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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθµός 3Κ/2005)
Πλήρωσης µε σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δέκα (410) θέσεων τακτικού
προσωπικού του Εθνικού Κέντρου ΄Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων
∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενεστέρως.
β) Του Ν.3051/2002 «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση
του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις» (ΦΕΚ
220/20.9.2002/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενεστέρως.
γ) Του Ν.3260/2004(Φ.Ε.Κ.151/6-8-2004/τ.Α΄) «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων
δηµόσιας διοίκησης»
δ) Του Ν.2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και άλλες διατάξεις».
ε) Του Ν2643/1998 «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
στ) Του Ν.2431/1996 «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ.
175/30.7.1996/τ.Α΄).
ζ) Του Π.∆. 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα»
(Φ.Ε.Κ. 39/5.3.2001/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 347/2003 και 44/2005.
η) Του Ν.2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων οµογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση
και άλλες διατάξεις».
θ) Του Ν.3320/2005 (Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του ∆ηµόσιου και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.)
2. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/147/12909/29.6.2004 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1
της υπ’ αριθµ. 55/1998 Π.Υ.Σ. , καθώς και τις αρ. Υ10β/Γ.Π. 10695/14.12.04 και Υ10β.Γ.Π.
2567/17.1.05 εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τις οποίες
εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων και γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριµένων πιστώσεων για την
κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων
αυτών.
3. Τα έγγραφα µε τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριµένων κατά κλάδο και ειδικότητα
θέσεων.
4. Την υπ’ αριθµ. 42948/10-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/Τεύχος Β’/11-12-2003)Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του ∆ηµοσίου Τοµέα»
5. Την υπ’ αριθµ. 200199/17.3.05 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
µε την οποία από το σύνολο των τετρακοσίων τριάντα δύο (432) θέσεων, είκοσι δύο (22) θέσεις
καθορίστηκαν για τα προστατευόµενα από τον Ν.2643/1998 άτοµα. Για την προκήρυξη των θέσεων
αυτών, αρµόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.∆.
6. Τον Κανονισµό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/18-7-2003).
7. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρµογή της αποφάσεως αυτής για την διεξαγωγή της
σχετικής διαδικασίας και η οποία δεν µπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει τον
φορέα 07-620 Α.Σ.Ε.Π. και ΚΑΕ 5115 και θα επιβαρύνει τελικώς το Εθνικό Κέντρο ΄Αµεσης
Βοήθειας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ∆ΕΚΑ (410) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Από τις προκηρυσσόµενες θέσεις ποσοστό 20% στο σύνολο των θέσεων της κατηγορίας (∆.Ε.) κατά
Νοµαρχία, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα θα καλυφθεί από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον
υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα
κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να υποβάλλουν µε το συµπληρωµατικό «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π.
021» τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Kεφάλαιο ∆΄ και στα
Παραρτήµατα ∆΄ και Ε΄ της παρούσας.
Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσοµένων θέσεων στις περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και
Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νοµού Θεσσαλονίκης, της κατηγορίας
∆.Ε. θα καλυφθεί από παλιννοστούντες Ποντίους οµογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα
υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο ∆΄ και στο Παράρτηµα ∆΄ της παρούσας προκήρυξης.
(Ν.2190/1994 άρθρο 14 παρ. 6, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2527/97 και
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3260/2004).
Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσοµένων θέσεων της κατηγορίας ∆.Ε. στις περιφέρειες
Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νοµού
Θεσσαλονίκης, θα καλυφθεί από οµογενείς προερχόµενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής ΄Ενωσης,
που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2790/2000, εφόσον υπάρχουν και
δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές, επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλλουν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο ∆΄ και στο Παράρτηµα ∆΄ της παρούσας (Ν.
2790/2000 άρθρο 9 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2839/2000 και
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3260/2004).
Οι θέσεις κατανέµονται για κάθε κατηγορία ανά φορέα κλάδο και ειδικότητα και µε τους κωδικούς
τους λεπτοµερώς αναφεροµένους στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ»
Οι ενδιαφερόµενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούµενα
προσόντα, να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΘΕΣΕΙΣ
Ι.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες.
Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1984 οι υποψήφιοι κλάδου ∆Ε.
Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
που επιλέγουν.
Να µην έχουν κώλυµα διορισµού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων ,ούτε
κατά το χρόνο του διορισµού.
Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις .
Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών.

∆ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
(N.2431/1996, βλ. Παράρτηµα Γ΄).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των
αρχικών αιτήσεων συµµετοχής, όσο και κατά το διορισµό.
∆ιευκρινίσεις και λεπτοµέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ΄.
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ΚΩ∆. 99: Οι υποψήφιοι προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία, υποχρεούνται απαραιτήτως να
δηλώσουν µε τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης που αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ότι δεν έχουν διορισθεί µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία
από την ηµεροµηνία διορισµού τους µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5,
άρθρο 10 Ν. 2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον
αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΙΙ.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ

Για τις προκηρυσσόµενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους
οριζόµενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ, µαζί µε τους κωδικούς τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΚΩ∆.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωµα Ασθενοφόρου
– ∆ιασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής (πρωτεύων)
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους
µε το προαναφερόµενο δίπλωµα (κωδ: τίτλου 250) γίνεται δεκτός απολυτήριος
τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ΙΕΚ
ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωµα Ασθενοφόρου – ∆ιασώστης» (α΄επικ.)
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους
µε την προαναφερόµενη βεβαίωση (κωδ: τίτλου
251) γίνεται δεκτός
απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης του
Γ΄ εξαµήνου του ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωµα Ασθενοφόρου –
∆ιασώστης» (β΄επικ.)
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους
µε την προαναφερόµενη βεβαίωση (κωδ:
τίτλου 252) γίνεται δεκτός
απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης του
Β΄ εξαµήνου του ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωµα Ασθενοφόρου –
∆ιασώστης» (γ΄επικ.)
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους
µε την προαναφερόµενη βεβαίωση (κωδ: τίτλου
253) γίνεται δεκτός
απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης του
Α΄ εξαµήνου του ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωµα Ασθενοφόρου –
∆ιασώστης» (δ΄επικ.)
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους
µε την προαναφερόµενη βεβαίωση (κωδ: τίτλου 254) γίνεται δεκτός τίτλος
απόλυσης από Ελληνικό Λύκειο ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση αποφοίτησης από το Πρόγραµµα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ (ε΄επικ.)
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους
µε την προαναφερόµενη βεβαίωση (κωδ: τίτλου
255) γίνεται δεκτός
απολυτήριος τίτλος Ελληνικού Λυκείου ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής (στ΄επικ.)
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ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για τις περισσότερες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι
υποψήφιοι µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν
δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» µε κωδικούς αριθµούς όπως
αναφέρονται παρακάτω.
Η επεξήγηση των κωδικών αυτών αναφέρεται στο τέλος του Πίνακα κατανοµής Θέσεων. Για την
απόδειξη των πρόσθετων προσόντων βλέπε Κεφάλαιο ∆΄ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄.
Για ορισµένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούµενα
πρόσθετα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν
«επικουρικώς» από υποψήφιους µε ελαττωµένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι
δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθµό επικουρίας µε ακόµα λιγότερα απαιτούµενα
προσόντα κ.ο.κ.
Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν τελικώς από τους υποψήφιους που
έχουν τα πλήρη απαιτούµενα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και µόνο σε περίπτωση που
θα παραµείνουν κενές θέσεις θα συµπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α΄
επικουρία», «β΄ επικουρία» κ.ο.κ.
Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθµοί επικουρίας (α, β,…), οι επικουρίες
αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Κατανοµής Θέσεων µαζί µε τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών)
που αντιστοιχούν στον κάθε βαθµό επικουρίας.

IV. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
Στον επόµενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδεται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης,
κλάδος – ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα – νοµαρχία, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (µε τους κωδικούς τους) τα
απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (µε τους κωδικούς τους) και ο συνολικός αριθµός των θέσεων µαζί µε τις
θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, παλιννοστούντων Ποντίων
οµογενών και παλιννοστούντων οµογενών του Ν. 2790/2000, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες
αυτές.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις (ειδικές θέσεις) από πολύτεκνους, τέκνα πολύτεκνης
οικογένειας, παλιννοστούντες Πόντιους οµογενείς και παλιννοστούντες οµογενείς του Ν. 2790/2000, θα
καλυφθούν από υποψήφιους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον τις έχουν συµπεριλάβει στις
προτιµήσεις τους.
Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται µε προσοχή και σωστά οι κωδικοί των
θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και εντοπιοτήτων, δεδοµένου ότι η
επεξεργασία της αίτησης θα γίνει µηχανογραφικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
1. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆.Ε.)
Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες
αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δε γίνεται χρήση της ιδιότητας
πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου οµογενούς, παλιννοστούντος οµογενούς του
Ν.2790/2000.
Στις στήλες (2), (4), (6) και (8) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη
και βαθµολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3), (5), (7) και (9) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία δεν λαµβάνεται
υπόψη και δεν βαθµολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
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4

301
∆Ε
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΩΝ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΩΝ

ΕΚΑΒ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

302
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΑΡΤΑΣ
ΩΝ
303
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΠΑΤΡΑΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΠΑΤΡΑΣ
ΩΝ
304
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΑΘΗΝΩΝ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ
ΩΝ
305
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΑΘΗΝΩΝ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΘΗΒΑΣ
ΩΝ
306
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΩΝ

250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256

ΚΥΡΙΟΣ

250

Α ΕΠΙΚ

251

Β ΕΠΙΚ
Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ

252
253
254

Ε ΕΠΙΚ

255

∆ΡΑΜΑΣ

308
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟ
ΩΝ
ΛΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΤ ΕΠΙΚ

256

ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ

250
251
252
253
254

Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ

255
256
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

280

138

73

45

24

8

5

2

1

4

3

1

3

2

1

2

2

03,04

8

2

03,04

3

2

03,04

1

1

(6)

(7)

