππα ησλ ηίηισλ ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

απηψλ, αξθεί ε πξνζθφκηζε απινχ θσηναληηγξάθνπ ηεο κεηαθξάζεσο απηψλ, ε αθξίβεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο νπνίαο επηθπξψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 

8 παξ. 4 λ.1599/1986.   

Σεο εκεδαπήο  

α) Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο (έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηα πιαίζηα ηεο Δζληθήο έλλνκεο 

ηάμεο, πξνεξρφκελα απφ εκεδαπέο δηνηθεηηθέο αξρέο ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, φπσο ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο – πηζηνπνηεηηθά – βεβαηψζεηο θ.ι.π.), 

ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνπχπνπ ή ζε αληίγξαθν ηνπ 

αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν ( φρη ζε αληίγξαθν ην νπνίν δελ 
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έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν).  Η επηθχξσζε γίλεηαη απφ 

νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

Ο ππνςήθηνο κπνξεί επίζεο λα ππνβάιεη  αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ δεηνχληαη κε 

ηελ πξνθήξπμε, ζπλνδεπφκελα φκσο απαξαηηήησο κε ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν  8  

παξ. 4 λ.1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ 

επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 

Σα επηθπξσκέλα θαηά ηα αλσηέξσ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή, 

θαζψο θαη ηα απιά αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή πνπ ζπλνδεχνληαη απφ 

ηελ θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2690/1999 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ, 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηε Γηνίθεζε, φπσο ηα πξσηφηππα. 

β) Ιδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο (δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο ηεο 

εκεδαπήο, φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, βεβαηψζεηο ηδησηψλ εξγνδνηψλ θ.ι.π.) 

ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε  αληίγξαθα ζπλνδεπφκελα κε ππεχζπλε δήισζε θαηά ην 

άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα 

πνπ επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ. 

    

 

V. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ - ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

  

Η αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ ζην αξκφδην Γξαθείν απηήο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ (Λεσθ. 

Κεθηζίαο 60, 7
νο

 φξνθνο, Μαξνχζη), ηει. 2106151000, ψξεο 10:00-15:00.  

  

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ είλαη δπλαηή από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο 

Πξνθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην Σύπν θαη ιήγεη ζηηο 7/6/2010. 

 

ΠΡΟΟΥΗ:  

1. Τπνςήθηνο πνπ ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα γηα  πεξηζζόηεξεο από κία ζέζεηο επζύλεο, 

 ππνβάιεη ρσξηζηά γηα θάζε ζέζε αίηεζε κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

2. Γηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη θνηλά γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεηο κπνξεί  λα ππνβάιινληαη 

 θαη ζε απιά θσηναληίγξαθα. 

3. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο δειψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο θαηά  ζεηξά πξνηίκεζεο. 

  

Σελ αίηεζε ππνβάιιεη ν ππνςήθηνο απηνπξνζώπσο ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ 

πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα 

αξρή, ή ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. ηελ πεξίπησζε απηή ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο 

θξίλεηαη κε βάζε ηελ  ηαρπδξνκηθή ζήκαλζε. 

 

Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεπζχλνπ δειψζεσο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, φπσο ηζρχεη, θαη ε 

αλαθξίβεηα ησλ δεινπκέλσλ ζηνηρείσλ επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θπξψζεηο. 

  

ηελ αίηεζε πξέπεη λα επηζπλάπηεη ν ππνςήθηνο ζε επηθπξσκέλα αληίγξαθα φια ηα απαηηνύκελα 

απφ ηελ πξνθήξπμε πηζηνπνηεηηθά ή ηίηινπο. Αλ δελ επηζπλάπηνληαη, ε αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ 

απνξξίπηεηαη. 
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Δπηζεκαίλεηαη εηδηθώο φηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηδηαηηέξσο ηελ νξζή ζπκπιήξσζε 

ηνπ εληχπνπ ηεο αηηήζεψο ηνπο ψζηε : α) Απηή λα είλαη πιήξεο θαη β) Να αληαπνθξίλεηαη 

απνιύησο, θαζφζνλ αθνξά ζηηο επηθαινχκελεο ηδηφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ηνπο. 

