ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014
Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις :
α.

Του άρθρου 13 του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 82/Α΄).

β.

Του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α΄).

γ.

Του Ν.3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης» (ΦΕΚ163/Α΄).

δ.

Του π.δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς
διατάξεις (ΦΕΚ 335/Α΄).

ε. Του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν
το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
191/Α΄).
στ. Του ν.2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»(ΦΕΚ 175/Α΄).
2.

Την ΑΠ : 704/8/23-1-2014 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ.

3.

Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα απαιτηθεί για τη διαδικασία πρόσληψης και η δαπάνη
μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :
Την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) οργανικών θέσεων ευθύνης, που είναι θέσεις ειδικού
επιστημονικού προσωπικού της ΕΕΤΤ, με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από τις
οποίες: τρείς (3) θέσεις προϊσταμένων διεύθυνσης και έντεκα (11) θέσεις προϊσταμένων
τμημάτων, με εξειδίκευση, όπως αναλύεται κατά κατηγορία, στα ειδικά προσόντα πρόσληψης.
Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν και μέλη του προσωπικού της ΕΕΤΤ ή
αποσπασμένοι στην ΕΕΤΤ με προσόντα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Σε περίπτωση
που επιλεγούν μέλη του προσωπικού της ΕΕΤΤ, τους ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένου
της υπηρεσίας για την οποία επελέγησαν.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΙΙ.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
1.

Να είναι Έλληνες πολίτες.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων,
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από
την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως
Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.
3832/1958).
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με
πολιτογράφηση, και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν
υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως (ν.2431/1996) εκτός των εξής θέσεων: α) Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Φάσματος και β) Προϊστάμενος Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος.
Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται
με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από
το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310459101 και Γραφείο Αθηνών Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.
15180 Αθήνα, τηλ. 2103442322.
- Πιστοποιητικό Γ’ Επιπέδου: για τους υποψηφίους των θέσεων μη διοικητικού
προσωπικού.
- Πιστοποιητικό Δ’ Επιπέδου: για τους υποψηφίους των θέσεων διοικητικού
προσωπικού.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54 006, Τηλ. 2310997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα
από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής
Γλώσσας.

2.

Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.

Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
α.
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Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
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β.
γ.
δ.
ε.

απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση ή
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής.
Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το
αδίκημα παραγράφηκε.
Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν
έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε
υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου
Νομικού Προσώπου του Δημόσιου Τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής
ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για
σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, εάν δεν παρέλθει
πενταετία από την απόλυση.

Σημείωση: Η ανικανότητα για διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47
παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
4.

Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις οι άνδρες, ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
Εξαίρεση:
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους
πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη
χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

5.

Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών-επιστημονικές εξειδικεύσεις,
όπως αναφέρονται ανά ειδικότητα καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου
απαιτείται.
Σημείωση :
Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο
βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

6.

Να έχουν εμπειρία όπως απαιτείται ανά προκηρυσσόμενη θέση.

7.

Να έχουν άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής
γλώσσας. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους τίτλους που
περιλαμβάνονται στο συνημμένο στην παρούσα υπό στοιχείο ‘‘Α’’ Παράρτημα.

8.

Να μην έχουν υπερβεί το 50 ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της
υποψηφιότητάς τους.
Σημείωση :
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Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.1 του Ν.4070/2012, στο προσωπικό της ΕΕΤΤ
απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδρομικές επιχειρήσεις ή από τρίτους, που
επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους.

IΙΙ.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ
Οι αρμοδιότητες κάθε οργανικής μονάδας ορίζονται αναλυτικά στο ΠΔ 387/2002
«Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ
335/Α/31-12-2002).
1. Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και
Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικού
με ΜΔΕ στη Ραδιοηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική της ημεδαπής, ή ισότιμο της
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους
πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
Δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα,
περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον τριετής σε
καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων
εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της δεκαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με εξαετή
τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα,
περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον διετής σε
καθήκοντα Διοίκησης.
2. Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και
Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικού
με ΜΔΕ στη Ραδιοηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική, ή Πληροφορικής ή Νομικών ή
Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικής των Επιχειρήσεων
ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Μάρκετινγκ της ημεδαπής, ή

