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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6152/366/17.04.2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:

α) Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη
σύμβασης έργου για θέσεις υπεύθυνων εκπαίδευσης και επικεφαλής
υπεύθυνων εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212
β) Δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην
ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 13346/12.10.2016 (ΑΔΑ:6Ζ9Ξ4653Ο7-ΙΚΗ) Απόφαση Ένταξης
και την τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 10722/11.04.2017, της Πράξης
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης».
2. Την υπ’ αριθμ. 5816/341/10.10.2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Έγκρισης και υποβολής 2ης Τροποποίησης τεχνικού δελτίου της Πράξης
«ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.
3. Την υπ’ αριθμ. 1994/03.04.2019 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. Έγκρισης 2ης
Τροποποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό
ΟΠΣ 5002212, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
4. Την υπ’ αριθμ. 4373/234/31.10.2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Έγκρισης 1ης Τροποποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ
ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
5. Την υπ’ αριθμ. 4586/251/08.02.2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για
την έγκριση των Αποφάσεων Υλοποίησης με ιδία μέσα: Υποέργου 1Συντονισμός και διαχείριση της Πράξης, Υποέργο 2 – ΑΠ7 ΛΑΠ, Υποέργο 3 –ΑΠ7
ΜΕΤ, Υποέργο 4 – ΑΠ7 ΠΑΠ, Υποέργο 5 –ΑΠ8 Στερεά Ελλάδα, Υποέργο 6 – ΑΠ9
Νότιο Αιγαίο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό
ΟΠΣ 5002212 και την υπ΄ αριθμ. 4752/273/29.05.2017 Απόφαση του Δ.Σ. του
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Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την έγκριση των τροποποιημένων Αποφάσεων Υλοποίησης με
ιδία μέσα.
6. Την υπ’ αριθμ. 4697/263/11.04.2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
σχετικά με την έγκριση του Οδηγού Εφαρμογής για την παρακολούθηση του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ΚΔΒΜ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ στο πλαίσιο της
Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
7. Το Νόμο 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α/30-1-2013) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων κα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4505/2017, άρθρ. 16 (ΦΕΚ 189
Α/8.12.17).
8. Την με αριθμ. πρωτ. Κ1/120859 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3134/β/31-07-2018)
για τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των υπεύθυνων εκπαίδευσης και
επικεφαλής υπεύθυνων εκπαίδευσης εκπαίδευσης στα Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση.
9. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία με την Ε.Υ.Δ. στις 08-04-2019, 09-04-2019 και
10-04-2019.
10. Τις με αριθμ. πρωτ. 136/808/11.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΟ3Α46ΨΖΣΠ-ΣΔΡ) και
136/809/11.04.2019 (ΑΔΑ: 75ΝΜ46ΨΖΣΠ-ΠΞΗ)
Αποφάσεις Ανάληψης
Δέσμευσης
11. Το σχέδιο πρόσκλησης.
12. Την Εισήγηση του Προέδρου (Πρόταση της Δ/νσης Προγραμμάτων Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης με αριθμό 33/16.04.2019),
13. Τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,
Αποφασίζει
α) Την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης
έργου για θέσεις υπεύθυνων εκπαίδευσης και επικεφαλής υπεύθυνων εκπαίδευσης
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα
Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.
β) Τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
α) Γραφείο Προέδρου Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ
β) Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
γ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων
δ) Κ.Δ.Β.Μ.
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ε) Τμήμα Δημοσιότητας και Προβολής
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
α) Ν.Υ
β) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
γ) Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)

Α.Π. : 660/5/10308/18.04.2019

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων:
19/04/2019 (ώρα 11:00) έως και 10/05/2019 (ώρα 11:00)
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Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είναι Ν.Π.Ι.Δ. που
εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελεί
φορέα υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα
Φάση», με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –
Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη τις : α) με αρ. Πρωτ. 13346/12-102016 Απόφαση Ένταξης της Ε.Υ.Δ και την τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ.
10722/11-04-2017
καθώς
και
την
υπ΄αριθ.
6152/366/17.04.2019
(ΑΔΑ:……………………………) απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., απευθύνει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:
Β) 16 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) 60 ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το έργο έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης, που είτε ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά την προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ), από ΟΤΑ Α’ βαθμού είτε πρόκειται να λειτουργήσουν
για πρώτη φορά την τρέχουσα ΠΠ. Ειδικότερα, αφορά στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση
σε άτομα από ΕΚΟ. Βασικός στόχος του έργου είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη
των βασικών ικανοτήτων (core competences) διά βίου μάθησης (πχ. επικοινωνία σε
ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες
και ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).
Στα Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα
δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες
άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα
καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση
το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.
Τα τμήματα μάθησης και ο αριθμός ωφελούμενων που προβλέπεται να
λειτουργήσουν σε κάθε Κ.Δ.Β.Μ. κατανέμονται βάσει του ποσοστού της Κλείδας
ανά κατηγορία Περιφέρειας. Ειδικότερα:
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ΑΠ

ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΔΔ

6,7,10

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΑΤΤΙΚΗ

17,92%

6,7,10

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3,14%

6,7,10

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

2,14%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

3,98%

6,7,10

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1,57%

6,7,10

ΚΡΗΤΗ

6,30%

6,7,10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ
ΔΕΙΚΤΩΝ
(ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ)

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ELEARNING

ΤΜΗΜΑΤΑ
Ε.Κ.Ο.

ΣΥΝΟΛΟ
TMHMATΩΝ

15.142

1.107

58

1.165

2.653

194

10

204

1.808

132

7

139

3.363

246

13

259

1.327

97

5

102

5.323

389

20

409

6.515

476

25

501

ΑΝAΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

26,36%

22.273

1.628

86

1.713

ΗΠΕΙΡΟΣ

5,33%

4.504

329

17

346

6,7,10

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

9,96%

8.416

615

32

647

6,7,10

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

9,85%

8.323

608

32

640

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

4,43%

3.743

274

14

288

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1,31%

1.107

76

2

78

100,00%

84.496

6.171

323

6.492

19,23%

16.249

1.184

60

1.243

21,56%

18.217

1.331

70

1.401

59,21%

50.030

3.656

192

3.848

100,00%

84.496

6.171

323

6.492

6,7,10
6,7,10
6,7,10

8,11
9,12
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠ
7,9
7,8
7
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ

7,71%
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Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, αναλαμβάνει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου
στα Κ.Δ.Β.Μ. ευθύνης του διασφαλίζοντας υψηλά ποιοτικά δεδομένα στη
λειτουργία τους και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το σκοπό αυτό μεταξύ άλλων
αναλαμβάνει:
















Την ανάθεση εκπαιδευτικού έργου σε εκπαιδευτές (σύνδεση εκπαιδευτών –
τμημάτων μάθησης)
Την έγκριση και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και/ή σημειώσεων
Τη δημιουργία τμημάτων μάθησης, ένταξη επιλεγέντων εκπαιδευομένων
κατόπιν επεξεργασίας των δηλωθέντων επιλογών τους, αποστολή αιτήματος
έγκρισης έναρξης και λήξης τμήματος στον Επικεφαλής.
Την ενυπόγραφη αποστολή του φυσικού αρχείου της υλοποίησης του
Φυσικού Αντικειμένου για τα Κ.Δ.Β.Μ. ευθύνης τους στον Επικεφαλής
Το συντονισμό , λειτουργία και παρακολούθηση των τμημάτων μάθησης των
Κ.Δ.Β.Μ.
Την καταχώρηση των δεδομένων και στοιχείων της υλοποίησης Φυσικού
Αντικειμένου στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Την καθοδήγηση και την εποπτεία των εκπαιδευτών .
Μέριμνα για τη συλλογή των δικαιολογητικών και την υπογραφή των
συμβάσεων των εκπαιδευτών.
Τη διενέργεια και το συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης
Την προώθηση και τη διασφάλιση ποιοτικών δεδομένων των Κ.Δ.Β.Μ.
Την υποστήριξη του ΟΤΑ α’ βαθμού για την ανάπτυξη προτάσεων τοπικών
προγραμμάτων.
Τη συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη και τη συμμετοχή στις διαδικασίες
τοπικής επικοινωνιακής προβολής
Τη συμμετοχή σε συναντήσεις (απολογισμού και προγραμματισμού έργου)
σε τοπικό, περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο
Την παροχή υπηρεσιών, μέσα στο κύκλο των γνώσεων τους, που μπορεί να
αναφέρονται στη σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων, επεξεργασία και
παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του
Κ.Δ.Β.Μ.

O Επικεφαλής Υπεύθυνων Εκπαίδευσης, αναλαμβάνει το συντονισμό και την εύρυθμη
λειτουργία των δομών εκπαίδευσης στην γεωγραφική Περιφέρεια ευθύνης του. Για
το σκοπό αυτό ενδεικτικά είναι υπεύθυνος για:

7

ΑΔΑ: ΨΨΩ446ΨΖΣΠ-Ι4Ξ


















Την παρακολούθηση του ορίου τμημάτων μάθησης στην περιφέρεια
ευθύνης του
Το συντονισμό διαδικασιών προμηθειών αναλωσίμων, λειτουργικών
δαπανών, γραφικής ύλης κτλ όπου τυχόν απαιτηθεί σε συνεργασία με την
ΚΟΕ και τους Υπευθύνους Εκπαίδευσης.
Την εποπτεία ορθής υλοποίησης τμημάτων μάθησης και τήρησης
διαδικασιών.
Τον έλεγχο, τη διασταύρωση των στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα
σε σχέση με το φυσικό αρχείο της υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου.
Την αποστολή προς την Κεντρική Ομάδα Έργου των απαιτούμενων στοιχείων
/παραστατικών για την πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου του
εκπαιδευτικού έργου.
Την τήρηση πλήρους και ενημερωμένου αρχείου των φακέλων που έχουν
σχέση με το Φυσικό και το Οικονομικό Αντικείμενο των Κ.Δ.Β.Μ. ευθύνης
του.
Την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από εκπαιδευτές και
εκπαιδευομένους.
Τη συλλογή, την οργάνωση και την προετοιμασία των παραστατικών
δαπανών.
Την παραλαβή, την έγκριση και την αποστολή στην Κεντρική Ομάδα Έργου
των παραδοτέων των Υπευθύνων Εκπαίδευσης.
Τη συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης.
Τη διατύπωση προτάσεων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν από τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.
Τη συμμετοχή σε συναντήσεις προγραμματισμού και απολογισμού του
έργου σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.
Την υποστήριξη των Δήμων για την ανάπτυξη προτάσεων τοπικών
προγραμμάτων.

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα, οι αρμοδιότητες τα παραδοτέα και οι στόχοι
τμημάτων και ωφελούμενων των Υπευθύνων Εκπαίδευσης, και των Επικεφαλής
Υπευθύνων Εκπαίδευσης θα περιγράφονται στη σχετική σύμβαση καθώς και στον
Οδηγό Σχεδιασμού και Εφαρμογής του Έργου.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια το μέγιστο 20 μήνες με δυνατότητα παράτασης της
σύμβασης για τις ανάγκες του έργου, εφόσον εγκριθεί η παράταση από την
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα κριτήρια και η μοριοδότηση των Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής
Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)– Νέα Φάση,
8
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σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Κ1/120859 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3134/B/31-07-2018)
είναι τα ακόλουθα:

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

18

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.1.Α Διδακτορικό
1.1.Β Μεταπτυχιακό
1.1.Γ
Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς
φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)





14
9
6
5

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση,
στη Διά Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.
Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια
λιγότερο.
Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.
Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(0,25 μόρια ανά 50ωρο, με μέγιστο τα 4 μόρια)
Από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εξειδικευμένους στην εκπαίδευση σε θέματα:

4

(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων)






Εκπαίδευση Ενηλίκων
Σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Συντονισμού και Αξιολόγησης
Εκπαιδευτικού Έργου
Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Διασφάλιση Ποιότητας

Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.
Οι βεβαιώσεις πρέπει να είναι αποκλειστικά σε ώρες, διαφορετικά δεν μοριοδοτούνται

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

10

2.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με: Σχεδιασμό και Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
Συντονισμό υλοποίησης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.
(0,15 μόρια/μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 10)
7
3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
2
3.1.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)
1
3.1.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)
1,5
3.1.Γ
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)
2
η
3.2. 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
1
3.2.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)
0,5
3.2.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)
0,75
3.2.Γ
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)
1



Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

3.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή
πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

4
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ΣΥΝΟΛΟ: 35
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Από 0-6 μήνες
Από 6-12 μήνες
Από 12-18 μήνες
Από 18-24 μήνες
Από 24 μήνες και πάνω