  

Αληηθαηάζηαζε ή δηφξζσζε ηεο αίηεζεο ή ππνβνιή ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη κέρξη ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 
  

Η επζχλε ηεο ζσζηήο ζπκπιεξψζεσο ηεο αηηήζεσο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ. Ο αξκφδηνο 

ππάιιεινο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ δελ παξέρεη νδεγίεο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

ζπκβνπιέο ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιεξψζεσο ησλ αηηήζεσλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ ηδηνηήησλ πνπ επηθαινχληαη, ειέγρεη όκσο θαηά πόζνλ νη 

αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ θαζώο θαη ηα θσηνηππεκέλα αληίγξαθά ηνπο είλαη ππνγεγξακκέλα 

θαη ζπλνδεύνληαη από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ν ππνςήθηνο ζεκεηώλεη ζηελ αίηεζή ηνπ όηη ηα 

επηζπλάπηεη. Γειαδή ν ππάιιεινο απιψο δηαπηζηψλεη θαη ζεκεηψλεη ζηνλ εηδηθφ ρψξν ηνπ εληχπνπ 

ηεο αηηήζεσο αλ επηζπλάπηνληαη φια ηα αλαγξαθφκελα σο ζπλεκκέλα ζηελ αίηεζε δηθαηνινγεηηθά. 

ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο αίηεζεο ν ππάιιεινο ηεο ΔΔΣΣ πνπ ηελ 

παξαιακβάλεη, ζεκεηψλεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ελψ θέξνληαη σο ζπλεκκέλα δελ ππάξρνπλ θαη ην 

βεβαηψλεη κε ππνγξαθή ηνπ, παξαζέηνληαο θαη ηελ εκεξνκελία βεβαίσζεο απηνχ.   

  

VI. ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΛΗΦΗ 

  

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη σο εμήο :  

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο εμεηάδεη ηε ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ χπαξμε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ θαη πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε 

Πίλαθα (α) Απνθιεηζζέλησλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο.  

Ο πίλαθαο (α) Απνθιεηζζέλησλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 

ΔΔΣΣ ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

Καηά ηνπ πίλαθα απηνχ, επηηξέπεηαη ε άζθεζε ελζηάζεσο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα 

(10) εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο  αλαξηήζεψο ηνπ. Η έλζηαζε επηηξέπεηαη κφλν 

γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο. Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο απεπζείαο ζηελ Τπεξεζία 

Πξσηνθφιινπ ηεο  ΔΔΣΣ, απηνπξνζψπσο ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν γηα απηφ πξφζσπν. 

 

Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 

 

Η αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε βάζε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ, βαζηθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο, ηε βαζκνινγία ησλ ηίηισλ απηψλ, ηε γλψζε μέλσλ 

γισζζψλ, ηελ εκπεηξία, ηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, ηηο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη 

άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ην πφξηζκα πνπ απνθνκίδεη απφ ηελ αηνκηθή ζπλέληεπμε 

ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεί κε θαζέλαλ απφ απηνχο.  

 

Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ζπληάζζεη πίλαθα (β) κε ηνπο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ γηα 

θάζε ζέζε επηθξαηέζηεξνπο θαηά ηελ θξίζε ηεο ππνςεθίνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ, νη νπνίνη 

αλαγξάθνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά. Σνλ Πίλαθα απηφ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ππνβάιιεη ζηελ 

Οινκέιεηα ηεο ΔΔΣΣ καδί κε ην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ. 

 

Η Οινκέιεηα ηεο ΔΔΣΣ, επηιέγεη κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα β, 

εθείλνπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο επξχηεξε δπλαηή εκπεηξία, γλψζε θαζψο θαη 
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νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζέζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Η 

ΔΔΣΣ γηα ηε ιήςε ηεο θαηά ηα αλσηέξσ απφθαζήο ηεο κπνξεί λα θαιεί ηνπο ππνςεθίνπο ζε 

ζπλέληεπμε.  

 

Η πξφζιεςε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηάξθεηαο ηξηψλ (3) εηψλ. Η ΔΔΣΣ δχλαηαη λα αλαλεψλεη ηε ζεηεία ησλ 

αλσηέξσ Πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ γηα ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

 

Η ζχκβαζε εξγαζίαο κπνξεί λα θαηαγγέιιεηαη θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο, ηεξνπκέλσλ ησλ ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ.  