ισότιμο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος για
τους πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
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Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα,
συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον διετής
σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων
εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της εξαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα,
περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον μονοετή σε
καθήκοντα Διοίκησης.
3. Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου
Τηλεπικοινωνιακού Τομέα
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :

Τμήματος

Εποπτείας

και

Ελέγχου

Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και
Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικού
με ΜΔΕ στη Ραδιοηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική, ή Πληροφορικής ή Νομικών ή
Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικής των Επιχειρήσεων
ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Μάρκετινγκ της ημεδαπής, ή
ισότιμο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος για
τους πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα,
συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον διετής
σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων
εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της εξαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα,
περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον μονοετή σε
καθήκοντα Διοίκησης.
4. Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και
Ανταγωνισμού
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και
Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικού
με ΜΔΕ στη Ραδιοηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική, ή Πληροφορικής ή Νομικών ή
Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικής των Επιχειρήσεων
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ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Μάρκετινγκ της ημεδαπής, ή
ισότιμο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος για
τους πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία στην οικονομική ανάλυση ή στις στατιστικές εφαρμογές
συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία διετής τουλάχιστον
σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων
ή/και εμπειρία σε τηλεπικοινωνιακά θέματα εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της εξαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία στην οικονομική ανάλυση ή στις στατιστικές εφαρμογές,
περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον μονοετή σε
καθήκοντα Διοίκησης.

5. Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Φάσματος
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και
Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικού
με ΜΔΕ στη Ραδιοηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική της ημεδαπής, ή ισότιμο της
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους
πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
Δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ρύθμισης φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της
διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον τριετής σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων
εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της δεκαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με εξαετή
τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ρύθμισης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από
την οποία τουλάχιστον διετής σε καθήκοντα Διοίκησης.
6. Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και
Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικού
με ΜΔΕ στη Ραδιοηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική της ημεδαπής, ή ισότιμο της
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αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους
πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ρύθμισης φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της
διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία διετής τουλάχιστον σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων
εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της εξαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ρύθμισης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στο
Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την
οποία τουλάχιστον μονοετή σε καθήκοντα Διοίκησης.
7. Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και
Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικού
με ΜΔΕ στη Ραδιοηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική της ημεδαπής, ή ισότιμο της
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους
πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ελέγχου και εποπτείας
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα, συμπεριλαμβανομένης και
της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία διετής τουλάχιστον σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων
εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της εξαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ελέγχου και εποπτείας φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της
διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον μονοετή σε καθήκοντα Διοίκησης.
8.

Για τη μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ και
Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικού
με ΜΔΕ στη Ραδιοηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική της ημεδαπής, ή ισότιμο της
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους
πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
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Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένης και της
διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία διετής τουλάχιστον σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων
εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της εξαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένης και της
διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον μονοετή σε καθήκοντα Διοίκησης.
9. Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ταχυδρομείων
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού
Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικών ή
Μαθηματικών ή Νομικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Οικονομικής των Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
Μάρκετινγκ της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια
άσκησης επαγγέλματος για τους πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
Δεκαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα,
συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον τριετής
σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων
εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της δεκαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με εξαετή
τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα,
περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον διετής σε
καθήκοντα Διοίκησης.
10. Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Ρύθμισης Ταχυδρομικών Θεμάτων
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού
Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικών ή
Μαθηματικών ή Νομικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Οικονομικής των Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
Μάρκετινγκ της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια
άσκησης επαγγέλματος για τους πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
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Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα,
συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον διετής
σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων
εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της εξαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα,
περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον μονοετή σε
καθήκοντα Διοίκησης.
11. Για τη μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Ταχυδρομικού
Τομέα
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Μηχανικού
Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Φυσικών ή
Μαθηματικών ή Νομικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Οικονομικής των Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
Μάρκετινγκ της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια
άσκησης επαγγέλματος για τους πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα,
συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον διετής
σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή τεχνολογικά θέματα ή σε διοίκηση επιχειρήσεων
εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της εξαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα,
περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον μονοετή σε
καθήκοντα Διοίκησης.
12.