2%
4%
6%
8%
10%

4.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό
επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
Γονείς κηδεμόνες /τρίτεκνων οικογενειών
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας/κηδεμόνας & τέκνα)
Μέλη πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς/κηδεμόνες & τέκνα)
ΑμΕΑ (γονείς /κηδεμόνες και ο ίδιος)

10%
10%
10%
10%

Β΄. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν
πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Σύμφωνα με την Κ1/120859 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3134/B/31-07-2018) οι υποψήφιοι
Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης με την αίτησή τους
μπορούν να δηλώσουν:-έως δύο Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες αυτών.
Οι υποψήφιοι μπορούν με την αίτησή τους να δηλώσουν τη θέση του Επικεφαλής
Υπευθύνου Εκπαίδευσης ή / και του Υπευθύνου Εκπαίδευσης (Η επιλογή του Επικεφαλής
Υπευθύνου Εκπαίδευσης υπερτερεί της επιλογής του Υπευθύνου Εκπαίδευσης)
Οι υποψήφιοι ταξινομούν με αριθμητική κλίμακα προτίμησης υποχρεωτικά όλους τους
Δήμους των περιφερειών που έχουν επιλέξει. (όπως εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)
Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και για τις δύο κατηγορίες προκηρυσσόμενων
θέσεων.
Οι θέσεις θα ανατεθούν με διαδικασία αυτόματης ανάθεσης στους υποψήφιους, μετά
τα οριστικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα μόρια και την προτίμησή τους. Σε
περίπτωση μη αποδοχής θέσης ο υποψήφιος διαγράφεται από τον αντίστοιχο πίνακα
και η θέση ανατίθεται στον επόμενο υποψήφιο στον οποίο δεν έχει γίνει ανάθεση και
αποδοχή θέσης.
Τυχόν επιλογή άνω των δυο Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτών
αποτελεί λόγo αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής
10
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Γ΄. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), και θα
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://hypatia.it.minedu.gov.gr .
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται
σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή
ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των
στοιχείων ̟που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει
τις ̟προβλεπόμενες ̟ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε ̟περίπτωση ο υποψήφιος
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και
δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου
γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε π
̟ ερίπτωση επιλογής, αυτή ανακαλείται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργασθούν όσες φορές θέλουν την
ηλεκτρονική τους αίτηση μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης
επιλέγοντας ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ σε όλα τα επιμέρους βήματα της αίτησης. Στο διάστημα αυτό,
κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής
του μέχρι να την υποβάλει ΟΡΙΣΤΙΚΑ. Για να την εκτυπώσει θα πρέπει να κάνει ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ της ηλεκτρονικής του αίτησης, να λάβει αρ. πρωτ. και στη συνέχεια να
επιλέξει ΕΚΤΥΠΩΣΗ για να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση. Μετά την οριστική
υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι θα μπορούν ΜΟΝΟ να εκτυπώσουν την αίτησή
τους. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, θα πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και
υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους, το οποίο θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του
συστήματος υποβολής αιτήσεων, μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους. Η
εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, δηλαδή από 19-042019, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ΚΑΜΙΑ αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και
αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται.
ΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Δ΄.
ΦΑ

Ο φάκελος θα εμπεριέχει τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του
ανωτέρω αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης, τα ακόλουθα:

1. Υπογεγραμμένη εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού από
τη διαδικασία την υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.
Σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη αίτηση διαφοροποιείται από την τελευταία
υποβληθείσα στο ηλεκτρονικό σύστημα, η αίτηση θα απορρίπτεται.
11
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2. Τίτλοι σπουδών

Σχετικά με τους τίτλους σπουδών, απαιτείται απλή φωτοτυπία των τίτλων στον
οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και έτος κτήσης αυτού. Όταν ο
τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντίστοιχης
ειδικότητας και βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται σχετικό έγγραφο από τους αρμόδιους
φορείς, από το οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός πτυχίου, αυτός θα
θεωρείται ότι είναι το 5.
Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ 3134/B/31-07-2018 οι
Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,
στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Δία Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση
Εκπαιδευτικών Μονάδων και λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων.

3. Επιμόρφωση
Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει
να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το
αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της
επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η
επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται.
Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την
προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από
εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π.,
Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για
εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται
υπόψη.
ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες
Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των
υποψηφίων.
Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών (δηλαδή η
κάθε βεβαίωση επιμόρφωσης θα πρέπει να είναι διάρκειας 25 ωρών και άνω για
να προσμετρηθεί. Επίσης δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια
κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση
εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ.
4.Επαγγελματική Εμπειρία
Για τη μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας ο υποψήφιος πρέπει
απαραίτητα να προσκομίσει τα παρακάτω ανάλογα την κατηγορία:
4.1 Οι υποψήφιοι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα θα πρέπει να
προσκομίσουν:
α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος
απασχόλησής τους
12
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και

β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται
από ιδιωτικό φορέα. Στην περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού
ανταλλάγματος έγινε μέσω Τιμολόγιου Λήψης Υπηρεσιών (πρώην ΑΕΔ) πρέπει να
προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας,
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από δημόσιο φορέα
δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα. Ως φορείς του
Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν.2191/1994 όπως ισχύει.
4.2Οι υποψήφιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να προσκομίσουν:
α) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική
διάρκεια της ασφάλισης.

Και
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην
οποία πρέπει να δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και το είδος της
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

και
γ) Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που να
καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δε λαμβάνεται υπόψη.
5. Ξένη Γλώσσα:
Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του
πρωτοτύπου 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). 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
13
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το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
διερμηνέα 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
προσκομισθεί 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.
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6. Γνώση Η/Υ

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στο Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ σε ισχύ (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

7. Κοινωνικά Κριτήρια
α. Αποδεικτικό ανεργίας:
Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης
της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

8. Ειδικές Κατηγορίες:
Δικαιολογητικά σε ισχύ που πιστοποιούν την ιδιότητα ανά κατηγορία όπως
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.
 ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ:
Ως πολύτεκνοι ορίζονται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως
των προβλεπόμενων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και
λοιπών ιδιοτήτων (άρθρ. 1 παρ. 21 ν.2247/1994/ΦΕΚ.182/31.10.1994/τ.Α’ –
2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες
πολύτεκνοι είναι επίσης:
Ι. Σύμφωνα με το Ν.860/5-1-1979:
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από
οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον από οποιοδήποτε λόγο κατέστη τελείως
ανίκανος για κάθε εργασία και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με
αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητέρας των τέκνων ή
εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν
ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των
Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ίδιους πόρους
ζωής.
Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i)
τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί
ένας από τους γονείς τους
ii)
τα άρρενα ανήλικα