 

Ο πίλαθαο πξνζιεπηέσλ αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΣΣ. Γηα ηελ αλσηέξσ αλάξηεζε 

ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ απφ ηελ ΔΔΣΣ θαη γίλεηαη γλσζηνπνίεζε κε δειηίν ηχπνπ ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο.  

 

Καηά ηνπ πίλαθα πξνζιεπηέσλ δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ελζηάζεσλ. 

 

 

VIΙ. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

  

  

1. Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο λα δεκνζηεπζεί ηεο εθεκεξίδεο: ‘Η ΑΤΓΗ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ’, 

‘ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ’, ‘ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ’ θαη  ‘ΣΟ ΒΗΜΑ’. 

 

2. Αλάξηεζε ηεο Πξνθήξπμεο λα γίλεη θαη ζηνλ νηθείν γηα ηηο αλαθνηλψζεηο πίλαθα ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ. 

  

3. Σν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ ΔΔΣΣ, είηε 

 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.eett.gr)  είηε ζηα γξαθεία ηεο (Λεσθ. Κεθηζίαο 60, 7
νο

 

 φξνθνο, Μαξνχζη).  

  

 

 

 

Μαξνχζη, 26/4/2010 

 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΔΣΣ 

Γξ. Λεσλίδαο Ι. Καλέιινο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

       

ΣΙΣΛΟΙ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΙΞΗ 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

Η γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2 θαη  πνιχ θαιή Γ1/C1) 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 Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.  

ή 
β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή 

γ) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηεκίσλ ή κε) αλεμάξηεηα 

απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθφζνλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηεο νηθείαο ρψξαο γηα λα δηελεξγνχλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά γλψζεο 

ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Δάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή 

αλαγλψξηζεο ζηελ νηθεία ρψξα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο 

Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα φηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο 

παξαπάλσ θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη 

απνδεθηά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρψξαο σο έγθπξα απνδεηθηηθά γλψζεο ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Χο νηθεία ρψξα λνείηαη ε ρψξα ζηελ νπνία ε 

κεηξηθή ή επίζεκε γιψζζα είλαη ε Αγγιηθή. 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, γίλνληαη δεθηά ηα 

εμήο πηζηνπνηεηηθά: 

(α) Άξηζηε 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 7,5 θαη άλσ. 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− ηνπ 

EDEXCEL. 

• 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). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework 

equivalent level C2). 
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• 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. 

(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 6 έσο 7. 

• 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. 

• 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, ΝΗ−USA) θαη ηεο ΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ 

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). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework 

equivalent level C1). 

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 

• Test of Interactive English, C1 + Level. 

• Test of Interactive English, C1 Level. 

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. 

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ: 

Η γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2 θαη πνιχ θαιή Γ1/C1) απνδεηθλχεηαη, σο 

εμήο: 

(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2): 
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• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

• Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE. 

• Πηζηνπνηεηηθφ D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2. 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην 

1999 ν ηίηινο ηνπ δηπιψκαηνο ήηαλ: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 

II). 

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1): 

• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996). 

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1. 

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPΙRATIONNEL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 

εκείσζε: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην παξφλ, 

απαηηείηαη βεβαίσζε, απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθφ Ιλζηηηνχην Αζελψλ−Τπεξεζία 

Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ . 

Γ) ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ 

Η γλψζε ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2 θαη πνιχ θαιή Γ1/C1) απνδεηθλχεηαη, σο 

εμήο: 

(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2): 

• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

• Πηζηνπνηεηηθφ GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ludwig−Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ludwig−Maximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe . 

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe . 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 

(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1): 

• Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003. 

• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη ηνλ Μάην 2007) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Goethe. 

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Goethe. 

• ΦSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ΦSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. 

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTΓNDIGES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο. 

 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

Δπίζεο: 

α) Η 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 ΑΔΙ 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 , 
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(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ αιινδαπή. 

Οη ππό ζηνηρείν α(iv) 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 από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ελ ιόγσ βεβαίσζε 

ρνξεγείηαη από ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ κόλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο. 