Για τη μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Πληροφορικής
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
Πτυχιούχος ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδικότητας
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Η/Υ Πληροφορικής ή
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχιούχου Πληροφορικής
της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης
επαγγέλματος για τους πτυχιούχους Μηχανικούς (όπου απαιτείται).
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Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα,
συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον διετής
σε καθήκοντα διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της εξαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία σε συναφές αντικείμενο στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα,
συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας σε ΑΕΙ, από την οποία τουλάχιστον μονοετή
σε καθήκοντα Διοίκησης.
13.

Για τη μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Δημοσίων Σχέσεων ή Δημοσίων Σχέσεων
και Επικοινωνιακής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή άλλο ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας .
Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντικείμενο Δημοσίων Σχέσεων εκ των οποίων
τουλάχιστον διετής σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της εξαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία σε αντικείμενο Δημοσίων Σχέσεων, από την οποία τουλάχιστον
μονοετή σε καθήκοντα Διοίκησης.

14.

Για τη μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
Πτυχίο Νομικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή άλλο ισότιμο τίτλο
αντίστοιχης ειδικότητας .
Εξαετής τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση νομικών ζητημάτων εκ των οποίων
τουλάχιστον διετής σε νομικά ζητήματα του τηλεπικοινωνιακού τομέα και ενός έτους
σε καθήκοντα Διοίκησης.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο εκτιμάται ιδιαιτέρως.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης της θέσεως από υποψήφιο με το προαναφερόμενο προσόν
της εξαετούς εμπειρίας, η θέση δύναται να καλυφθεί από υποψήφιο με τετραετή
τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση νομικών ζητημάτων, περιλαμβανομένης και
δικαστηριακής εμπειρίας, εκ των οποίων τουλάχιστον διετής σε νομικά ζητήματα του
Τηλεπικοινωνιακού Τομέα και ενός έτους σε καθήκοντα διοίκησης.
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Σημείωση:
Η ανωτέρω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας
της ΕΕΤΤ, τηρουμένων των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013/ΦΕΚ 208
Α΄).
IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σε μηχανογραφημένο έντυπο που χορηγείται
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Λεωφ. Κηφισίας 60, 7 ος όροφος,
Μαρούσι). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και στην
ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

2.
Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και
υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής.
3.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας
φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Εάν από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η ημερομηνία
γεννήσεως να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
Επίσης υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο :
4.
Τίτλο σπουδών, στον οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του
τίτλου. Σε περίπτωση που ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών εκφράζεται με αξιολογικό
χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον
ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως
βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν
λόγω πτυχίο ή δίπλωμα περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη
επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ 50/2001 άρθρο
26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση
αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση
ή ειδίκευση αυτών, όπως ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή
βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που
ζητούνται από την προκήρυξη για τις κατά περίπτωση θέσεις.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται :
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Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία
της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή
πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών
τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1−5−2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977
δεν απαιτείται αντιστοιχία.
Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή
της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να
αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρ.2 του
άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής,
καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να
συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι
εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε
διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η
συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία
ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή
αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός
τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί στη θέση του εντύπου της αίτησης που αφορά στο
βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την
αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες
χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.Δ.
38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
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ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με
ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν
επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του Π.Δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για
την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης
πιστοποιητικού από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του
τίτλου.
5.