ΠΑΛΙΝΝ.
ΟΜΟΓΕΝ.
Ν.2790 ⁄2000

ΠΑΛΙΝΝ.
ΠΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤ. &
ΤΕΚΝ.
ΠΟΛΥΤ.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΑΘΗΝΩΝ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΑΡΤΑΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΑΧΑΪΑΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ

307
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
∆ΡΑΜΑΣ
ΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ε∆ΡΑ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ –
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆ ΘΕΣΗΣ
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001

001

001

001

001

2

001

001

001

1

2

2

309

250

Α ΕΠΙΚ
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Β ΕΠΙΚ
ΩΝ
Γ ΕΠΙΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
Σ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
∆ ΕΠΙΚ
ΩΝ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β ΕΠΙΚ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝ
Γ ΕΠΙΚ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΙΚΗΣ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
∆ ΕΠΙΚ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΩΝ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β ΕΠΙΚ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΕΠΙΚ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
∆ ΕΠΙΚ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ε ΕΠΙΚ
ΩΝ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
∆Ε
Β ΕΠΙΚ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΠΑΤΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙ Γ ΕΠΙΚ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣ
∆ ΕΠΙΚ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Ε ΕΠΙΚ
ΩΝ
ΣΤ ΕΠΙΚ

251

311
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΠΑΤΡΑΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΩΝ
312
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΠΑΤΡΑΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΝ
313
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΩΝ
314

252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
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(3)

(4)

4

3

1

5

3

1

1

4

2

1

1

3

2

1

1

1

2

2

1

1

7

4

2

1

4

2

1

1

001

03,04
001

001

001

001

03,04
001

001

03,04
001

001

(5)

(6)

(7)

ΠΑΛΙΝΝ.
ΟΜΟΓΕΝ.
Ν.2790 ⁄2000

ΠΑΛΙΝΝ.
ΠΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤ. &
ΤΕΚΝ.
ΠΟΛΥΤ.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΥΡΙΟΣ

∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΛΑΜΙΑΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΩΝ

317

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256

310

316

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΩΤ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΕΥΒΟΙΑΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Γ ΕΠΙΚ
Σ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΗΛΕΙΑΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ

∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΑΘΗΝΩΝ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
ΩΝ

315

Ε∆ΡΑ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ –
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆ ΘΕΣΗΣ
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318

250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
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255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256

ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
∆Ε
Β ΕΠΙΚ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
Γ ΕΠΙΚ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
∆ ΕΠΙΚ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΑΝ∆ΡΟΥ
Ε ΕΠΙΚ
ΩΝ
ΣΤ ΕΠΙΚ

250
251
252
253
254
255
256

319
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΩΝ
(ΤΣΟΤΥΛΙ)
320
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΩΝ
321
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΠΑΤΡΑΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΩΝ
322
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΣΥΡΟΥ
ΩΝ
323
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΘΗΡΑΣ
ΩΝ
324
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΩΝ
325
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΤΗΝΟΥ
ΩΝ
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ΠΑΛΙΝΝ.
ΠΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

(1)

ΠΟΛΥΤ. &
ΤΕΚΝ.
ΠΟΛΥΤ.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΚΙΛΚΙΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΚΟΖΑΝΗΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΚΟΖΑΝΗΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
Γ ΕΠΙΚ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ

∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΚΙΛΚΙΣ
ΩΝ

326

Ε∆ΡΑ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ –
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆ ΘΕΣΗΣ
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327

ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β ΕΠΙΚ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Γ ΕΠΙΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
∆ ΕΠΙΚ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΙΟΥ
Ε ΕΠΙΚ
ΩΝ
ΣΤ ΕΠΙΚ

328

∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΩΝ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

329
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΩΝ

330
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΛΗΜΝΟΥ
ΩΝ
331
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΩΝ
332
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
Ε∆ΕΣΣΑΣ
ΩΝ
333
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΩΝ
(ΛΙΤΟΧΩΡΟ )

ΛΕΣΒΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ

250

Α ΕΠΙΚ

251

Β ΕΠΙΚ

252

Γ ΕΠΙΚ

253

∆ ΕΠΙΚ

254

Ε ΕΠΙΚ

255

ΣΤ ΕΠΙΚ

256

ΚΥΡΙΟΣ

250

Α ΕΠΙΚ

251

Β ΕΠΙΚ

252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256

ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
ΠΕΛΛΑΣ Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
Γ ΕΠΙΚ
ΠΙΕΡΙΑΣ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ

250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256

ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ

250
251
252
253
254
255

ΣΤ ΕΠΙΚ

256

ΠΙΕΡΙΑΣ
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(2)

1

1

5

03,04

03,04

03,04

(3)

(4)

3

1

1

5

3

1

1

3

2

1

4

2

1

4

3

1

2

2

2

2

001

001

001

001

001

03,04
001

001

001

1

(5)

(6)

(7)

ΠΑΛΙΝΝ.
ΟΜΟΓΕΝ.
Ν.2790 ⁄2000

ΠΑΛΙΝΝ.
ΠΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

(1)

ΠΟΛΥΤ. &
ΤΕΚΝ.
ΠΟΛΥΤ.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
250
251
252
253
254
255
256

Γ ΕΠΙΚ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
Β ΕΠΙΚ
Γ ΕΠΙΚ
ΛΕΣΒΟΥ
∆ ΕΠΙΚ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ

334
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΩΝ
(ΑΙΓΙΝΙΟ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ε∆ΡΑ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ –
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆ ΘΕΣΗΣ
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335

336

337

338

339

ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β ΕΠΙΚ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ ΕΠΙΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
∆ ΕΠΙΚ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΩΝ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β ΕΠΙΚ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ ΕΠΙΚ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
∆ ΕΠΙΚ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΩΝ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β ΕΠΙΚ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΛΑΜΙΑΣ
ΩΝ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ Γ ΕΠΙΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
∆ ΕΠΙΚ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ε ΕΠΙΚ
ΩΝ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
∆Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β ΕΠΙΚ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Γ ΕΠΙΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
∆ ΕΠΙΚ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΩΝ
Ε ΕΠΙΚ
ΣΤ ΕΠΙΚ
ΚΥΡΙΟΣ
Α ΕΠΙΚ
∆Ε
Β ΕΠΙΚ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΑΤ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γ ΕΠΙΚ
ΧΙΟΥ
ΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΑΒ
∆ ΕΠΙΚ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡ
ΧΙΟΥ
Ε ΕΠΙΚ
ΩΝ
ΣΤ ΕΠΙΚ

(1)

(2)

(3)

(4)

4

3

1

8

4

2

2

4

2

1

1

4

3

1

2

2

410

225

(5)

(6)

24

2

(7)

ΠΑΛΙΝΝ.
ΟΜΟΓΕΝ.
Ν.2790 ⁄2000

ΠΑΛΙΝΝ.
ΠΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤ. &
ΤΕΚΝ.
ΠΟΛΥΤ.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256
250
251
252
253
254
255
256

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ε∆ΡΑ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ –
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆ ΘΕΣΗΣ
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001

03,04
001

001

001

03,04
001

99

58

2

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Α. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩ∆.001 = Επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
Β. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩ∆.03 =
ΚΩ∆.04 =

V.

∆ηµότης και µόνιµος κάτοικος δήµου ή κοινότητας παραµεθορίων νοµών ή παραµεθορίων
περιοχών ή νησιών που επιλέγει θέσεις στον αντίστοιχο νοµό ή περιοχή ή νησί και δεσµεύεται να
υπηρετήσει σε αυτές επί 10ετία τουλάχιστον (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄).
∆ηµότης µη µόνιµος κάτοικος δήµου ή κοινότητας παραµεθορίων νοµών ή παραµεθορίων
περιοχών ή νησιών που επιλέγει θέσεις στον αντίστοιχο νοµό ή περιοχή ή νησί και
δεσµεύεται να υπηρετήσει σε αυτές επί 10ετία τουλάχιστον (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆΄).

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Όσοι από τους υποψηφίους για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής είναι:
Α) Σύζυγος ή τέκνο Ελλήνων πολιτών οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυµατίστηκε σοβαρά,
συνεπεία τροµοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων

Proslipsis.gr
9
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Στην περίπτωση του σοβαρού τραυµατισµού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί να ασκήσει
το δικαίωµα διορισµού, αυτό µεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ. 4 άρθρο 12 Ν.3230/2004
Φ.Ε.Κ. 44/11-2-2004).
Β) Το µεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δύο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί
υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης και
Γ) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισµού της 7ης Σεπτεµβρίου 1999
(παρ. 6 άρθρο 18 Ν.2768/1999),
προσλαµβάνονται καθ΄ υπέρβαση του προβλεπόµενου από την προκήρυξη αριθµού θέσεων, εφόσον επιτύχουν
σε σειρά πέραν του αριθµού των διοριστέων, µετά από σχετική βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π. για την επιτυχία τους.
Αν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υποψήφιος διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την απόφαση
διορισµού στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίµηση και καταλαµβάνει την πρώτη θέση του οικείου
κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής
θέση. Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται
στο Κεφάλαιο Ε΄ της παρούσας) στον οικείο φορέα, προκειµένου να διορισθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι για την προκήρυξη αυτή θα πρέπει να εξετάσουν πρώτα αν οι τίτλοι σπουδών που
κατέχουν περιλαµβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ. Κατόπιν µε βάση τον τίτλο
σπουδών που κατέχουν (µε τον κωδικό του) όπως αυτός αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, ανατρέχουν στον
πίνακα κατανοµής θέσεων επιλέγουν τον αριθµό των θέσεων που µπορούν να επιδιώξουν και εξετάζουν αν
κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα (µε τους κωδικούς τους) που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές.
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση µε το
ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ»µέσα στη σχετική προθεσµία που ορίζεται στην
προκήρυξη. Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) φωτοαντίγραφο αυτής µε πρωτότυπη υπογραφή, β)
φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιµων
σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου
καθώς και η φωτογραφία), γ) παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ, που εκδίδεται από ∆ηµόσιο Ταµείο, άλλως
η αίτηση δεν λαµβάνεται υπόψη. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν το «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π.
183».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου σε έντυπα αιτήσεων ΑΣΕΠ, ∆.Ε. «183», αναφέρεται το ποσοστό προσαύξησης της
εµπειρίας κατά 40% µε την αντίστοιχη υποσηµείωση του µε δείκτη (4) αυτό θα εκλαµβάνεται πλέον ως
ποσοστό προσαύξησης κατά 50% για εµπειρία που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεµφερούς
ειδικότητας µε αυτή της προκηρυσσόµενης θέσης, µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη και στο
νόµο (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.3320/2005).
Ο υποψήφιος δύναται να αναζητήσει όλα τα έντυπα αυτά στα καταστήµατα των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, στα Κ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