15

ΑΔΑ: ΨΨΩ446ΨΖΣΠ-Ι4Ξ

iii)
iv)

σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές
τεχνών και επαγγελμάτων
ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα
πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

Β. Από 1/1/1983 τόσο τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο
4 παρ.2 και 116 παρ.1 του Συντάγματος).
Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας ήταν το 21ο έτος. Από 18/2/1983 το όριο
ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν.1329/1983).
ΙΙ. Σύμφωνα με το Ν.3454/7-4-2006
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και
επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον
είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν
σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και
όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως
ηλικίας.
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος από οποιαδήποτε αιτία ή
είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία (3)
τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2), αποτελούν
ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των
τέκνων πολυτέκνων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω
(α) περίπτωσης.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισοβίως και
απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα τέκνα τους
όμως προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο
διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.
 ΜΕΛΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Προϋποθέσεις:
α)Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή
περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά
την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας
τους.
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β)Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους
είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα
οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό
ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.
Σημείωση: . Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου,
δεδομένου ότι σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα,
ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση
της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή
δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.
 ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Προϋποθέσεις:
Σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν3454/2006 ως τρίτεκνοι ορίζονται γονείς ή ο γονέας
που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή
διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου
γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο
(23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας
τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης.
Σημείωση: . Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου,
δεδομένου ότι σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα,
ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση
της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή
δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.
 ΑΜΕΑ:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό σε ισχύ
Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό
αναπηρίας.
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Ε΄. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 19/04/2019 (ώρα
11:00) έως και 10/05/2019 (ώρα 11:00).
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές
τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις
15/05/2019 στη διεύθυνση με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)
Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………………..Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την επιλογή Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων
Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)– Νέα Φάση
Περιφέρεια: 1)……………………………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………………………………
Για τη Θέση : 1) Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης
2) Υπεύθυνος Εκπαίδευσης

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί
Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της
ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Ζ΄. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι προσωρινοί πίνακες θα αναρτηθούν, μετά τη διοικητική επαλήθευση, κατά
φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τα συνολικά μόρια του υποψηφίου ανά κατηγορία
θέσης και θα αφορούν το σύνολο των περιφερειών.
Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την
αίτηση/ δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή
(διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των
φακέλων των δικαιολογητικών.
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Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την
υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα
μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό
τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό
πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα,
θα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων.
Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης και
των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
ταξινομημένοι
ανά κατηγορία θέσης και θα αφορούν το σύνολο των
περιφερειών. Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών
πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.
Κατά των ανωτέρω πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης
ένστασης εντός 5 ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Εάν η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής
ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα με την αργία.
Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας
θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε
στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση
υπέρτερου έννομου συμφέροντος).
Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.
Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά
του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του
ενιστάμενου.
Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων μοριοδότησης και
σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά.
Οι ενστάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές εντός σφραγισμένου
φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)
Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων
Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………………..Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την επιλογή Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων
Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)– Νέα Φάση.
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Περιφέρεια: 1)……………………………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………………………………
Για τη Θέση : 1) Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης
2) Υπεύθυνος Εκπαίδευσης

Ενστάσεις που υποβάλλονται με email, fax ή ιδιοχείρως δε γίνονται δεκτές.
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και ύστερα από ενδεχόμενη
αναμόρφωση της βαθμολογίας των υποψηφίων, με απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
καταρτίζονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr
Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι κατατάσσονται στο τέλος κάθε
αξιολογικού πίνακα (Κ1/120859 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3134/B/31-07-2018)).
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι υποχρεούνται βάσει του νόμου υπ΄αριθ. Ν. 3528/2007 να
προσκομίσουν την «άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» από το αρμόδιο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που δεν προσκομίσουν σχετική
άδεια από την Υπηρεσία τους, δεν δύναται να αναλάβουν έργο.
Κατά των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης
Αίτησης Θεραπείας εντός 5 ημερών, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά για το
παραδεκτό της Αίτησης Θεραπείας με παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
αξίας 30,00 € (τριάντα ευρώ).
Η Αίτηση Θεραπείας θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές εντός
σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση με υποχρεωτικά
συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ………….. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ
«Επικύρωση πρακτικού επιτροπής διοικητικής επαλήθευσης για την υπ’ αριθ. πρωτ.
………………………Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Υπευθύνων
Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης για τα Κέντρα Δία Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)– Νέα Φάση
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Οι Αιτήσεις Θεραπείας που υποβάλλονται
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