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Οι υποψήφιοι εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης, προσκομίζουν επικυρωμένη φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα που να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την
τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε περίπτωση που από
την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το
Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και
επίσημη μετάφρασή της.
Σημείωση:
α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται
μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν
αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως
μεταπτυχιακός τίτλος,
β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει τον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως
μεταπτυχιακός τίτλος.
6. Απαιτούμενους τίτλους σπουδών για την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας Προκήρυξης (κατάθεση
πρωτοτύπου τίτλου ή αντιγράφου επικυρωμένου από αρμόδιο όργανο και επίσημη μετάφρασή του).
7.΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται.)
Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.
Από την επαγγελματική άδεια πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη
συγκεκριμένη άδεια που απαιτείται κατά την προκήρυξη.
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Σημείωση: Οι υποψήφιοι οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας
του τίτλου τους από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί
βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στις αντίστοιχες επαγγελματικές οργανώσεις.
8. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας
ήτοι:
(1) Για τους μισθωτούς (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα):
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης, από την οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος ασφάλισης μετά την κτήση του
απαιτούμενου από την προκήρυξη τίτλου σπουδών.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,
στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για
νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του οικείου
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα
του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης, από την οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος ασφάλισης μετά την κτήση του
απαιτούμενου από την προκήρυξη τίτλου σπουδών.
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι
πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
• Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για την απόδειξη εμπειρίας η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω κατά περίπτωση παραγράφους, ο υποψήφιος
προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και
το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
- Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή
αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και
το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
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- Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται
επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
- Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το
συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη
νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος της εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της
αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο
εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των
πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Β. Ειδικές περιπτώσεις
1. Δικαστική απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να
προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
2. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος
εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής
Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η
διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο
υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και
(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό
πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη
συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής
του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά
περίπτωση.
3. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια της
στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη
διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει
αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα
αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή
της και μετά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου παραπάνω προβλέπεται χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για
την εμπειρία, αυτή γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης που ακολουθεί στο
τέλος των Παραρτημάτων της παρούσας Προκήρυξης. Το εν λόγω υπόδειγμα υπεύθυνης
δήλωσης χορηγείται στους υποψηφίους από τον φορέα που εκδίδει την προκήρυξη.
Γ. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις.
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1. Για τον υπολογισμό της εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσομένων
θέσεων, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από
την προκήρυξη (βασικού ή μεταπτυχιακού) τίτλου σπουδών.
2. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που
περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές
εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
3. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από
ημέρες ασφάλισης, οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των
πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).Οι μήνες εμπειρίας (προκειμένου για
ασφαλισμένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ) μπορεί να προκύπτουν και με
αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην
περίπτωση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι
μεγαλύτερες ή ίσες των 30 ημερών, μετατρέπονται σε μήνες διαιρώντας δια του 30 και
λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.
Οι πτυχιούχοι της Νομικής που απασχολούνται με το επάγγελμα του δικηγόρου
προκειμένου να αποδείξουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία, προσκομίζουν
επιπλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, τα παρακάτω:
(1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο
δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή του δικηγόρου.
(2) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος
ασφαλίστηκε ως δικηγόρος και η διάρκεια ασφάλισής του.
Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα
δικαστήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους, επί όσον τουλάχιστον χρόνο
είναι έμμισθοι, προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι είτε
αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το είδος της δικηγορικής
υπηρεσίας που προσφέρουν και το τρόπος πληρωμής τους.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης από
την ΕΕΤΤ και την ιστοσελίδα της. (www.eett.gr).
Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας.
α. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που
απαιτείται από την προκήρυξη και όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά την
απόκτηση της άδειας.
β. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που
περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές
εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από ημερομίσθια, οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται
αν διαιρέσουμε το σύνολο των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων δια του (25). Χρονικό
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διάστημα κάτω των εικοσιπέντε (25) ημερών (ημέρες εργασίες ανά μήνα) δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Οι μήνες εμπειρίας (προκειμένου για ασφαλισμένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία,
πλην ΙΚΑ), μπορεί να προκύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης
του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου
των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 30 ημερών, μετατρέπονται
σε μήνες διαιρώντας δια του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που
προκύπτει.
Σημείωση :