εκείσζε: 

α) Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο εάλ νη επηθαινχκελνη ηίηινη 

ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιψζζα. 

β) Δίλαη απηνλφεην φηη ηίηινη ζπνπδψλ γλψζεο μέλεο γιψζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ 

απνδεηθλχνπλ θαη ηε γλψζε θαηψηεξνπ (δεηνχκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιψζζαο. 

 
 

Η  άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο, δελ απνδεηθλχεη ηελ άξηζηε γλψζε μέλεο 

γιψζζαο (π.δ 347/2003).  Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο  πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ  επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ βάζεη 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε άδεηα  επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο. 
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ*  
(άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

ΠΡΟ: ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΧΝ (ΔΔΣΣ) 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο
(1)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει.:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ.:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξνλ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(e- mail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(2)

 πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη: 

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

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

1. Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξώλσ 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 ππεύζπλε δήισζε, ηόηε ζα δηαγξαθώ από ηνλ πίλαθα πξνζιεπηέσλ θαη ζα έρσ ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986 πνηληθέο θπξώζεηο. 

 

Σίηινο ζπνπδώλ 
(3)

 Δθπαηδεπηηθό ίδξπκα Ηκεξνκελία θηήζεο 

   

   

   

Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (όπνπ απαηηείηαη) 
(4)

 Φνξέαο ρνξήγεζεο απηήο Ηκεξνκελία ιήςεο 

   

   

Αζθαιηζηηθόο θνξέαο 
(5)

  πλνιηθή δηάξθεηα αζθάιηζεο ζε κήλεο 

  

  

 

(1) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

(2) «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. 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». 

(3), (4), (5) Σα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα θαηαζέησ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κνπ. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
(1)  

(Καηαγξάθεηαη από ηνλ ππνςήθην όιε 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
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 α

π
α
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ό
ι

ε
ζ

ε
ο
 

Η
κ
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ξ
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ο
 

        

        

        

        

        

        

        

       
  ΤΝΟΛΟ ............ ............ ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΜΗΝΔ 

(3)
  

 
(1) Αλ ν ρώξνο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δελ επαξθεί, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεύηεξν έληππν ππεύζπλεο 
δήισζεο. 

(2) πκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε κε «Ι» ή «Γ», αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο, όπνπ Ι: 
Ιδησηηθόο ηνκέαο, Φπζηθά Πξόζσπα ή Ννκηθά Πξόζσπα Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ (εηαηξείεο θηι.)· Γ: Δεκόζηνο ηνκέαο, 
ππεξεζίεο ηνπ Δεκνζίνπ ή ΝΠΔΔ ή ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνύ ή ΝΠΙΔ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 14 ηνπ Ν. 
2190/1994 όπσο ηζρύεη ή θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Ν. 2527/1997. Εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ειεύζεξν 
επαγγεικαηία, ζπκπιεξώλεηαη κε ηελ έλδεημε «Δ». 

(3) πκπιεξώλεηαη ην ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ε ΜΗΝΕ. Εθόζνλ ζηε ζηήιε (β) πξνθύπηεη εκπεηξία, ην 
ζύλνιν ησλ εκεξώλ απαζρόιεζεο δηαηξείηαη δηά ηνπ 25 (αξηζκόο εκεξνκηζζίσλ) ή δηα ηνπ 30 (αλ ε εκπεηξία έρεη 
ππνινγηζζεί σο ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο απαζρόιεζεο) θαη ην 
αθέξαην απνηέιεζκα πξνζηίζεηαη ζην ζύλνιν ησλ κελώλ εκπεηξίαο ηεο ζηήιεο (α). 

 
Βεβαηώλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ/ηεο .................................  

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

κε Α.Γ.Σ. ................................... Ηκεξνκελία: ..................................... 

Τπεξεζία ........................................................................................ 

Ο/Η ππάιιεινο .............................................................................. 
[Όλνκα θαη Επώλπκν] 
 

Τπνγξαθή 
 

 
 
 
 

Ηκεξνκελία: ............................................ 
 

Ο/Η Δει......... 

 

 

 

Τπνγξαθή 