με e-mail , fax ή ιδιοχείρως δεν

Η΄. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ενστάσεις κατά της παρούσας διαδικασίας πρόσκλησης ενδιαφέροντος ή του
τρόπου μοριοδότησης δε γίνονται δεκτές.
Ι΄. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Το εργολαβικό αντάλλαγμα για τον Επικεφαλής Υπεύθυνο Εκπαίδευσης και για τον
Υπεύθυνο Εκπαίδευσης ορίζεται το ποσό το οποίο θα βαρύνει την Πράξη,
συμπεριλαμβανομένου τις νόμιμες κρατήσεις, τυχόν εργοδοτικές εισφορές και
τυχόν ΦΠΑ.
Η πρόσθετη αμοιβή για τον Επικεφαλής Υπεύθυνο Εκπαίδευσης και για τον
Υπεύθυνο Εκπαίδευσης ορίζεται το ποσό (συμπεριλαμβανομένου τις νόμιμες
κρατήσεις, τυχόν εργοδοτικές εισφορές και τυχόν ΦΠΑ), το οποίο θα καταβάλλεται
στον εργολάβο σε δύο δόσεις, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με την προϋπόθεση
ότι έχουν υλοποιηθεί τα προβλεπόμενα τμήματα και έχει επιμορφωθεί ο
αντίστοιχος αριθμός ωφελούμενων όπως ορίζεται στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. (σελ.
3)
Η πρόσθετη αμοιβή θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις ανάλογα με τον
χρονοπρογραμματισμό του Φυσικού Αντικειμένου.
Η καταβολή θα γίνεται αυστηρά με την προϋπόθεση ότι έχει υλοποιηθεί ο αριθμός
των τμημάτων και έχει επιμορφωθεί ο αντίστοιχος αριθμός ωφελούμενων.
Το ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος και της πρόσθετης αμοιβής για κάθε
Υποέργο και Περιφέρεια αναλύονται στον πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.
Το εργολαβικό αντάλλαγμα δύναται να καταβληθεί τμηματικά.
Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά
προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν
ήτοι:
1. Για τους εργολάβους, με σύμβαση μίσθωσης έργου με Ι.Κ.Α., η
πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Άρθρο 31 του Νόμου 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Διευκρινιστικές οδηγίες δίνονται από την εγκύκλιο με ΑΡ.6 του ΙΚΑ με
ΑΔΑ : ΒΙΨΞ4691ΩΓ-603.
2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται: T.Π.Υ (Τιμολόγιο
Παροχής Υπηρεσιών), φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο
ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν.1882/1990, σε συνδυασμό
με την Υ.Α Οικονομικών 1109793/6134 – 11/0016/1999, όπως ισχύουν)
και Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό
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υπερβαίνει τα 3.000,00 €(άρθρο 2 παρ. 5 Ν.2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν
1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).
3. Όσοι μισθωτοί είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ ή στο ΤΣΑΥ ασφαλίζονται
αντίστοιχα με τα πακέτα ασφάλισης 131 ΙΚΑ με απόδοση εισφορών στο
ΤΣΜΕΔΕ και 129 ΙΚΑ με απόδοση εισφορών στο ΤΣΑΥ.
Σημειώνεται ότι βάσει του Ν. 4387/2016 από 01/01/2017 όλοι οι ασφαλισμένοι,
ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλισης, για τους οποίους προκύπτει
βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή
περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ασφάλισης που
εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική
δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Ως εκ τούτου από
1/1/2017 όσοι ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα υπάγονται σε έναν
φορέα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, και έχουν την υποχρέωση καταβολής πολλαπλών
εισφορών.
Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται πέραν του εργολαβικού ανταλλάγματος να καταβάλει
δαπάνες μετακίνησης σε περιπτώσεις που το Περιφερειακό Στέλεχος μετακινείται
στο πλαίσιο του παρόντος Έργου.
Κ΄. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Όσοι είναι μέλη της ομάδας έργου των Κ.Δ.Β.Μ. στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δε δικαιούνται
να εργάζονται ως Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων
Εκπαίδευσης στα Κ.Δ.Β.Μ.(ΦΕΚ 3134/Β/31-07-2018).
2. Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και οι Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης των
Κ.Δ.Β.Μ. είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν με σχετική υπεύθυνη δήλωση την
Ομάδα Έργου για οποιαδήποτε αλλαγή της εργασιακής του κατάστασης, κατά τη
διάρκεια της σύμβασής του.
3. Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και οι Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης των
Κ.Δ.Β.Μ. δεν μπορούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα τμήματα μάθησης
των Κ.Δ.Β.Μ.-ΝΕΑ ΦΑΣΗ
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς
τη σύναψη σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του
φυσικού αντικειμένου του Έργου. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει το δικαίωμα να μην
προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί το
πρόγραμμα, η χρηματοδότησή του ή δεν λειτουργήσει το Κέντρο Διά Βίου
Μάθησης κάποιου Δήμου.
Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους
όρους της θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213 131 4630, 213 131 4620, 213 131
4638, 213 131 4636, 213 131 4632 κατά τις ώρες 11:00 έως τις 14:00.
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Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα
των αιτήσεων θα παρέχονται στο email lifelonglearning@minedu.gov.gr

O Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Δημήτριος Ζέρβας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπως προβλέπεται από το ΑΣΕΠ)
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)
αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του
π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου
τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το
τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του
άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του
ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του
ν.3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή
MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή
μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή
αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο
αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της
Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται
από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική
γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής
χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο
επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη
γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο
ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά,
πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
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(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 8,5 και
άνω .
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του
EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL ΤΟΥ TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή
PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON
LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CERF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,
με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European
Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)
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• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe
Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency
(MSU – CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level ACELS ή Test of Interactive English, C2
Level (Gatehouse Awards)
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες:
Listening, Reading, Writing, and Speaking).
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
•GA Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)
•C2 Language Cert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening,
Reading, Writing) (Mastery C2) και C2 Language Cert Level 3 Certificate in
ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (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 7 έως 8.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
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• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEF C1)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC),
βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή
PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON
LCCI LEVEL2 CERTIFICATE IN INTERNATIONAL (CEFR C1)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening,
Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,
με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European
Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe
Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)
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• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test Test of Interactive
English, C1 Level (Gatehouse Awards)
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες:
Listening, Reading, Writing and Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB)
βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS (CaMLA)
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
• GA Level 2 Certificate in ESOL international (CEFR C1)
•C1 LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL international (Listening,
Reading, Writing) (Expert C1 και C1 LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL
international (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύς καλής γνώσης).

(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, 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 5,5 έως
6,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (ECCE) - EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY
ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

IN
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• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL
LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL
LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR
- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)
βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή
PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON
LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2).
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,
σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,
με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European
Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe
Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency
(MSU – CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS).
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2
Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
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•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες:
Listening, Reading, Writing and Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB)
βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• GA Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
• B2 LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening,
Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 LanguageCert Level 1 Certificate
in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) Συνυποβάλλονται και
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν
για την απόδειξη της γνώσης
της αγγλικής γλώσσας πρέπει να
συνοδεύονται από:
(i)

βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το
συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα
από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην
Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης),
ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες
της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε
αντίστοιχο επίπεδο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)
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 Γαλλικό Υπουργείο
Παιδείας -CIEP.
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• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι
το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES
(SORBONNE II) Paris Sorbonne Université.
• DIPLOME SUPERIEUR D’ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE)
Paris Sorbonne Université.
• Certificat de competences linguistiques του Institute 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) :

-CIEP.

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή Paris
Sorbonne C1, Paris Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institute Superieur des Langues
Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης –
Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο
Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996)
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris Sorbonne
Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institute Superieur des
Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της
Λιέγης – Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

31

ΑΔΑ: ΨΨΩ446ΨΖΣΠ-Ι4Ξ

Σημείωση:

Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν
αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο
φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το
επίπεδο του πιστοποιητικού .