ΚΩ∆. 99: Οι υποψήφιοι προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία, υποχρεούνται απαραιτήτως να
δηλώσουν µε τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης που αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ότι δεν έχουν διορισθεί µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία
από την ηµεροµηνία διορισµού τους µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5,
άρθρο 10 Ν. 2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον
αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Το έντυπο της αιτήσεως συµπληρώνεται σύµφωνα µε τις Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ που αναφέρονται
στο Παράρτηµα Β΄ της παρούσας. Η ευθύνη της σωστής συµπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου.
Η αίτηση απευθύνεται στο Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλεται µόνο ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή, σε
φάκελο µεγέθους Α4, αναφέροντας και την κατηγορία (∆.Ε.) για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει την
αίτηση του, ως εξής:
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Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την
Προκήρυξη: 3Κ/2005
Κατηγορία : ∆.Ε.
T.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής λήγει µε την πάροδο της 2ας Αυγούστου 2005,
ηµέρας Τρίτης .
Το εµπρόθεσµο της αιτήσεως κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης.
∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και
συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών
υποβολής µε νέες αιτήσεις, οι οποίες θα αντικαθιστούν τις προηγούµενες και πρέπει απαραιτήτως να έχουν
την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» αντιστοίχως.
Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας
προσωπικού ( ∆Ε).
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των
δηλούµενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (αποβολή από τη
διαδικασία).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου σε έντυπα αιτήσεων ΑΣΕΠ, ∆.Ε. «183» αναφέρεται το ποσοστό προσαύξησης της
εµπειρίας κατά 40% µε την αντίστοιχη υποσηµείωση του µε δείκτη (4) αυτό θα εκλαµβάνεται πλέον ως
ποσοστό προσαύξησης κατά 50% για εµπειρία που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεµφερούς
ειδικότητας µε αυτή της προκηρυσσόµενης θέσης, µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη και στο
νόµο (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.3320/2005
Επισηµαίνεται ότι η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει µηχανογραφικά.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συµπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων, καθώς και τους
κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι
υποψήφιοι δεν συµπληρώσουν τα τετραγωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συµπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια
ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριµένα προσόντα ή κριτήρια, ή αν τα αναφέρουν σε
άλλη σηµεία της αίτησης, δεν λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκοµίζονται τα
σχετικά δικαιολογητικά.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και όταν σύµφωνα µε την προκήρυξη τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά
γενικώς υποβάλλονται εκ των υστέρων µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων µέσα σε
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη της ανάρτησης στις οικείες Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις των προσωρινών πινάκων κατάταξης ή ονοµαστικής αλφαβητικής κατάστασης υποψηφίων
που καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους (βλέπε Κεφ. Γ΄).
Μόνο δε εάν µε βάση το περιεχόµενο της αιτήσεώς του ο υποψήφιος εντάσσεται στον πίνακα
κατάταξης σε σειρά διορισµού, θα ακολουθήσει ο έλεγχος της αλήθειας του περιεχοµένου αυτής, µε βάση τα
δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα υποβληθούν στο Α.Σ.Ε.Π. κατά το χρόνο που ορίζεται στο
Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ο κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και τα ειδικά προσόντα διορισµού βαθµολογείται µε
βάση τη βαθµολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν.3051/2002 όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3320/2005.
( Α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ( Β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ( Γ) ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ( ∆) ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ. (βλέπε
παράρτηµα Α΄)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η εµπειρία προκύπτει από οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό τοµέα ή
από άσκηση επαγγέλµατος, σε συνδυασµό πάντοτε µε την κατά περίπτωση ασφαλιστική κάλυψη, και
λαµβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο
υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
µετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας. Στην περίπτωση αυτή, από την άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος θα πρέπει να προκύπτει η ηµεροµηνία κτήσεώς της.
Από τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων ειδικότητας ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων
προκύπτει ότι, ως βαθµολογούµενη εµπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή
σύµβαση έργου στο ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό τοµέα ή από άσκηση επαγγέλµατος , σε καθήκοντα ή έργα συναφή
µε το αντικείµενο της θέσης.
Ειδικότερα θα βαθµολογηθεί :
Η εµπειρία που αποκτήθηκε είτε ως οδηγός µετά την κτήση της άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, χωρίς να
συναρτάται µε την ηµεροµηνία λήψης του τίτλου σπουδών ή βεβαιώσεων Ι.Ε.Κ. «Ε.Κ.Α.Β.» είτε
σε Μονάδες Παροχής Επείγουσας Ιατρικής Φροντίδας µετά την κτήση του τίτλου ή βεβαιώσεων Ι.Ε.Κ.
«Ε.Κ.Α.Β.» είτε αθροιστικά και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις .
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής, αναφέρονται αναλυτικά στην
παράγραφο 4 ενότητα Β , περιπτώσεις 1β, 2β, 3β, του παραρτήµατος ∆΄ της προκήρυξης, σύµφωνα µε την
κατηγορία του εργοδότη.
Εµπειρία µε δικαίωµα προσαυξήσεως (βλέπε προϋποθέσεις παράρτηµα Α΄).
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής αναφέρονται αναλυτικά
στην παράγραφο 4 ενότητα Γ περιπτώσεις 1γ. και 2γ. του παραρτήµατος ∆΄ σύµφωνα µε την κατηγορία του
φορέα, εργοδότη.
Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται µε βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι
στο έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση.
Για τους υποψηφίους πλήρωσης θέσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.), για τις οποίες από το
νόµο ή από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά προσόντα διορισµού διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι
σπουδών ∆.Ε. από ένα, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειµένου
για την κατάταξή του στον κύριο πίνακα, βαθµολογείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002, µε 150 µονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν
ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης, διότι η
συνάφεια τεκµαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν διορισµού στις
προκηρυχθείσες θέσεις. Προκειµένου όµως για κατάταξή σε επικουρικούς πίνακες υποψήφιος που κατέχει
δύο ή περισσότερους τίτλους, από τους τίτλους που απαιτούνται για την κατάταξή του στον επικουρικό
πίνακα δεν βαθµολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
Ν.3051/2002, µε 150 µονάδες ακόµα και αν ο δεύτερος τίτλος είναι σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό
αντικείµενο της θέσης.
∆ιοριστέοι είναι εκείνοι που καλύπτουν τις πρώτες θέσεις στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ σε αριθµό
ίσο µε τον αριθµό των θέσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των θέσεων εκείνων που ενδεχοµένως
προβλέπονται για την κατηγορία πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων που προκηρύχθηκαν για κάθε θέση.
Μεταξύ ισοβαθµούντων υποψηφίων ∆ευτεροβάθµιας (∆Ε) Εκπαίδευσης προηγείται ο υποψήφιος
που έχει περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο(τίτλος σπουδών) και αν αυτές συµπίπτουν στο δεύτερο
κριτήριο και ούτω το καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισµός της
σειράς µεταξύ των ισοβαθµούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών µε βάση το έτος
απόκτησής του και αν αυτός συµπίπτει προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία
γέννησης του, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια , η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δηµόσια
κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
H Κεντρική Επιτροπή µπορεί, προ της αναρτήσεως των προσωρινών πινάκων κατάταξης, να καλέσει
τους υποψήφιους για να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους µέσω ονοµαστικών αλφαβητικών
καταστάσεων. Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ανακοινώνονται στον
ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. www asep. gr καθώς και στον Τύπο. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να
υποβληθούν µαζί µε το «Έντυπο Α.Σ.Ε.Π. 021» που υπογράφεται από τον υποψήφιο και στο οποίο
καταγράφονται αναλυτικά ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν. Όπου προβλέπεται για την
απόδειξη της εµπειρίας µεταξύ άλλων και χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, σύµφωνα µε τις
οδηγίες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ και το υπόδειγµα δήλωσης που αναφέρεται στο τέλος του
παραρτήµατος Ε΄ πρέπει και αυτή να συνυποβληθεί συµπληρωµένη µε τα παραπάνω δικαιολογητικά.
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Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
που αρχίζει από την επόµενη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Η προθεσµία που δίδεται στους
υποψηφίους είναι αποκλειστική. ∆ικαιολογητικά που κατατίθενται εκπροθέσµως δεν λαµβάνονται
υπόψη.
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν,
οι δηµότες που είναι και µόνιµοι κάτοικοι δήµων ή κοινοτήτων των Νοµών Έβρου, ∆ράµας, Καστοριάς,
Φλώρινας, Γρεβενών και Ευρυτανίας ή των νησιών ΄Ανδρου, Θήρας, ΄Ιου , Λέσβου , Λήµνου, Μυκόνου,
Σύρου, Τήνου, Χίου ή των κατωτέρω παραµεθόριων περιοχών των νοµών Θεσπρωτίας, Πέλλας και
Κιλκίς , όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, δηλαδή :
α) των δήµων Ηγουµενίτσας, Παραµυθιάς, Παραποτάµου, Σαγιάδας, Συβότων και Φιλιατών του Νοµού
Θεσπρωτίας.
β) των δήµων Αριδαίας, Βεγορίτιδας, Έδεσσας, Εξαπλατάνου και Κύρρου του νοµού Πέλλας.
γ) των δήµων Αξιούπολης, Γουµένισσας, ∆οϊράνης, Ευρωπού, Κιλκίς, Κρουσσών, Μουριών,
Πολυκάστρου, Χέρσου ή της Κοινότητας Λιβαδίων του νοµού Κιλκίς.
εφόσον δηλώσουν µε δήλωσή τους ότι δεσµεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόµενες θέσεις, στον
αντίστοιχο νοµό ή νησί ή παραµεθόρια περιοχή επί δεκαετία τουλάχιστον (Βλ. Κεφάλαιο ∆΄/Παράρτηµα
∆΄).
Μετά τους ανωτέρω ακολουθούν οι δηµότες µη µόνιµοι κάτοικοι δήµων ή κοινοτήτων των ανωτέρω
νοµών ή νησιών ή παραµεθορίων περιοχών, εφόσον επιθυµούν το διορισµό τους σε θέσεις υπηρεσιών του
∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και της παρ.3 του άρθρου 1
του Ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο νοµό ή νησί ή παραµεθόριο περιοχή και δεσµεύονται µε δήλωση τους να
υπηρετήσουν σε αυτή επί µία τουλάχιστον δεκαετία (βλ. Κεφάλαιο ∆΄/ Παράρτηµα ∆΄)