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν τυχόν πρόσθετα προσόντα πλέον των απαιτουμένων πρέπει
να τα προσκομίσουν ταυτόχρονα με την κατάθεση της αιτήσεώς τους.
Επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αλλοδαπής-ημεδαπής και μετάφραση
τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αλλοδαπής.
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη
πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή
σε αντίγραφό του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε
αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως
άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη
επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή
αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται
από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη
μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου
περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που
προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι
προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους
νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομιστεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των
τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα
αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του
περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο
8 παρ. 4 ν.1599/1986.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης
τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.),
υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοπύπου ή σε αντίγραφο του
ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο ( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν
έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από
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οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με
την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8
παρ. 4 ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που
επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή,
καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από
την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων,
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2171/τ.
Β΄/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται
προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγόρο.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της
ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.)
υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το
άρθρο 8 παρ. 4 του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα
που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων στο αρμόδιο Γραφείο αυτής που έχει ορισθεί για την παραλαβή των αιτήσεων (Λεωφ.
Κηφισίας 60, 7ος όροφος, Μαρούσι), τηλ. 2106151000, ώρες 10:00-15:00.
Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της
Προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο και λήγει στις 4 Μαρτίου 2014 .
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1.
Υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα για περισσότερες από μία θέσεις ευθύνης,
υποβάλει χωριστά για κάθε θέση αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2.
Δικαιολογητικά που είναι κοινά για περισσότερες από μία θέσεις μπορεί να υποβάλλονται
και σε απλά φωτοαντίγραφα.
3.
Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος δηλώνει τις περισσότερες θέσεις κατά σειρά προτίμησης.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια
αρχή, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο της αίτησης
κρίνεται με βάση την ταχυδρομική σήμανση.
Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, και η
ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
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Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα
απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν επισυνάπτονται, η αίτηση του
υποψηφίου απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση
του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε : α) Αυτή να είναι πλήρης και β) Να ανταποκρίνεται
απολύτως, καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και τα προσόντα τους.
Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών γίνεται μέχρι τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Ο αρμόδιος
υπάλληλος της ΕΕΤΤ για την παραλαβή των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο
συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπληρώσεως των αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που
απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται, ελέγχει όμως κατά πόσον οι
αιτήσεις των υποψηφίων καθώς και τα φωτοτυπημένα αντίγραφά τους είναι υπογεγραμμένα
και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα
επισυνάπτει. Δηλαδή ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει και σημειώνει στον ειδικό χώρο του εντύπου
της αιτήσεως αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης ο υπάλληλος της ΕΕΤΤ που την
παραλαμβάνει, σημειώνει τα δικαιολογητικά που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν υπάρχουν και το
βεβαιώνει με υπογραφή του, παραθέτοντας και την ημερομηνία βεβαίωσης αυτού.
VI.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται ως εξής :
Για την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, συγκροτείται με
απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τη
συνδρομή των προϋποθέσεων και την ύπαρξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και
προβαίνει στη σύνταξη Πίνακα (α) Αποκλεισθέντων για τυπικούς λόγους.
Ο πίνακας (α) Αποκλεισθέντων για τυπικούς λόγους αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της
ΕΕΤΤ συντασσομένου σχετικού Πρακτικού, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα
της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Κατά του πίνακα αυτού, επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα
(10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της αναρτήσεώς του. Η ένσταση επιτρέπεται μόνο
για λόγους νομιμότητας. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της απευθείας στην Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου της ΕΕΤΤ, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για αυτό πρόσωπο.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση των λοιπών υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τους τίτλους
σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων
γλωσσών, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες, τις οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και
άλλες συναφείς δραστηριότητες καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από την ατομική συνέντευξη
την οποία πραγματοποιεί με καθέναν από αυτούς.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την αξιολόγηση συντάσσει πίνακα (β) με τους τρεις τουλάχιστον για
κάθε θέση επικρατέστερους κατά την κρίση της υποψηφίους, εφόσον υπάρχουν, οι οποίοι
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αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Τον Πίνακα αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στην
Ολομέλεια της ΕΕΤΤ μαζί με το σχετικό Πρακτικό.
Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα β,
εκείνους οι οποίοι διαθέτουν κατά την κρίση της ευρύτερη δυνατή εμπειρία, γνώση καθώς και
οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες που απαιτούνται για τη θέση για την οποία προορίζονται. Η
ΕΕΤΤ για τη λήψη της κατά τα ανωτέρω απόφασής της μπορεί να καλεί τους υποψηφίους σε
συνέντευξη.
Η πρόσληψη των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της παραγράφου 1 γίνεται με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών. Η ΕΕΤΤ δύναται να ανανεώνει τη θητεία των
ανωτέρω Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων για ίσα χρονικά διαστήματα.
Η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγέλλεται και πριν τη λήξη της, τηρουμένων των ισχυουσών
διατάξεων.
Ο πίνακας προσληπτέων αναρτάται στα γραφεία της ΕΕΤΤ. Για την ανωτέρω ανάρτηση
συντάσσεται Πρακτικό από την ΕΕΤΤ και γίνεται γνωστοποίηση με δελτίο τύπου στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Κατά του πίνακα προσληπτέων δεν επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεων.
VIΙ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1.

