
 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα, 05/06/2019 

Α.Π.:1134 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, ΟΠΣ(MIS): 5041704 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

(ICSD)» έχοντας υπόψη: 

1) Το με αριθμ. 10/2018 κωδικοποιημένο καταστατικό του Διεθνούς Κέντρου για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD). 

2) Τη με αριθμ. Πρωτ. 4304/31-07-2018 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης για τη για τη δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»,ΕΣΠΑ 2014-2020,  

3) Τη με αριθμ. Πρωτ. 9.853/11-02-2019 Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
πράξεων για τη δράση "Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας" του Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" ΕΣΠΑ 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 2595 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2014-2020» 

4) Την υπ’ αριθμ. 104/05-05-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς 

Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) με θέμα Νο1: «Έγκριση διαδικασιών 

πρόσληψης ενός (1) στελέχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου για την δράση: Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας στα Ιωάννινα, ΟΠΣ(MIS): 5041704 

 

Ανακοινώνει: 

Την πρόσληψη ενός (1) Στελέχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου για την στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας στα Ιωάννινα, του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

που λειτουργεί στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων. 

 



 

 

 

 

 

Α) Αντικείμενο εργασίας: 

Στο Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα Ιωάννινα θα παρέχονται 

(συνοπτικά): 

-Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα 

που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε 

υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών (μη νομικά πρόσωπα), 

(διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ 

βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων, εκδηλώσεις 

παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών) 

-Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε 

φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Οι υπηρεσίες αυτές 

περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: I. Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών 

σχεδίων, συνοδευόμενων από αίτηση χρηματοδότησης ή II. Υποστήριξη στη δημιουργία 

Marketing plan, ή III. Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων συνοδευόμενων 

από υποστήριξη στην υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Φορέων ΚΑλΟ. 

Β) Απαραίτητα κριτήρια στελέχωσης Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας στα Ιωάννινα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση για την στελέχωση του 
Κέντρου Στήριξης θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν: 

 
• Είτε: α) πτυχίο οικονομικών επιστημών (οι αποδεκτοί τίτλοι αναφέρονται στο 

Παράρτημα X - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ) ή β) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό ή 
διδακτορικό τίτλο στις οικονομικές επιστήμες. 

• Είτε: α) πτυχίο νομικών επιστημών ή β) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στις νομικές επιστήμες. 

 
ΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 

Α) Αποδεδειγμένη τουλάχιστον μονοετή επαγγελματική εμπειρία στην ατομική ή 
επαγγελματική συμβουλευτική ή στη συμβουλευτική επιχειρήσεων ή στη νομική στήριξη 
επιχειρήσεων 
Β) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, 
υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.( οι τρόποι απόδειξης γνώσης 
χειρισμού Η/Υ αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ) 



 

 

 

 

 

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του 

ΠΙΝΑΚΑ Α’  δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. 

Το Στέλεχος το οποίο θα προσληφθεί θα εργαστεί στο Κέντρο Στήριξης με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου. 

 

Γ) Βαθμολόγηση κριτηρίων 

 Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (10 μονάδες για κάθε μήνα με ανώτατο όριο τους 

12 μήνες) 

Μήνες 

ανεργίας 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Μονάδες 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

2. Εμπειρία στην ατομική ή επαγγελματική συμβουλευτική ή στη συμβουλευτική 

επιχειρήσεων ή στη νομική στήριξη επιχειρήσεων (200 μόρια ανά έτος με ανώτατο όριο 

τα 2 έτη) 

ΕΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΗ  

Μονάδες 200 μόρια 400 μόρια 

3. Διαδικασία 

συνέντευξης 

και 

αξιολόγησης 

βιογραφικού 

Ανώτατο όριο βαθμολόγησης συνέντευξης: 400 μόρια 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση 

μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Δ) Δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την αίτηση 

1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της 

ταυτότητας.   

 
2. Βιογραφικό σημείωμα 

 
3. Πτυχία σπουδών όπως απαιτούνται από την πρόσκληση 

4. Πιστοποιητικά απόδειξης χειρισμού Η/Υ όπως απαιτείται από την πρόσκληση 

5. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας στην ατομική ή 

επαγγελματική συμβουλευτική ή στη συμβουλευτική επιχειρήσεων ή στη νομική 

στήριξη επιχειρήσεων  

6. Βεβαίωση απόδειξης διαστήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τους άνεργους 

υποψήφιους  

 

Ε) Δημοσίευση της πρόσκλησης 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Διεθνούς 
Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και στον διαδικτυακό τόπο www.icsd.gr. 