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)
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.
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen,
Hören,
Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
 Πιστοποιητικό
GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του
Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου
Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου LudwigMaximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 3112-2011)
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες:
Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου
Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι
31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)
ZERTIFIKAT C1.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
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• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH
(μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM
(ÖSD) ZERTIFIKAT Β2.
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)
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.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού
Ινστιτούτου Αθηνών)
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI
TRADUTTORE.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5)
του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου
Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου
Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4)
του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3)
του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .
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• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί
από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και
Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται
βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο ΑθηνώνΥπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)
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.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)(DELE) (μέχρι το 2008)
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ
ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Ισπανίας)
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το
Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ
ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Ισπανίας)
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι
το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας
, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)(DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του
Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
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• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ
ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Ισπανίας)
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)
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).
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην
Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της
Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής
γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας
Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών»,
«Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού
Πανεπιστημίου της Τιουμέν»
επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
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(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).
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην
Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της
Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής
γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.
Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού
Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της
Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ
ΑΘΗΝΩΝ).
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού
Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην
Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της
Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής
γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας
Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών»,
«Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού
Πανεπιστημίου της Τιουμέν»
επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
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•PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ
ΑΘΗΝΩΝ).
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.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και
με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα,
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με
απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να
συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής
βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π
ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται
από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης
ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) 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.
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Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης
γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας
προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας πρέπει να προσκομίσουν
τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης
γλώσσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπως προβλέπεται από το ΑΣΕΠ)
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από
φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην
Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί
από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον
ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία
πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των
αρ. 28 και 40 της με αριθμό
121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014).
α) ECDL Ελλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012
απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ.
Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ),
β) Vellum Global Educational Services S.A.,(ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006)
γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ
Ε.Ε)
(22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas
Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT ( ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.)(5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Α.Ε.)(17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E.( I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)
(14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ TELEFOS
CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ
ΤΡΕΙΝΙΝ –
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TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ.
Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ
ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30.9.2009)
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<< GLOBAL CERT>> (10-4-2014).
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21-01-2015).
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Ελλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
• ECDL Profile Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
• Vellum Diploma in IT Skills
• Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU)
• Infotest Microsoft Certified Application Specialist.
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
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• Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT
ΕΠΕ
ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας
τίτλου)
• Infocert Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Basic Office
• Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
<< GLOBAL CERT>>
Global Intermediate
•Global Intermediate A
•Global Intermediate B
•Global Intermediate C
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
Unicert Primary

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση
και των τριών ενοτήτων: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις
οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει
ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά
τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην
ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα
πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ.)
δε γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους
παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
(εταιρεία Vellum Global Educational Services).
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γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS)
και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas
Α.Ε.).
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες,
πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν
επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων
Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον
Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την
ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,
τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι
αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρθ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014)
όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρθ. 38 του Ν.4186/2013).
2. Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί
αναφέρονται κατωτέρω
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει
ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα,
υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από
τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.)
Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και
υπολογίζονται αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη
την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4)
εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του οικείου Τμήματος
εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από
την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και
τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν
λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί
τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη
διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
4.Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που
χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται
από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. περί της αντιστοίχισης τους.
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ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει)
1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-

Πληροφορικής
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
Επιστήμης Υπολογιστών
Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
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Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής, ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών
Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή
- Απολυτήριος τίτλος:
i) Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού
Επαγγελματικού
Λυκείου, ή
iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
(ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ, ΜΕΛΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ)
Γονείς Τρίτεκνων Οικογενειών
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου προσκομίζουν:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)−ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25−2−2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η
συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του
τρίτεκνου γονέα αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου
πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία
πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
στ)Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως
αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία)
Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται
επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως,
ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο
φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του τέκνου, ανάλογα με την
περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή
τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών
γ) Σε περίπτωση που τέκνο, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των
αρμόδιων αρχών.
δ)Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων
υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από
τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη
διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία
(επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία
να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
των ως άνω τέκνων.
Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών:
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Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) που περιέχει όλα τα γεγονότα
των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του
πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, πέραν του προαναφερόμενου τρόπου
απόδειξης (αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής), η πολυτεκνική
ιδιότητα αποδεικνύεται και με το ανωτέρω πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), εφόσον κατά την εν λόγω αρμόδια
αρχή συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης αυτού.
Α) Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα λόγω τεσσάρων (4)
τουλάχιστον τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων και προσκομίζει,
για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής, μόνο πιστοποιητικό ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου:
- Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
- Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
- Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα.
- Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα
οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
- Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τη μητέρα.
- Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή
νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
- Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας:
- Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
- Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
- Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει
να αναφέρονται αναλυτικά.
- Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
- Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή
νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
- Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
Β) Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του
Ν.860/1979 και προσκομίζει, για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής, μόνο
πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να
περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου:
- Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
- Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
- Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα.
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- Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα
οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
- Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τη μητέρα.
- Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή
νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
- Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
- Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
- Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι
άγαμα να γίνει μνεία).
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του μέλους πολύτεκνης οικογένειας:
- Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
- Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
- Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει
να αναφέρονται αναλυτικά.
- Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
- Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή
νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
- Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
- Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
- Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν
είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εκτός από το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς,
πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, με το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100%
αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για τους ανάπηρους
πολέμου.
β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από
οποιοδήποτε λόγο ή τέκνα ανάπηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα
με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους.
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου
ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την
οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών ή της μαθητείας για τέχνη ή
επάγγελμα.
Γ. Αν ο υποψήφιος απέκτησε ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει του
Ν.3454/2006 και προσκομίζει, για την απόδειξη της ιδιότητάς του αυτής, μόνο
πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, αυτό πρέπει να
περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητα του πολυτέκνου:
- Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
- Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
- Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
- Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει
να αναφέρονται αναλυτικά.
- Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
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Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως
αναγνωρισθέντα από αυτόν.
- Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
- Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης
οικογένειας:
- Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
- Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
- Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να
αναφέρονται αναλυτικά.
- Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως
αναγνωρισθέντα από αυτόν.
- Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
- Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
- Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις (1 και 2), εκτός από το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε
ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο
φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και η ισοβιότητα αυτής.
β) Σε περίπτωση αναπηρίας από οιαδήποτε αιτία ή αναπηρίας πολέμου σε ποσοστό
67% και άνω ισοβίως ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο
φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά περίπτωση, αναπηρία και
ειδικώς για την αναπηρία πολέμου και η ισοβιότητα αυτής.
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ίδιου του υποψηφίου ή τέκνου
ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης
τριτοβάθμιας σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή
αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από την
οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών.
δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση,
διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από
αρμόδια αρχή.
Μέλη Μονογονεϊκών Οικογενειών:
Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας:
Στην περίπτωση χηρείας του μονογονέα ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του
άλλου γονέα, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον
ανήλικο τέκνο κατόπιν χηρείας ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα.
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Το τέκνο αυτό δεν πρέπει να έχει υιοθετηθεί από επόμενο σύζυγο του μονογονέα.
Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει η κατάσταση χηρείας του
μονογονέα, τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για
την περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, το ανωτέρω πιστοποιητικό
πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το
κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της. Αν κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης πρόσληψης το τέκνο είναι ενήλικο και ηλικίας έως και 25 ετών, πρέπει από
τα ανωτέρω έγγραφα να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή
αφάνειας του άλλου γονέα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη
γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο
είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις
πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό
διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.
Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης
ή διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως των γονέων (διάστασης), απαιτούνται
αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον
ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής
μέριμνας σε ένα μόνο γονέα σε περίπτωση διαφωνίας ή αντίγραφο Πρακτικού
κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο
ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα εκ των δύο, σύμφωνα με το
άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης σύμφωνα με το άρθρο 1514ΑΚ
σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ.
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά
από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε
περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση
ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική
ανάθεση τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την
ενηλικίωση του τέκνου.
Σημείωση: Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν δεν υπάρχει η
ανωτέρω δικαστική απόφαση ή το πρακτικό κοινής συμφωνίας (υπό στοιχείο β),
αρκεί η υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης ότι τελεί σε διάσταση με τον ή/τη σύζυγο και
ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη
γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο
είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις
πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα
αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.
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Σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας
για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για
δικαιοπραξία, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον
ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της
αδυναμίας ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. δικαστική
συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας).
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά
από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε
περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση
ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική
ανάθεση τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την
ενηλικίωση του τέκνου.
Σημείωση: Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής απόφασης (υπό
στοιχείο β) όσον αφορά τους αντικειμενικούς πραγματικούς λόγους αδυναμίας
ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα, απαιτείται η υποβολή
οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρμόδιας κατά νόμον δημόσιας αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ο πραγματικός λόγος αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας
από τον άλλο γονέα (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο εγκλεισμός
του σε σωφρονιστικό κατάστημα και η διάρκεια αυτού).
Σε περίπτωση έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον
ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από το κατά νόμο
πιστοποιητικό τελεσιδικίας της, από την οποία να προκύπτει η έκπτωση του άλλου
γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής μέριμνας
από τον άλλο γονέα λόγω κακής άσκησης.
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά
από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Σε
περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση
ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική
ανάθεση τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την
ενηλικίωση του τέκνου.
49