Οι πίνακες αυτοί αποτελούν τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και καταρτίζονται από
την Κεντρική Επιτροπή, που είναι αρµόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας.
Οι πίνακες αναρτώνται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες που τηρούνται στα καταστήµατα
των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων καταχωρίζονται στο
διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών που αρχίζει από την επόµενη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Η άσκηση της
ενστάσεως γίνεται µε κατάθεσή της ή µε αποστολή συστηµένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην
ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την
Προκήρυξη 3Κ/2005
Κατηγορία: ∆.Ε.
T.Θ. 14.307
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Στην ένσταση, επισυνάπτεται και παράβολο σαράντα (40) Ευρώ που εκδίδεται από το ∆ηµόσιο
Ταµείο, άλλως η ένσταση δεν λαµβάνεται υπόψη.
Ταυτόχρονα µε την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, θα κληθούν µε ανακοίνωση
(ονοµαστική αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων, ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα) οι υποψήφιοι που
προηγούνται στους οικείους πίνακες κατάταξης, να προσκοµίσουν ή να αποστείλουν ταχυδροµικά στο
Α.Σ.Ε.Π. τα δικαιολογητικά µε τα οποία αποδεικνύουν την αλήθεια και ακρίβεια των ιδιοτήτων και κριτηρίων
που λήφθηκαν υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισµό της σειράς προτεραιότητάς τους στους
ανωτέρω πίνακες, (βλ. Κεφάλαιο ∆΄/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν µαζί
µε το «Έντυπο Α.Σ.Ε.Π. 021» που υπογράφεται από τον υποψήφιο και στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά
ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν. Όπου προβλέπεται για την απόδειξη της εµπειρίας
µεταξύ άλλων και χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ και το υπόδειγµα δήλωσης που αναφέρεται στο τέλος του παραρτήµατος Ε΄ πρέπει και
αυτή να συνυποβληθεί συµπληρωµένη µε τα παραπάνω δικαιολογητικά
Ο υποψήφιος δύναται να αναζητήσει το υπόδειγµα της υπεύθυνης δήλωσης για την απόδειξη της
εµπειρίας του, στο τέλος του παραρτήµατος Ε΄ της προκήρυξης στα Κ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του
Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
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Σε περίπτωση αποστολής µε συστηµένη επιστολή θα σταλούν στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
∆ικαιολογητικά για την
Προκήρυξη 3Κ/2005
Κατηγορία: ∆.Ε.
T.Θ. 14.307
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
που αρχίζει από την επόµενη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Η προθεσµία που δίδεται στους
υποψηφίους είναι αποκλειστική. ∆ικαιολογητικά που κατατίθενται εκπροθέσµως δεν λαµβάνονται
υπόψη.
Το Α.Σ.Ε.Π. θα ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα
δηλωθέντα προσόντα ή ιδιότητες δεν αποδεικνύονται µε βάση τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται ή δεν
υπήρχαν κατά την τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκοµισθούν ή
δεν αποσταλούν εντός της ταχθείσας κατά τα ανωτέρω εικοσαήµερης αποκλειστικής προθεσµίας, ο
υποψήφιος που φέρεται διοριστέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από την
διαδικασία. Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά του αµέσως επόµενου στη σειρά κατάταξης
προκειµένου να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα προσόντα ή ιδιότητες αποδεικνύονται και υπήρχαν κατά την
τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων και ούτω καθεξής, µέχρις ότου συµπληρωθεί ο αριθµός που
απαιτείται για την κάλυψη των θέσεων.
Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νοµιµότητα των πινάκων κατάταξης
υποψηφίων.
Αν από τον έλεγχο νοµιµότητας των πινάκων κατάταξης υποψηφίων ή την αποδοχή ένστασης
επέρχεται µεταβολή της σειράς υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων είτε διότι διαγράφεται είτε
διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, ειδοποιείται από το Α.Σ.Ε.Π. για τη µεταβολή και του
γνωστοποιείται ότι µπορεί να υποβάλει στο Α.Σ.Ε.Π. τυχόν αντιρρήσεις του µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από την επόµενη της λήψεως της ειδοποίησης. Οι αντιρρήσεις πρέπει να κατατεθούν ή παραδοθούν
στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της ανωτέρω προθεσµίας.
Μετά την εξέταση και των τυχόν αντιρρήσεων που ενδεχοµένως να υποβληθούν, καταρτίζονται οι
«ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών οι πίνακες διοριστέων.
Ακολούθως, οι πίνακες διοριστέων καταχωρίζονται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.
(www.asep.gr) και αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Παράρτηµα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Όπως αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, στους υποψήφιους που βρίσκονται σε θέσεις διοριστέων,
θα ζητηθεί να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, (επικυρωµένα όπως ειδικότερα αναφέρεται στην
παράγραφο 11 του παραρτήµατος ∆΄), µε τα οποία αποδεικνύουν την αλήθεια και ακρίβεια των ιδιοτήτων
και κριτηρίων που λήφθηκαν υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισµό της σειράς προτεραιότητάς
τους στους ανωτέρω πίνακες, (βλ. Παράρτηµα Α΄). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν µαζί µε το
«Έντυπο Α.Σ.Ε.Π. 021» στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλουν.

Οι υποψήφιοι προκειµένου να υποβάλουν σωστά τα απαιτούµενα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά πρέπει να συµβουλευθούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας, στο οποίο περιγράφονται
αναλυτικά οι προϋποθέσεις υποβολής και ο τρόπος επικύρωσης αυτών. Οι σχετικές πληροφορίες
αναφέρονται στις αντίστοιχες µε την παρακάτω αρίθµηση παραγράφους .
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1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
3. Α∆ΕΙΕΣ (άδειες άσκησης επαγγέλµατος - επαγγελµατικές άδειες)
4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆΄)
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Α.Ε.∆. (Για τους υποψηφίους Π.Ε. – Τ.Ε. – ∆.Ε.)
6. ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
7. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του πολύτεκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας
αναφέρονται κατά περίπτωση στο Παράρτηµα Ε΄ της παρούσας προκήρυξης. Ο τρόπος απόδειξης και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά στο Παράρτηµα ∆΄.

8. ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
9. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι ή µόνο δηµότες µη µόνιµοι κάτοικοι νοµών ή
νησιών ή παραµεθορίων περιοχών (όπως ειδικότερα αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄) εφόσον δηλώσουν
µε δήλωσή τους ότι δεσµεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόµενες θέσεις επί δεκαετία τουλάχιστον
πρέπει να προσκοµίσουν τα αναφερόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ δικαιολογητικά – πιστοποιητικά.

10. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
11. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ (∆ιευκρινήσεις βλέπε Παράρτηµα ∆΄)
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση
συµµετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ηµεροµηνία λήξεως
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Τα αποδεικτικά των κριτηρίων ή ιδιοτήτων που αναγράφονται στην αίτηση θα προσκοµισθούν, όπως
προαναφέρθηκε, από τους διοριστέους στο Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Γ΄ της
προκήρυξης. Από το περιεχόµενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων που θα προσκοµισθούν
µεταγενέστερα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, θα πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριµένο
κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ηµέρα λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (π.χ.
όταν ζητείται εµπειρία ορισµένου χρόνου θα πρέπει να προκύπτει ότι ο ζητούµενος χρόνος εµπειρίας είχε
συµπληρωθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.

Οι διοριζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισµού τους στον οικείο
φορέα, το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες) , το αντίγραφο ποινικού
µητρώου καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα κατά νόµο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισµού,
άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισµού και καλούνται για αναπλήρωση οι
αµέσως επόµενοι.
Επίσης καταθέτουν Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας
προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλλήλου του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄
βαθµίδας, κατόπιν διορισµού τους µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε
παρέλθει κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία πενταετία από το διορισµό τους.
Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο τέλος του Κεφαλαίου Α΄)
απαιτείται :
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης:
α) Βεβαίωση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός,
β) βεβαίωση από την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την
απόδειξη της περίπτωσης σοβαρού τραυµατισµού και
•
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γ) εφόσον το δικαίωµα διορισµού µεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο, υποβολή, από το
πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωµα αυτό, υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 του
σοβαρώς τραυµατισµένου προσώπου ότι δεν επιθυµεί να ασκήσει το δικαίωµα διορισµού.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης:
Για την απόδειξη του µεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου
αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου
δήµου ή κοινότητας και ανάλογη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο ∆ήµο ή
Κοινότητα.
β) Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισµού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/86, ότι δεν έχει διοριστεί µε βάση τη συγκεκριµένη
διάταξη άλλο άτοµο της οικογένειας.
δ) Πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο
να εµφανίζονται όλα τα µέλη της οικογένειας του ατόµου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισµού της 7-9-1999
και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος µε τον κατά τα ανωτέρω θανόντα.
Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για µεν την (Α) περίπτωση κατά την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β) και (Γ) περιπτώσεις προσκοµίζονται στο φορέα κατά το χρόνο
του διορισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
Το τεύχος αυτό της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί σε όλες τις ∆ιευθύνσεις Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης των Νοµών της Χώρας και τις ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης της έδρας των
Περιφερειών της Χώρας οι οποίες και να αναρτήσουν την προκήρυξη αυτή στα καταστήµατά τους. Να σταλεί
επίσης και στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, στην περιοχή των οποίων προκηρύσσεται πλήρωση
θέσεων, οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή της. Τα Παραρτήµατα Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄ αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας προκήρυξης.
Περίληψη της προκήρυξης να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες:
Των Αθηνών α) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και β) «ΝΕΑ» και γ) σε µία τοπική της έδρας του νοµού στον οποίο
προκηρύσσονται θέσεις.
Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της προκήρυξης να µεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα.
Η προκήρυξη ή περίληψη αυτής να καταχωρισθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.: www.asep.gr.