 

ΣΤ) Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του 
φορέα μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) , 28ης 
Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια 
Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651068532). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες  και αρχίζει 
από 05/06/2019 έως 14/06/2019 και ώρες 11.00 έως 14.00 για τις εργάσιμες ημέρες. Η 
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας  ημέρας και  εάν 
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

 

 

 

 

http://www.icsd.gr/


 

 

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: α) στην διεύθυνση Διεθνές 
Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, 
ΤΚ45332, Ιωάννινα, ·β) στον διαδικτυακό τόπο www.icsd.gr  
 

Ζ) Αξιολόγηση- Κατάταξη υποψηφίων 

Με απόφαση του ΔΣ του φορέα μας έχει ορισθεί επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων η 
οποία θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα τους κατατάσσει βάσει των 
κριτηρίων. Επιπλέον η επιτροπή αυτή θα διενεργήσει τη διαδικασία της συνέντευξης.  

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:  

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα 
σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα 
κριτήρια κατάταξης (αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, μήνες ανεργίας και συνέντευξη 
υποψηφίου)  

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που 
έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο βαθμολογούμενο κριτήριο (εργασιακή εμπειρία) 
και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο 
(μήνες ανεργίας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των 
υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 

Η) Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο φορέας μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 
τέσσερις (4) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους 
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα μας (www.icsd.gr) και στο χώρο των 
ανακοινώσεων της έδρας του φορέα μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό 
αξιολόγησης των υποψηφίων. 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δυο (2) ημερών (υπολογιζόμενες εργάσιμες ημέρες), η οποία 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως 
στην διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά 
Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. 
επικοινωνίας: 2651068532). Η επιτροπή ενστάσεων έχει ορισθεί από το ΔΣ του φορέα μας, 
θα είναι η αρμόδια επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων.  

 

Θ) Πρόσληψη  

Ο φορέας μας προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  

 

 

 

http://www.icsd.gr/
http://www.icsd.gr/


 

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, 
απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι 
συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Πανακούλιας Στέφανος 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

 

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το 

έτος κτήσης.  

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή 

πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας. 

 Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το 

γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που 

χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και 

επίσημη μετάφρασή της. 

 

2.  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ  
Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 

προσκομίζουν φωτοτυπία του μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από 

το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν 

προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.  

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνωρίσεως του 

τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

περί ισοτιμίας και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το 

γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον 

τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή 

της.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου 

αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος 

μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού 

διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) στην 

περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, 

δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 

 

3. AΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε 

σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και  



 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας 

Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο 

ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 

Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 

Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή 

Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ 

Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 

Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και 

Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση 

Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας 

και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή 

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

 

4. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:  

 

Α. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από 

φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός  



 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο 

τον Ο.Ε.Ε.Κ.  

 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών 

γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 

και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

Β. Με τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί 

αναφέρονται κατωτέρω. 

 

Γ. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και 

Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει η 

παρακολούθηση τεσσάρων τουλάχιστον μαθημάτων, υποχρεωτικών ή κατ’ επιλογή, 

Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα 

μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε 

Πανεπιστημιακής, είτε Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε 

διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. Η γνώση χειρισμού Η/Υ 

αποδεικνύεται επαρκώς ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ 

και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση, σε προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό επίπεδο, τεσσάρων (4) εξαμηνιαίων μαθημάτων τα οποία κατά την 

εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού 

Η/Υ.  

 

Δ. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που 

χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από 

σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχησης τους. 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (όπως αυτοί 

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

 

Ι.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 Μηχανικού Υπολογιστών-- Πληροφορικής με εφαρμογές στη 

Βιοϊατρική - 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 

σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

 

ΙΙ. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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

Πληροφορικής, ή  

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

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

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, 

- Απολυτήριος τίτλος: i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ii) 

τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού 

Λυκείου, ή iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής, ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής. 

 

 