ΑΔΑ: ΨΨΩ446ΨΖΣΠ-Ι4Ξ

Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων,
απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον
ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.
βi. Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι το τέκνο δεν έχει αναγνωριστεί από τον
πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί
η άσκησή της. Αν το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση
ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε
εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της.
ή
βii. Αν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα, υπεύθυνη δήλωση της
μητέρας ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η
άσκησή της και δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε
συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε
περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση
ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε
εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της ούτε είχε
υπάρξει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο
1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.

Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από ένα μόνο γονέα, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον
ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του
τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό
τελεσιδικίας της.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’
αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου κατόπιν υιοθεσίας. Σε περίπτωση που
το τέκνο αυτό είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση του
μονογονέα ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου
ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική του μέριμνα κατόπιν
υιοθεσίας.
Σημείωση: Σε περίπτωση που από το ανωτέρω πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης (υπό στοιχείο α) προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι
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την ενηλικίωσή του, παρέλκει η υποβολή της σχετικής δικαστικής απόφασης (υπό
στοιχείο β).
Το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας:
Στην περίπτωση θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του ενός τουλάχιστον
εκ των δύο γονέων ή του μονογονέα, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής της πατρικής του οικογένειας από το οποίο να
προκύπτει ότι μέχρι να ενηλικιωθεί στερήθηκε παντελώς του ενός τουλάχιστον εκ
των δύο γονέων (ή του μονογονέα του) λόγω θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά
νόμον. Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει ο θάνατος ενός
τουλάχιστον εκ των δύο γονέων (ή του μονογονέα του), τότε πρέπει να
συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για την περίπτωση της
κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται
από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό
τελεσιδικίας της.
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του
τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ένας
μόνο γονέας. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας και των δύο γονέων, υπεύθυνη
δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του.
Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης
ή διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως (διάστασης) των γονέων, απαιτούνται
αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή
κατάσταση της πατρικής του οικογένειας.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής
του μέριμνας σε ένα μόνο γονέα ή τρίτο πρόσωπο ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής
συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο
ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα εκ των δύο, σύμφωνα με το
άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης σύμφωνα με το άρθρο 1514ΑΚ
σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ.
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του
τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά
από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας ή τρίτο πρόσωπο.
Σημείωση: Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν δεν υπάρχει η
ανωτέρω δικαστική απόφαση ή το πρακτικό κοινής συμφωνίας (υπό στοιχείο β),
αρκεί η υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι οι γονείς του
τελούσαν σε διάσταση και κατά το χρονικό αυτό διάστημα μέχρι και την
ενηλικίωσή του τη γονική μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και
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κατ΄αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας ή τρίτο
πρόσωπο.
Σε περίπτωση ανικανότητας του ενός τουλάχιστον γονέα για την άσκηση γονικής
μέριμνας για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός
για δικαιοπραξία, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή
κατάσταση της πατρικής του οικογένειας.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της
αδυναμίας ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον ένα τουλάχιστον γονέα (π.χ.
δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής
αναπηρίας).
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του
τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά
από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας. Σε περίπτωση ανικανότητας άσκησης της
γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς, υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε και
τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του.
Σημείωση: Σε περίπτωση ανυπαρξίας της ανωτέρω δικαστικής απόφασης (υπό
στοιχείο β) όσον αφορά τους αντικειμενικούς πραγματικούς λόγους αδυναμίας
ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον ένα τουλάχιστον γονέα, απαιτείται η
υποβολή οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρμόδιας κατά νόμον δημόσιας
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο πραγματικός λόγος αδυναμίας άσκησης της
γονικής μέριμνας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο εγκλεισμός
γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα και η διάρκεια αυτού).
Σε περίπτωση έκπτωσης του ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής
μέριμνας ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης, απαιτούνται
αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή
κατάσταση της πατρικής του οικογένειας.
β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από το κατά νόμο
πιστοποιητικό τελεσιδικίας της, από την οποία να προκύπτει η έκπτωση ενός
τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής
μέριμνας από ένα τουλάχιστον γονέα λόγω κακής άσκησης.
γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του
τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά
από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας. Σε περίπτωση έκπτωσης και των δύο
γονέων ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς λόγω κακής
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άσκησης, υπεύθυνη δήλωση ότι στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την
ενηλικίωσή του.
Σε περίπτωση τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων,
απαιτούνται αθροιστικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-22014) ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή
κατάσταση ενός εκ των δύο γονέων του.
βi. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του
δεν είχε αναγνωριστεί από τον πατέρα του και ότι τη γονική του μέριμνα ασκούσε
εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα η μητέρα του ή τρίτο πρόσωπο.
ή
βii. Αν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα του, υπεύθυνη δήλωση ότι
για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα
ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα η μητέρα του χωρίς συμφωνία
των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από
κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.
Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από έναν μόνο γονέα, απαιτούνται αθροιστικά:
α. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του
τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό
τελεσιδικίας της ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ
7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ Β΄/25-2-2014)], από το οποίο να προκύπτει η υιοθεσία μέχρι
την ενηλικίωσή του.
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του
τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ένας
μόνο γονέας κατόπιν υιοθεσίας.
Σε περίπτωση τέκνου αγνώστων γονέων, απαιτείται:
Πιστοποιητικό αρμόδιου δημόσιου ή ιδιωτικού με ειδική πιστοποίηση από τις
αρμόδιες κρατικές αρχές, φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, από το
οποίο να προκύπτει ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να ενηλικιωθεί
κανένας από τους δύο γονείς του (φυσικούς εφόσον κατά νόμον αποδειχθεί ότι
ήταν αυτοί ή υιοθετούντες) δεν ασκούσε τη γονική του μέριμνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΕΔΡΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΔΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΒΡΟΥ
ΥΠ 2
(ΛΑΠ)