Αθήνα,

Ιουνίου 2005
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Βέης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά
φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισµα της βαθµολόγησης των
παρακάτω κριτηρίων (άρθρο 8 του Ν.3051/2002, όπως ισχύει).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α/Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ –
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Α)
Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών (1)
1
∆εύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο συναφές µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής
2
βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπουδών.
∆ίπλωµα Ο.Ε.Ε.Κ. ή ∆εύτερος τίτλος σπουδών (2)
3
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραµµάτων ή
σεµιναρίων επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. σε
4
αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της θέσης.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (3)
∆ιδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης
5
∆ιδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο
6
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο
7
γνωστικό αντικείµενο της θέσης
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο
8
γνωστικό αντικείµενο.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β)
Εµπειρία για τους πρώτους 12 µήνες
9
Εµπειρία για τους επόµενους 12 µήνες
10
Εµπειρία για τους επόµενους 12 µήνες
11
Εµπειρία για τους επόµενους 12 µήνες
12
Εµπειρία για τους επόµενους 12 µήνες
13
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ) (4)
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
14
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας
15
Καλή γνώση ξένης γλώσσας
16
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (5) (∆)
∆ηµότες ∆ήµου ή Κοινότητας πληθυσµού µέχρι 10.000
17
κατοίκων
Ειδική γραπτή δοκιµασία (test) (6)
18
Συνέντευξη
19

Π.Ε. - Τ.Ε.

∆.Ε.

Βαθµός × 100
150

-

-

150
70

300
150

-

150

-

50

5 ανά µήνα
8 ανά µήνα
9 ανά µήνα
8 ανά µήνα
5 ανά µήνα
70
50
30
150
Βαθµός × 3

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
(1) Ο βαθµός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής (βάση 5 άριστα 10) και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(αναγόµενος στην 10βαθµη κλίµακα) υπολογίζεται µε δύο δεκαδικά ψηφία.
(2) ∆ίπλωµα µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. 12µηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών
σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτικής βαθµίδας µε το τίτλο σπουδών που απαιτείται από
την προκήρυξη.
(3) Βαθµολογούνται αθροιστικά µέχρι δύο τίτλοι µεταπτυχιακών σπουδών.
(4) Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθµολογία είναι αθροιστική.
(5) Για τους δηµότες δήµου ή κοινότητας πληθυσµού µέχρι και δέκα χιλιάδες κατοίκους, εφόσον επιθυµούν το διορισµό τους σε θέσεις του
δήµου ή της κοινότητας του οποίου είναι δηµότες ή σε θέσεις δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή νοµικού προσώπου ή ιδρύµατός τους
και δεσµεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί µία τουλάχιστον δεκαετία.
(6) Η κατά το άρθρο 18 του Ν.2190/1994 αξιολόγηση των υποψηφίων µπορεί να συµπληρώνεται για όλους ή ορισµένους κλάδους ή
ειδικότητες µε ειδική γραπτή δοκιµασία (test), κατά την οποία εξετάζονται και βαθµολογούνται οι γενικότερες και πρακτικές γνώσεις,
καθώς και οι δεξιότητες (αριθµητικές, αναλυτικές, λεκτικές, κρίσης και αντίληψης) των υποψηφίων. Η ειδική αυτή γραπτή δοκιµασία
γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανεξάρτητα από την οικεία προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή
δηµιουργείται στο Α.Σ.Ε.Π. αρχείο µε το ονοµατεπώνυµο και τη βαθµολογία κάθε συµµετέχοντος, η οποία λαµβάνεται υπόψη σε κάθε
περίπτωση πουαυτός συµµετέχει σε οικεία προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 ως ισχύει.
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1-12 ΜΗΝΕΣ

(α) ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(β) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
50%

13-24 ΜΗΝΕΣ

(α) ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(β) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
50%

25-36 ΜΗΝΕΣ

(α) ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(β) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
50%

37-48 ΜΗΝΕΣ

(α) ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(β) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
50%

49-60 ΜΗΝΕΣ

(α) ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(β) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
50%

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ 50% και 55%.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος της αποκτηθείσας εµπειρίας, σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεµφερούς
ειδικότητας µε αυτή της προκηρυσσόµενης θέσης, διανύθηκε σε Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆.,
Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα της παρ.1 του άρθρου 14 του
ν.2190/1994,όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 και είναι, αθροιστικά, ίσος ή
µεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, ο αριθµός των µονάδων για το κριτήριο της κατά τα ανωτέρω
αποκτηθείσας εµπειρίας προσαυξάνονται κατά 50%.
Προσαύξηση στη βαθµολογία για το κριτήριο της εµπειρίας συνεπάγεται και ο χρόνος συµµετοχής σε
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, τα οποία, δυνάµει προγραµµατικών
συµβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., µέσω δηµοτικών ή κοινοτικών
επιχειρήσεων ή ανωνύµων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ειδικώς για την πλήρωση θέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), οι µονάδες εµπειρίας του
υποψηφίου που έχει διανυθεί σε ΚΕΠ του φορέα, στον οποίο ανήκει το Κ.Ε.Π. του οποίου θέσεις
προκηρύσσονται, προσαυξάνονται κατά 55%,εφόσον ο υποψήφιος έχει προϋπηρεσία (18) τουλάχιστον µηνών
σε αυτό ή σε άλλο, το οποίο έχει καταργηθεί.
Οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει εµπειρία στους προαναφερόµενους φορείς προσκοµίζουν τα αναφερόµενα
στην παράγραφο 4, ενότητα Γ περιπτώσεις 1γ ή 2γ του Παραρτήµατος ∆΄ της προκήρυξης σύµφωνα µε την
κατηγορία του φορέα..
Τα παραπάνω εφαρµόζονται για το χρόνο εµπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 µέχρι την 23
Φεβρουαρίου 2005.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

1

5

0

13

68

0

25

165

82,50

37

272

136,00

49

365

182,50

2

10

0

14

76

0

26

174

87,00

38

280

140,00

50

370

185,00

3

15

0

15

84

0

27

183

91,50

39

288

144,00

51

375

187,50

4

20

0

16

92

0

28

192

96,00

40

296

148,00

52

380

190,00

5

25

0

17

100

0

29

201

100,50

41

304

152,00

53

385

192,50

6

30

0

18

108

0

30

210

105,00

42

312

156,00

54

390

195,00

7

35

0

19

116

0

31

219

109,50

43

320

160,00

55

395

197,50

8

40

0

20

124

02

32

228

114,00

44

328

164,00

56

400

200,00

9

45

0

21

132

0

33

237

118,50

45

336

168,00

57

405

202,50

10

50

0

22

140

0

34

246

123,00

46

344

172,00

58

410

205,00

11

55

0

23

148

0

35

255

127,50

47

352

176,00

59

415

207,50

12

60

0

24

156

78

36

264

132,00

48

360

180,00

60

420

210,00

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Μεταξύ των ισοβαθµούντων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες µονάδες στο πρώτο κριτήριο και
αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισµός της σειράς µεταξύ των ισοβαθµούντων,
προηγείται αυτός που έχει το αρχαιότερο τίτλο σπουδών µε βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός
συµπίπτει προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής του, αν εξαντληθούν όλα
τα παραπάνω κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται για µεν τους υποψηφίους της Πανεπιστηµιακής
(Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και ∆ευτεροβάθµιας (∆.Ε.) Εκπαίδευσης σε δηµόσια κλήρωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ


Οι υποψήφιοι συµπληρώνουν το κατάλληλο έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ
∆ΗΛΩΣΗ» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Β΄ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» (Για την
Π.Ε. το «181», για την Τ.Ε. το «182» και για τη ∆.Ε. το «183»).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου σε έντυπα αιτήσεων ΑΣΕΠ, Π.Ε. «181», Τ.Ε. «182» και ∆.Ε. «183»,
αναφέρεται το ποσοστό προσαύξησης της εµπειρίας κατά 40% µε την αντίστοιχη
υποσηµείωση του µε δείκτη (4) αυτό θα εκλαµβάνεται πλέον ως ποσοστό προσαύξησης κατά
50% για εµπειρία που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεµφερούς ειδικότητας µε
αυτή της προκηρυσσόµενης θέσης, µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη και
στο νόµο (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.3320/2005).
Επισηµαίνεται ότι η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει µηχανογραφικά.

Ο υποψήφιος συµπληρώνει τον αριθµό της προκήρυξης (3Κ/2005) για την οποία υποβάλλει την
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ.