Περίληψη της Προκήρυξης να δημοσιευθεί της εφημερίδες: ‘Ελεύθερος Τύπος, ‘Η
Καθημερινή, και ‘Τα Νέα’.

2.

Ανάρτηση της Προκήρυξης να γίνει και στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

3.

Το κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από την ΕΕΤΤ, είτε
στην ιστοσελίδα της (www.eett.gr) είτε στα γραφεία της (Λεωφ. Κηφισίας 60, 7 ος
όροφος, Μαρούσι).

Μαρούσι, 23/1/2014
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ
Κωνσταντίνος Γ. Λουρόπουλος

ΠΡΟΚ. ΕΕΤΤ 1.2014

20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
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, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, γίνονται δεκτά τα
εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του
EDEXCEL.
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) −MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης
γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2).

ΠΡΟΚ. ΕΕΤΤ 1.2014

21

•OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework
equivalent level 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.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του
EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY
COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) − EXPERT− και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL −EXPERT− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC
AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία
από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
• 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.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την
απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
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Β) ΓΑΛΛΙΚΑ:
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2 και πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται, ως
εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το
1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE
II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPΙRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν,
απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία
Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2 και πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται, ως
εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου
Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.
•
KLEINES
DEUTSCHES
SPRACHDIPLOM
(KDS),
του
Πανεπιστημίου
Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe .
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe .
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου
Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ΦSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ΦSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTΔNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
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Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Οι υπό στοιχείο α(iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον
και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η
οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω
βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής
διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης
γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να
προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει
του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ*
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ:

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία Γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ.:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2)
δηλώνω ότι:

Αριθ.:
ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρον.
Ταχυδρομείου
(e- mail):
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
1. Τα στοιχεία που συμπληρώνω στον πίνακα για την απόδειξη της εμπειρίας είναι ακριβή.
2. Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων προκύψει
οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε θα διαγραφώ από τον πίνακα προσληπτέων και θα έχω τις
προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις.
Τίτλος σπουδών (3)

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ημερομηνία κτήσης

Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) (4)

Φορέας χορήγησης αυτής

Ημερομηνία λήψης

Ασφαλιστικός φορέας

(5)

Συνολική διάρκεια ασφάλισης σε μήνες

(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
(3), (4), (5) Τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία τα καταθέτω με την αίτηση συμμετοχής μου.
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Έως

ΣΥΝΟΛΟ

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

(2)

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

Φορέας απασχόλησης – Εργοδότης

Κατηγορία φορέα

Από

(β)
Ημέρες απασχόλησης

α/α

(α)
Μήνες απασχόλησης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ( 1 )
(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η εμπειρία που επικαλείται στην αίτησή του.)

Αντικείμενο απασχόλησης

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ (3)

(1) Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης.
(2) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», ανάλογα με την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι:
Ιδιωτικός τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρείες κτλ.)· Δ: Δημόσιος τομέας,
υπηρεσίες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο
επαγγελματία, συμπληρώνεται με την ένδειξη «Ε».
(3) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το
σύνολο των ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αριθμός ημερομισθίων) ή δια του 30 (αν η εμπειρία έχει
υπολογισθεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης) και το
ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών εμπειρίας της στήλης (α).

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του/της .................................
....................................................................................................................
με Α.Δ.Τ. ...................................

Ημερομηνία: .....................................

Ημερομηνία: ............................................
Ο/Η Δηλ.........

Υπηρεσία ........................................................................................
Ο/Η υπάλληλος ..............................................................................
[Όνομα και Επώνυμο]

Υπογραφή
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Υπογραφή