GR03

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΘΑΣΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Επικεφαλής

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΝΕΣΤΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΡΟΔΟΠΗΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
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ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΕΔΡΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΔΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΥΠ 2
(ΛΑΠ)

GR38

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΑΧΑΪΑΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ

Επικεφαλής

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΗΛΙΔΑΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΖΗΡΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΑΡΓΑΣ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΑΡΤΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΥΠ 2
(ΛΑΠ)

GR28

ΑΡΤΑΙΩΝ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επικεφαλής
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΛΑΜΑ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΣΟΦΑΔΩΝ
ΥΠ 2
(ΛΑΠ)

GR22

ΑΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΙΛΕΛΕΡ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Επικεφαλής

ΤΕΜΠΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
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ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΕΔΡΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΔΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΒΟΛΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (ΜΕΤΕΩΡΩΝ)
ΠΥΛΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΙΛΚΙΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΚΙΛΚΙΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ

Επικεφαλής
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΠΕΛΛΑΣ
ΣΚΥΔΡΑΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ

ΥΠ 2
(ΛΑΠ)

GR09

ΣΕΡΡΩΝ

Επικεφαλής

ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΑ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επικεφαλής

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΛΑΓΚΑΔΑ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
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ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΕΔΡΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΔΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΠΙΕΡΙΑΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠ 3
(ΜΕΤ)

GR58

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΙΚΑΡΙΑΣ

ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ

Επικεφαλής

ΨΑΡΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΒΟΪΟΥ

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠ 3
(ΜΕΤ)

GR17

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Επικεφαλής

ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΡΕΣΠΩΝ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΥΠ 3
(ΜΕΤ)

GR33

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΞΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Επικεφαλής

ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΒΙΑΝΝΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΥΠ 3
(ΜΕΤ)

GR65

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Επικεφαλής

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
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ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΕΔΡΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΔΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΦΑΚΙΩΝ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Επικεφαλής

ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΥΠ 3
(ΜΕΤ)

GR48

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Υ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΤΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ

ΥΠ 4
(ΠΑΠ)

GR55

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
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ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΕΔΡΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΔΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΩΡΩΠΟΥ

Επικεφαλής

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Επικεφαλής
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΑΛΙΜΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΦΥΛΗΣ

ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
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ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΕΔΡΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΔΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΛΙΟΥ (
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΝΗΣΩΝ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΠΕΤΣΩΝ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ- ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Επικεφαλής

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΥΠ 5
(ΜΕΤ)

GR42

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΛΑΜΙΕΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΩΛΟΥ-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΕΛΦΩΝ
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ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΕΔΡΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΔΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΚΑΣΟΥ
ΚΩ
ΛΕΙΨΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΛΕΡΟΥ
ΝΙΣΥΡΟΥ
Υπεύθυνος
Εκπαίδευσης

ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ
ΥΠ 6
(ΠΑΠ)

GR62

ΑΝΑΦΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΥ
ΙΗΤΩΝ
ΚΕΑΣ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΥΘΝΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΡΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Επικεφαλής

ΤΗΝΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ
ΑΜΟΙΒΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ
ΑΜΟΙΒΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΑΤΤΙΚΗ

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

7.571,00 €

1.262,83 €

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

2.894,80 €

1.608,22 €

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

2.894,80 €

1.608,22 €

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

2.894,80 €

1.608,22 €

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

2.894,80 €

1.608,22 €

ΚΡΗΤΗ

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

2.894,80 €

1.608,22 €

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

7.147,14 €

1.389,72 €

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

7.147,14 €

1.389,72 €

ΗΠΕΙΡΟΣ

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

7.147,14 €
7.147,14 €

1.389,72 €
1.389,72 €

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

7.147,14 €

1.389,72 €

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

20 μήνες

950,00 €

19.000,00 €

3.743,00 €

1.871,50 €

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

18 μήνες

950,00 €

17.100,00 €

1.107,00 €

1.107,00 €

3

2

5
6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΑΝAΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

