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ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ 

Ταχ.Διεύθυνση: 1ο χλμ Ε.Ο Μυτιλήνης-Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη  

Τηλέφωνο:22510 45577, Fax:22510 45575 

         Μυτιλήνη 25/07/2019 

         Αρ. Πρωτ.  9493 

Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση 

Εκπαιδευτικός Ελληνικών (24-07-2019) 

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and services to asylum seekers and 
beneficiaries of international protection in Greece», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής μέσω της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) στην πόλη της 
Μυτιλήνης. 

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ευάλωτων ομάδων αιτούντων ασύλου και η παροχή  
υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί 
ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:   

 

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Ελληνικών ΕΚΠ 

 

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους 
Απασχόλησης. 

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως 30/09/2019 με δυνατότητα ανανέωσης.  

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη της  Μυτιλήνης και κοντινές 
περιοχές όπου λειτουργούν διαμερίσματα στο πλαίσιο του έργου.  

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ για τη κάλυψη των πραγματικών αναγκών του έργου, σε περίπτωση ύπαρξης 
κενής θέσης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα δύναται να προβαίνει στη πρόσληψη του επόμενου 
υποψηφίου σύμφωνα με πίνακα κατάταξης μέχρι το τέλος του ανωτέρω έργου. 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως (γραφεία Ηλιακτίδας: 1o χλμ 
Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών, Γαιδαρανήφορος, Τ.Κ.81100,Μυτιλήνη), ή ταχυδρομικώς 
συστημένο ή με courrier υπόψιν κα. Κορομηλά, ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της 
Ηλιακτίδας ΑΜΚΕ: http://iliaktida-amea.gr/cv/ και να επιλέξουν τη θέση με τίτλο: Θέση 
Εκπαιδευτή Ελληνικών (24/07/2019) και το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου/ης, 
παραλαβή αιτήσεων έως και την Τρίτη 30/07/2019 ώρα 14:00, με τα παρακάτω έγγραφα: 

 

Περιεχόμενα Φακέλου Υποβολής 

Απαραίτητα έγγραφα: 

1. Αίτηση – με τον κωδικό της θέσης (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της 
Ηλιακτίδας). 

2. Έγγραφο Πιστοποίησης Προσωπικών Στοιχείων οι υποψήφιοι προσκομίζουν ευκρινές 
φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων  
εγγράφων από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα  στοιχεία  της  ταυτότητας,  όπως  σχετική  
προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. 
αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις 
δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας 
όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η  
ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό ή βεβαίωση  
γέννησης. Επίσης για τους αλλοδαπούς επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει το όνομά 
τους την εθνικότητά τους και το νομικό καθεστώς που βρίσκονται στην χώρα.  

3. Βιογραφικό σημείωμα 

4. Aντίγραφο Βασικού τίτλου σπουδών (Φιλόλογος ή Δάσκαλος).  

5. Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας στην εκπαίδευση Ενηλίκων. 
6. Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος στην εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας. 

7. Επιθυμητό Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) 
υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

8. Επιθυμητό Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. 

 

Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα 

 Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες 
ομάδες 

 Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας, δεξιότητες επικοινωνίας και ευελιξίας. 
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Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας 

 
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της 
χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής: 
Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική 
διάρκεια της ασφάλισης και Βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος 
και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 
φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να 
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
•Βεβαίωση  του  οικείου  ασφαλιστικού  φορέα,  στην  οποία  να  αναγράφεται  η  χρονική  
διάρκεια  της ασφάλισης 
• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εκπαιδευτικός Ελληνικών 

Κωδικός Θέσης:  ΕΚΠ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ 

& 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενισχυτικής 
διδασκαλίας.  

 Σχεδιασμός και υλοποίηση ψυχαγωγικών προγραμμάτων. 

 Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και κυρίως των βασικών και στοιχειωδών 
νοημάτων με σκοπό την καλύτερη  στήριξη των ωφελούμενων σε πρώτη φάση 
και την ομαλή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. 

 Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας 
σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των 
μαθητών. 

 Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους. 

 Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς 
και τους στόχους της εκπαίδευσης. 

 Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν 
παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για τη δημιουργία 
υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους στο χώρο διδασκαλίας. 

 Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στο χώρο διδασκαλίας. 



     

  
 
 
 
 

The Emergency Support to Integration and Accommodation programme (ESTIA) is funded by the European 
Union Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO)  

with the support from UNHCR 

 

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 
Για ομοειδή με την εκάστοτε ειδικότητα εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, 
επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, 
παραγράφους, ο υποψήφιος προσκομίζει: 
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το 
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή 
αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. 

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: 

 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος 
και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου. 

 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να 
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα 
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 
πρόκειται περί νομικού προσώπου και 

 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση 
για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι 
υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου. 

 (3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, 
μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. 
(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης 

επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής 

απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους – 

μέλους προέλευσης (παρ. 8 του αρθρ. 17 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 

του άρθρου 13 του Ν. 4148/2013). Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται 

εμπειρία που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

ΔΕΚΤΑ ΠΤΥΧΙΑ 

 Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής 

Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − 

Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) 

ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας 
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της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής 

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (1). Πτυχίο Φιλοσοφίας ή 

Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (2). 

ΠΤΥΧΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και 

αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (1). 

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 01-07-

1991 ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 01-07-1991 ή ισότιμο 

και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής (1) εφόσον κατέχουν και το απαιτούμενο πτυχίο του 

Π.Δ.130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄)-(πτυχίο εξομοίωσης). 

Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής 

Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και 

το ακαδημαϊκό έτος 1990−1991 (01-07-1991) 

ΙΙ. Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση 

Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/21.09.1992 τ.Α΄) και 

του άρθρου 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/31.07.1995 τ.Α΄) 

Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε., του Ελληνικού 

Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής και της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου. 

(1) ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 

 

Οι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού απαιτείται να έχουν απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου 

Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου (Ελληνικού) σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, 

απαιτείται να έχουν βεβαίωση ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση 

και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας ή πιστοποιητικό 

Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την άριστη γνώση της Ελληνικής 

Γλώσσας «επιπέδου Γ2» ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της Κύπρου 

στην Ελληνική γλώσσα ή Μεταπτυχιακό Τίτλο της ημεδαπής ή της Κύπρου στην Ελληνική 
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Γλώσσα. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΔΕ και 

ΤΕ. 

(2) ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην Κύπρο πριν την πλήρη ένταξη της χώρας στην 

ευρωπαϊκή ένωση (01-05-2004) και εφόσον περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν 

απαιτείται να έχουν βεβαίωση αντιστοιχίας. Τα ίδια πτυχία καθώς και όλα τα υπόλοιπα τα 

οποία έχουν αποκτηθεί μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ένωση απαιτείται να 

έχουν βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πτυχία. 

Τίτλοι Σπουδών 
 

Όλοι οι υποψήφιοι προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών στο οποίο να 
αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. 
Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό (είτε 
πρόκειται για ακέραιο αριθμό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αμιγώς 
ακέραιο αριθμό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή 
αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) που ο βαθμός προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό 
(κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν δύναται να προσκομίσει 
βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να καταχωρηθεί η 
κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, δηλαδή:  
«8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο 
βαθμός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να 
καταχωρηθεί το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή 
«5,00».   
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών 
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:  
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία και αντιστοιχία 
του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης  από  τον Διεπιστημονικό  Οργανισμό  
Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  και  πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική 
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία 
να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου:  



     

  
 
 
 
 

The Emergency Support to Integration and Accommodation programme (ESTIA) is funded by the European 
Union Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO)  

with the support from UNHCR 

 

Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής  
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1977 δεν 
απαιτείται αντιστοιχία.  
Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και 
αντιστοιχία. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο κύκλος επιλογής προσωπικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την 

ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής φακέλων που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της 

Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ www.iliaktida-amea.gr με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας σε δεκαπέντε (15) μέρες. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα εξεταστούν από 

Επιτροπή Αξιολόγησης και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης 

(συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.   

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά  και 

τα προσωπικά δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να 

διερευνηθεί η προοπτική μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 "και 

του ΓΚΠΔ" περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, 

όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

     

 

Η Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

Βασιλική Ανδρεαδέλλη 