Για τις προκηρυσσόµενες θέσεις ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόµενους στον
«ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ» τίτλο. Ο υποψήφιος µε βάση τον τίτλο σπουδών που
κατέχει µε τον κωδικό του όπως αυτός αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, ανατρέχει στον πίνακα κατανοµής
θέσεων προκειµένου να πληροφορηθεί τον αριθµό των θέσεων που µπορεί να επιδιώξει και τους κωδικούς
αριθµούς των πρόσθετων προσόντων (µε τους κωδικούς τους) που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές τα οποία
πρέπει να κατέχει µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµία υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνει
δεκτός για τις αντίστοιχες θέσεις.
 ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Ο υποψήφιος αναγράφει στην αίτηση, κατά σειρά προτίµησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις οποίες
επιθυµεί να διορισθεί, όπως αυτοί (οι κωδικοί) αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ της
προκήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιδιώκει περισσότερες των δέκα θέσεων, θα συµπληρώσει τις
επιπλέον θέσεις σε συµπληρωµατικά έντυπα «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ». Σε καθένα από τα
συµπληρωµατικά έντυπα θα πρέπει απαραιτήτως να συµπληρώσει το πρώτο µέρος του εντύπου που
αφορά τα στοιχεία του και να αριθµήσει τις επιπλέον σελίδες στην κατάλληλη θέση
σελίδα …………. από σελίδες…….. Η σειρά προτίµησης θα ακολουθήσει τη σειρά που είναι
αριθµηµένες οι σελίδες της αίτησης. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίµηση θεωρείται ότι έχει
δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα µε τη σειρά που αναγράφονται στην
προκήρυξη.
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ο υποψήφιος συµπληρώνει τον αριθµό των µηνών εµπειρίας που τυχόν έχει, στο κάθε τετραγωνίδιο που
αντιστοιχεί σε καθεµία από τις επιδιωκόµενες θέσεις.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και
όπου απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια, ο χρόνος εµπειρίας υπολογίζεται
µετά την απόκτηση των αντιστοίχων αδειών.
•

•
Οµοίως, ο υποψήφιος που τυχόν διαθέτει την εµπειρία για την οποία δικαιούται προσαυξήσεως κατά
50% και 55% του κριτηρίου της εµπειρίας του, συµπληρώνει τον αριθµό των µηνών εµπειρίας που διαθέτει,
στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. (βλέπε προϋποθέσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)
.
Η εµπειρία µε δικαίωµα προσαύξησης προσµετράται εφόσον έχει αποκτηθεί µετά το έτος 1990, και
µέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3320/2005 δηλαδή µέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2005 ∆εν λαµβάνεται
υπόψη χρόνος εµπειρίας που διανύθηκε βάσει συµβάσεων που καταρτίσθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του
Ν. 3320/2005.
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΕ-ΤΕ-∆Ε)
•
Ο υποψήφιος αναγράφει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη για την πλήρωση των
θέσεων που επιδιώκει και συµπληρώνει τον κωδικό τίτλου (οι κωδικοί των τίτλων αναγράφονται στον
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ της προκήρυξης). Στη συνέχεια συµπληρώνει τον ακριβή
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βαθµό πτυχίου και το έτος κτήσης αυτού.

•
Ο υποψήφιος που κατέχει τίτλο ταυτόσηµο ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας προς τον
απαιτούµενο από την προκήρυξη τίτλο για την επιδιωκόµενη θέση (όπου αυτό προβλέπεται), αναγράφει τον
τίτλο αυτόν και συµπληρώνει τον κωδικό που αντιστοιχεί στον αποδεκτό τίτλο (οι κωδικοί των τίτλων
αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ της προκήρυξης). Στη συνέχεια
συµπληρώνει τον ακριβή αριθµό πτυχίου του και το έτος κτήσης αυτού.
•
Ο υποψήφιος ο οποίος διαθέτει Πράξη αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το συµβούλιο
Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αναγράφει στην αίτηση τη
ένδειξη «Σ.Α.Ε.Ι.», τον τίτλο σπουδών του και συµπληρώνει τον κωδικό που αντιστοιχεί στον αποδεκτό τίτλο
(οι κωδικοί των τίτλων αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ της προκήρυξης).
Στη συνέχεια συµπληρώνει τον ακριβή βαθµό του πτυχίου και το έτος κτήσης αυτού.
•
Οι υποψήφιοι Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, αναγράφουν το δεύτερο
τίτλο σπουδών, που τυχόν διαθέτουν σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και
εφόσον είναι τίτλος ΑΕΙ προκειµένου για θέσεις Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και τίτλος ΤΕΙ
προκειµένου για θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) συµπληρώνουν το αντίστοιχο
τετράγωνο µε «Χ».
•
Οι υποψήφιοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αναγράφουν το δεύτερο τίτλο σπουδών ή δίπλωµα
µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάµηνης τουλάχιστον φοίτησης που
τυχόν διαθέτουν σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και εφόσον είναι της αυτής
εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον τίτλο σπουδών του, συµπληρώνει το αντίστοιχο τετράγωνο µε «Χ». Για τις
θέσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τις οποίες από το νόµο ή από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά
προσόντα διορισµού διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι σπουδών ∆Ε από ένα, υποψήφιος που κατέχει δύο ή
περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειµένου για την κατάταξή του στον κύριο πίνακα,
βαθµολογείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002,µε
150 µονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε
αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκµαίρεται, αφού και ο
δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν διορισµού στις προκηρυχθείσες θέσεις.
•
Ο υποψήφιος που διαθέτει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραµµάτων ή σεµιναρίων
επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.∆. σε αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της θέσης συµπληρώνει
το αντίστοιχο τετράγωνο µε «Χ».
•
Ο υποψήφιος που διαθέτει ένα µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο
γνωστικό αντικείµενο της θέσης συµπληρώνει το αντίστοιχο (1ο) τετράγωνο µε «Χ». Εάν διαθέτει και δεύτερο
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης
συµπληρώνει το αντίστοιχο (2ο) τετράγωνο µε «Χ». Εάν διαθέτει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείµενο συµπληρώνει αναλόγως τα αντίστοιχα τετράγωνα της
αίτησης.
•
Ο υποψήφιος που διαθέτει ένα διδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης
συµπληρώνει το αντίστοιχο (1ο) τετράγωνο µε «Χ». Εάν διαθέτει και δεύτερο διδακτορικό δίπλωµα στο
γνωστικό αντικείµενο της θέσης συµπληρώνει το αντίστοιχο (2ο) τετράγωνο µε «Χ».Εάν διαθέτει διδακτορικό
δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο συµπληρώνει αναλόγως τα αντίστοιχα τετράγωνα της αίτησης.
•
Ο υποψήφιος ανάλογα µε το επίπεδο γνώσης µίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών σηµειώνει την
κατάλληλη ένδειξη (Άριστη = 1, Πολύ καλή = 2, Καλή = 3) κάτω από την (τις) γλώσσα (ες) που γνωρίζει.
Παράδειγµα: Ο υποψήφιος που γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο σηµειώνει την ένδειξη
2 κάτω από τα Αγγλικά.
 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο υποψήφιος συµπληρώνει τους κωδικούς που αντιστοιχούν στα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται
για την πλήρωση της κάθε επιδιωκόµενης θέσης, όπως αναφέρονται στη στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΚΩ∆ΙΚΟΙ) του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ.
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ΚΩ∆. 99: Οι υποψήφιοι προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία, υποχρεούνται απαραιτήτως να
δηλώσουν µε τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης που αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ότι δεν έχουν διορισθεί µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία
από την ηµεροµηνία διορισµού τους µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5,
άρθρο 10 Ν. 2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον
αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ, Η
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (επίπεδα αυτής), αποτελούν κριτήρια κατάταξης που σύµφωνα µε το Νόµο
3051/2002 βαθµολογούνται. Στη θέση του εντύπου της αίτησης που προβλέπεται για τα κριτήρια αυτά (και
αναφέρονται ονοµαστικά) ο υποψήφιος συµπληρώνει την εµπειρία σε µήνες αριθµητικά και τα αντίστοιχα
κατά περίπτωση τετράγωνα µε «Χ» ή τις κατάλληλες ενδείξεις για το επίπεδο γλωσσοµάθειας προκειµένου
να βαθµολογηθεί. Από την βαθµολόγηση των κριτηρίων αυτών καθορίζεται και η σειρά κατάταξης του.
Αν ένα από τα παραπάνω προσόντα, αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητο πρόσθετο προσόν
(βλέπε «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ) που πρέπει να
κατέχει ο υποψήφιος προκειµένου να συµµετέχει στη διαδικασία κάλυψης των θέσεων της προκήρυξης για
τις οποίες απαιτούνται τα προσόντα αυτά, τότε πρέπει απαραιτήτως να συµπληρώσει τον κωδικό που
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο προσόν στη θέση του εντύπου της αίτησης «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ».
Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται µηχανογραφικά, αν τα συγκεκριµένα προσόντα δεν
δηλωθούν στις αντίστοιχες θέσεις του εντύπου, δηλαδή τόσο στις θέσεις που αφορούν τη βαθµολόγηση
κριτηρίων, όσο και στις θέσεις που αφορούν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που πρέπει απαραιτήτως να
κατέχει ο υποψήφιος, δεν θα ληφθούν υπόψη ως προσόντα εκεί που δεν δηλώνονται και τούτο ανεξάρτητα
από τον αν επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά. ∆ηλαδή αν δεν δηλωθούν στις αντίστοιχες θέσεις του
εντύπου που αφορούν τη βαθµολόγηση δεν θα βαθµολογηθούν και αν δεν δηλωθούν στις αντίστοιχες θέσεις
του εντύπου «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» τότε θα απορριφθούν για τις θέσεις που αυτά απαιτούνται.
•

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, συµπληρώνει το
τετραγωνίδιο µε «Χ».

Επισηµαίνεται ειδικώς, ότι η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει µηχανογραφικά και οι υποψήφιοι
υποχρεούνται να συµπληρώνουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που
αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν
συµπληρώσουν τα τετραγωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συµπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς,
πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριµένα προσόντα ή κριτήρια, ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σηµεία
της αίτησης, δεν λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκοµίζονται τα σχετικά
δικαιολογητικά.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και όταν, σύµφωνα µε την προκήρυξη, τα πιστοποιητικά και
δικαιολογητικά γενικώς υποβάλλονται εκ των υστέρων, µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη της ανάρτησης στις οικείες
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των προσωρινών πινάκων κατάταξης ή ονοµαστικής αλφαβητικής κατάστασης
υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους.

Proslipsis.gr
21

Proslipsis.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ

(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ)
Ι.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα
(1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων.
1.

∆ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
(N.2431/1996).
Για τους πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας
σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε
Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (Ν.2413/1996 άρθρο10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας (τηλ.2310/459101/5 και 210/3636549) των κατωτέρω επιπέδων:
Β' ΕΠΙΠΕ∆Ο:
Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού ή
και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ' ΕΠΙΠΕ∆Ο:
Για την Κατηγορία Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), µη
∆ιοικητικού Προσωπικού και Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.)
∆ιοικητικού Προσωπικού.
∆' ΕΠΙΠΕ∆Ο:
Για την Κατηγορία Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
∆ιοικητικού Προσωπικού.
Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006,
τηλ.2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή
ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
∆ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε
πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον µέχρι την απόκτησή της ήταν
υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσοµένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι
Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά
Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η
ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (Ν.∆.
3832/1958).
2.

Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1984 για τους υποψήφιους των κατηγοριών ΠΕ-ΤΕ-∆Ε.

3.

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

4.

Να µην έχουν κώλυµα διορισµού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισµού, ήτοι:
α)
Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή.
β)
Να µην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήµατα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ)
Να µην είναι υπόδικοι λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε.
δ)
Να µην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και δεν έχει λήξει ο χρόνος
που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε)
Να µην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό
επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό συνδυασµό των δύο
προηγουµένων.
στ) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.∆.
του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του
Ν.2527/1997, ή Ν.Π.Ι.∆. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής
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ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο
οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την
απόλυση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η απονοµή χάριτος δεν αίρει το κώλυµα από ποινική καταδίκη για διορισµό του υποψηφίου, εφόσον
µέχρι την τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ.1 του
Συντάγµατος, διάταγµα που να αίρει το κώλυµα για τον συγκεκριµένο υποψήφιο.
5.

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

6.

Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών (π.χ. πτυχίο, τίτλος ξένης γλώσσας), µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής και σε περίπτωση που ο
τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και :
α) την πράξη αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιµία και
αντιστοιχία (όπου απαιτείται) του τίτλου αυτού ή πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας
από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
προκειµένου για Πανεπιστηµιακή ή Τεχνολογική Εκπαίδευση.
β) Για ∆ευτεροβάθµια µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιµίας από την
αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για τεχνική και
επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής
Ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)-Εθνικής
Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθµού από την αρµόδια
∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα
γ)
βεβαίωση ισοτιµίας από την ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
(∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
προκειµένου για ∆ευτεροβάθµια µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση.

Για την απόδειξη της συνδροµής ή µη των αναφεροµένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι
υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα διοριστέων υποχρεούνται, να προσκοµίσουν στην οικεία
υπηρεσία τα απαιτούµενα για το διορισµό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισµός τους,
διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αµέσως επόµενοι.
Σηµείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµίδας που έχουν
διοριστεί µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των
θέσεων της παρούσας προκήρυξης εάν µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων δεν έχει
παρέλθει πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους (παρ. 5, άρθρο 10 Ν. 2839/2000).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ

Οι υποψήφιοι που βρίσκονται σε θέσεις διοριστέων, θα υποβάλουν στο χρόνο που ορίζεται µε την
προκήρυξη τα απαραίτητα δικαιολογητικά επικυρωµένα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην παράγραφο
12 του Παραρτήµατος αυτού, µε τα οποία αποδεικνύουν την αλήθεια και ακρίβεια των ιδιοτήτων και
κριτηρίων που λήφθηκαν υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισµό της σειράς προτεραιότητάς τους
στους πίνακες κατάταξης. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν µαζί µε το «Έντυπο Α.Σ.Ε.Π. 021»
στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν.
1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Επικυρωµένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθµός και το έτος
κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό
πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό.
Για τους τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ως προσόν διορισµού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ταυτόσηµο κατά
περιεχόµενο ειδικότητας µε το ζητούµενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως
βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω
πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το
γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (Π.∆.50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως
τροποποιήθηκε µε το Π∆ 347/2003).
Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ως προσόν διορισµού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας µε το ζητούµενο από την προκήρυξη,
υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα,
περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό
αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (Π.∆.50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως
τροποποιήθηκε µε το Π∆ 347/2003).
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται στην
προκήρυξη ως προσόντα διορισµού (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ)απαιτείται
βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η ισοτιµία του τίτλου σπουδών τους, µε
το ζητούµενο από την προκήρυξη.
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. ως βαθµός διπλώµατος για το διορισµό ή πρόσληψη στο δηµόσιο
τοµέα νοείται ο µέσος όρος βαθµολογίας στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόµενος
σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί
αναπόσπαστο παράρτηµα του διπλώµατος.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
• Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απαιτείται µόνον:
Α) Κατά το Νόµο 729/14-10-1977 που ίσχυε µέχρι την 31-3-2005
Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου
και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική ή κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων.
ή
Β) Κατά το Ν.3328/2005 που ισχύει από 1-Απριλίου 2005 έως σήµερα.
Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας ή ισοτιµίας και αντιστοιχίας και αντιστοιχία της
βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική ή κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων.
ή
Γ) Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής
Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούµενοι βάσει
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της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του
«Σ.Α.Ε.Ι.», σύµφωνα µε τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.∆. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του
Συµβουλίου της Ε.Ε.).
Όλα τα ανωτέρω (Α, Β, Γ) πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης (περίπτωση Α, Β) δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.
Σηµείωση ( σχετ. βαθµολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθµολογικής ή αξιολογικής
κλίµακας µε τη βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα τίτλων της ηµεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως
αδιαβάθµητος.(Ν.3328/2005 άρθρο 3).Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος προκειµένου να µην απορριφθεί
στην θέση του εντύπου της αίτησης που αφορά στο βαθµό τίτλου σπουδών συµπληρώνει το ελάχιστο της
βαθµολογικής κλίµακας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αλλοδαπής, δηλ. «5».
Ισοτιµία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόµενοι Έλληνες
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν µπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιµία
πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόµενοι Έλληνες, κατά την έννοια
των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής, καθορίζουν µε βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου
του πτυχίου µε πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. . της ηµεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα
επιτρέπεται να συµµετέχουν σε διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν
είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
Στις
περιπτώσεις η ισοτιµία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόµενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί µε από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειµένου να συµµετέχουν σε διαδικασίες διορισµού ή
πρόσληψης πρέπει µε βεβαίωσή του (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού
αντικειµένου του πτυχίου, µε πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής τα οποία ζητούνται από την
προκήρυξη ως προσόντα διορισµού για τις προκηρυσσόµενες θέσεις.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν
αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης
επαγγελµατικής ισοτιµίας από το (Σ.Α.Ε.Ι.) Συµβούλιο του άρθρου 10 του Π.∆. 165/2000(ΦΕΚ 149Α΄) όπως
ισχύει κάθε φορά, και κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες µέλη
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου
επαγγέλµατος σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από
την ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων και Ισοτιµιών ( Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ. εξαιρούνται από
την υποχρέωση προσκόµισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου.
•

Για τίτλους ∆ευτεροβάθµιας µη τεχνικής ή µη επαγγελµατικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση
ισοτιµίας από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για
τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής
Ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) - Εθνικής
Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθµού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα.

•

Για Υποχρεωτική µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιµίας και βεβαίωση για
την αντιστοιχία του βαθµού στην εικοσάβαθµη κλίµακα από τη ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής.

2.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης προσκοµίζουν επικυρωµένη φωτοτυπία του διδακτορικού ή 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 µόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το
∆ΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
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Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία
ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν
προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον τίτλο, η
οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 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.
3. Α∆ΕΙΕΣ (άδειες άσκησης επαγγέλµατος-επαγγελµατικές άδειες)

Προσκοµίζουν επικυρωµένη φωτοτυπία της αδείας άσκησης επαγγέλµατος
Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισµού.
Όταν ζητείται από την προκήρυξη άδεια οδηγού αυτοκινήτου πρέπει να προσκοµίζεται
επικυρωµένη φωτοτυπία όλων των όψεων αυτής. Όταν δε σε αυτή, αναγράφεται µόνο η ηµεροµηνία
λήξης της άδειας, και δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης της κατά την προκήρυξη απαιτούµενης
άδειας , θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας
υπηρεσίας συγκοινωνιών. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής αδείας οδήγησης
αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές
άδειες οδήγησης ηµεδαπής».
Σε όλες τις περιπτώσεις, από τις επαγγελµατικές άδειες πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο
ενδιαφερόµενος τη συγκεκριµένη άδεια που απαιτείται από την προκήρυξη.
Σηµείωση: Οι υποψήφιοι οι οποίοι προσκοµίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το
Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν
βεβαίωση της οικείας επαγγελµατικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής, συµπληρώνουν τον κωδικό
που αντιστοιχεί στην άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος που απαιτείται από την προκήρυξη.
4.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ-)

Η εµπειρία προκύπτει από οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό τοµέα ή
από άσκηση επαγγέλµατος, σε συνδυασµό πάντοτε µε την κατά περίπτωση ασφαλιστική κάλυψη.
Λαµβάνεται υπόψη εφόσον βεβαιώνεται ότι έχει αποκτηθεί µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών
µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Όπου απαιτείται άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος ο χρόνος εµπειρίας υπολογίζεται µετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας. Στην
περίπτωση αυτή, από την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος θα πρέπει να προκύπτει η ηµεροµηνία κτήσεώς
της.
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής
διάρκειας της εµπειρίας, είναι τα εξής:
Α.

Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:
Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες:

1α. Όταν δεν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία:
•

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και

•

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να

αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
2α. Όταν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία απαιτείται επιπλέον:
Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του
Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης
εµπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.
1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας και µία τουλάχιστον σχετική
σύµβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευµένης
εµπειρίας.
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3α. Εµπειρία που έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα:

Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆., ΟΤΑ πρώτου ή
δεύτερου βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει
ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997:
Ο υποψήφιος που επικαλείται εµπειρία στους κατά τα ανωτέρω φορείς του δηµόσιου τοµέα είτε η εµπειρία
αυτή είναι εξειδικευµένη είτε όχι µπορεί πάντοτε, δηλαδή και όταν δεν επιδιώκει την απόλαυση ειδικού
πλεονεκτήµατος (βλέπε παραγρ. 4 ενότητα Γ, περιπτώσεις 1γ, 2γ), να αποδείξει τέτοια εµπειρία µε τη
βεβαίωση του φορέα, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα
ενώ απαιτείται η άδεια άσκησης επαγγέλµατος ως τυπικό προσόν διορισµού.
Β.

Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:

1β. Για τους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δηµοσίου, σε ΝΠ∆∆, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου
βαθµού, σε ΝΠΙ∆ του δηµόσιου τοµέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε
φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 απαιτείται µόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από
την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Η εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα αλλοδαπής, αποδεικνύεται σε κάθε
περίπτωση µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα .
2β. Για τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης.
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986,
στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
3β. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής
του.
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε
συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας, και
• Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν
ενδεικτικώς τη διάρκεια της εµπειρίας.
Όπου παραπάνω προβλέπεται χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την εµπειρία αυτή
γίνεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα δήλωσης για την απόδειξη της εµπειρίας.

Ο υποψήφιος µπορεί να αναζητήσει το υπόδειγµα αυτό της υπεύθυνης δήλωσης, στο
παράρτηµα Ε΄ της παρούσας προκήρυξης στα Κ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
(www.asep.gr).
• Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε τον χρόνο που προκύπτει από
την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εµπειρίας που περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαµβάνεται υπόψη και
αφαιρείται.
• Εάν η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από ηµεροµίσθια οι µήνες εµπειρίας υπολογίζονται αν διαιρέσουµε το
σύνολο των πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων δια του (25).Χρονικό διάστηµα κάτω των εικοσιπέντε (25)
ηµερών (ηµέρες εργασίες ανά µήνα) δεν λαµβάνεται υπόψη.
•Όταν µε την προκήρυξη ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία, τόσο για τους µισθωτούς όσο και τους
ελεύθερους επαγγελµατίες πρέπει από τα παραπάνω προσκοµιζόµενα αντίστοιχα δικαιολογητικά να
προκύπτει η εξειδικευµένη κατά περίπτωση εµπειρία
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα
πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
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• Η εµπειρία είτε στον ιδιωτικό είτε στο ∆ηµόσιο τοµέα αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική
απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής
της.
• Εµπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται µόνο εφόσον η
σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η
ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εµπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή
της και µετά. Η βεβαίωση των αρµοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος της απασχόλησης και τη
διάρκειά της.
• Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα µπορεί να ληφθεί ως χρόνος εµπειρίας
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο επικεφαλής του κέντρου ή του προγράµµατος θα χορηγήσει
βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται λεπτοµερώς το αντικείµενο έρευνας και η διάρκεια του
συγκεκριµένου προγράµµατος, ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή του µε το
αντικείµενό του και η συµβολή του στην περάτωση του προγράµµατος, καθώς και η συµβατική σχέση µε
την οποία συνδέεται µε τον φορέα που εκτελεί το πρόγραµµα. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν
εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του κατείχε τον απαιτούµενο από την προκήρυξη
βασικό τίτλο σπουδών ή όταν για την άσκηση του επαγγέλµατος απαιτείται άδεια κατά τη διάρκεια
της συµµετοχής του κατείχε την κατά περίπτωση απαιτούµενη άδεια.
• Ως χρόνος εµπειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
STAGE του Ο.Α.Ε.∆. σε αντικείµενο συναφές µε εκείνο της προς πλήρωση θέσης (παρ. 8 άρθρο 24 Ν.
3200/2003).
• Η εµπειρία δεν λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης για το συγκεκριµένο αριθµό των θέσεων, πού
ορίζονται στον πίνακα κατανοµής θέσεων στη στήλη (3) Γενικές θέσεις, και στις στήλες (5),(7),(9) Ειδικές
θέσεις.
Γ.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ. (βλέπε προϋποθέσεις Παράρτηµα Α΄).
• Εµπειρία σε Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε ν. π. δ. δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθµού, σε ν. π. ι. δ. του
δηµόσιου τοµέα της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994,όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ.3 του άρθρου 1
του ν.2527/1997
1γ . ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της:
.Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει εµπειρία σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεµφερούς
ειδικότητας µε αυτή της προκηρυσσόµενης θέσης, και διανύθηκε σε Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε ν. π. δ. δ.,
ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθµού, σε ν. π. ι. δ. του δηµόσιου τοµέα της παρ.1 του άρθρου 14 του
ν.2190/1994,όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 και είναι, αθροιστικά, ίσος
ή µεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών ή έχει διανυθεί σε Κ. Ε. Π του φορέα, στον οποίο ανήκει
το Κ. Ε. Π του οποίου θέσεις προκηρύσσονται και έχει προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον µηνών σε
αυτό ή σε άλλο, το οποίο έχει καταργηθεί.,
προκειµένου να απολαύσει του συγκεκριµένου
πλεονεκτήµατος, όπως είναι η προσαύξηση της βαθµολογίας του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2
του Ν. 3320/2005, τότε πρέπει να προσκοµίσει απαραίτητα σχετική βεβαίωση του φορέα για το είδος
και τη χρονική διάρκεια της εµπειρίας είτε η εµπειρία αυτή είναι εξειδικευµένη είτε όχι, ενώ κάθε
άλλη εµπειρία, εκτός των ως άνω φορέων, αποδεικνύεται µε τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω για τους
µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες
• Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
Οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει εργαζόµενοι σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, τα οποία, δυνάµει προγραµµατικών συµβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων,
υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., µέσω δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύµων εταιρειών της
τοπικής αυτοδιοίκησης.
2γ ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώρισή της:
Βεβαίωση του αρµοδίου φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος εργάστηκε για την
υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του και το είδος της
παρασχεθείσης εργασίας.
Εάν η εµπειρία έχει αποκτηθεί σε ∆ηµοτική ή Κοινοτική Επιχείρηση ή Ανώνυµη Εταιρεία της
τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, απαιτείται
βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα στην οποία θα αναφέρονται η απόφαση πρόσληψής του υποψηφίου, το
συγκεκριµένο πρόγραµµα και η πηγή χρηµατοδότησής του, το αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης
ή κοινής υπουργικής απόφασης και ο Ο.Τ.Α. (∆ήµος, κοινότητα ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου) στον
οποίο έχει υλοποιηθεί το πρόγραµµα., και βεβαίωση του αντίστοιχου Ο.Τ.Α. ότι ο υποψήφιος εργάσθηκε
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για την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα και η
χρονική διάρκεια απασχόλησής του.
Τα παραπάνω εφαρµόζονται για το χρόνο εµπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 µέχρι την ηµέρα
δηµοσίευσης του Ν.3320/2005 δηλ. µέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2005.

5.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Α.Ε.∆. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ Π.Ε. – Τ.Ε. – ∆.Ε.)
Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα ή σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης του
Ο.Α.Ε.∆., προσκοµίζουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράµµατος Κατάρτισης Ανέργων
του Ο.Α.Ε.∆., στο οποίο να αναφέρεται το χρονικό διάστηµα της κατάρτισης και η ειδικότητα. Το
πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.» (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα
140, Κηφισιά). Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πάρει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από το οικείο
Κ.Ε.Κ του ΟΑΕ∆ που εκτέλεσε το πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων, δεν χρειάζεται να προσκοµίσουν
άλλη βεβαίωση
6. ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Η γνώση πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (α) επεξεργασίας κειµένων,
(β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, διαπιστώνεται µε έναν από τους ακόλουθους
τρόπους:
• Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι
πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) µε βάση τη
διεθνή επί του θέµατος πρακτική , ιδίως όσον αφορά τις υποδοµές, το λογισµικό , τις µεθόδους και τη
διαδικασία.
• Με τίτλους σπουδών τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας (ΙΕΚ), ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του
διατάγµατος αυτού. (Βλέπε λεπτοµέρειες στο τέλος της παραγράφου)
• Με την αναλυτική βαθµολογία τίτλων σπουδών, πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την
οποία προκύπτει η παρακολούθηση τεσσάρων τουλάχιστον µαθηµάτων υποχρεωτικών ή κατ’ επιλογή
Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ.
• Με βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986( Φ .Ε. Κ 75Α) από τα
οποία να προκύπτει εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών στα παραπάνω (α), (β), και(γ) γνωστικά
αντικείµενα Πληροφορικής, σε συνδυασµό πάντοτε µε τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή του
βιβλιαρίου κυρίας ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος κατά το χρονικό διάστηµα αυτό
ήταν ασφαλισµένος.
Όταν η προαναφερόµενη εµπειρία έχει αποκτηθεί σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994,
όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, ή σε υπηρεσίες ∆ηµοσίου χαρακτήρα
αλλοδαπής, απαιτείται µόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια της παρασχεθείσης εργασίας.
• Με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς πιστοποίησης
συµβεβληµένους µε φορείς εκτέλεσης προγραµµάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης
τεχνολογιών
πληροφορικής
και
τεχνολογιών
πληροφορικής
και
τηλεπικοινωνιών
που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελούν υπό την Εποπτεία του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
• Όσοι από τους υποψηφίους µε την αίτησή τους έχουν δηλώσει ως πρόσθετο προσόν, ότι έχουν την
από την προκήρυξη απαιτούµενη υποχρεωτικά γνώση Πληροφορικής ή Η/Υ αλλά δεν την αποδεικνύουν
µε έναν από τους προαναφερόµενους τρόπους, εφόσον περιλαµβάνονται στον πίνακα διοριστέων,
καλούνται από το ΑΣΕΠ, πριν την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, για να προσέλθουν σε
καθορισµένη ηµεροµηνία εξέτασης που διενεργείται από τον Ο .Ε. Ε. Κ. προκειµένου να αποδείξουν την
απαιτούµενη γνώση Πληροφορικής ή Η/Υ. Σε περίπτωση αποτυχίας διαγράφονται από τον πίνακα
διοριστέων, και καλείται ο αµέσως επόµενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος.
• ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΙΕΚ), ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του Π.∆.
50/2001 όπως ισχύει.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Πληροφορικής ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή Επιστήµης των Υπολογιστών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Επιστήµης και
Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και
Πληροφορικής ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων ή άλλος ισότιµος τίτλος
αντίστοιχης ειδικότητας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Εφαρµογών Πληροφορικής
στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων
ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τηλεπληροφορικής
και ∆ιοίκησης ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Μηχανικού
Πληροφορικής Τ.Ε. ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε. ή
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.,οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής, ή πτυχίο Α΄ή Β΄ κύκλου
Σπουδών Τ.Ε.Ε. του τοµέα Πληροφορικής – ∆ικτύων Η/Υ ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου
Πληροφορικής ,.ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

7. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται τις παρακάτω ιδιότητες θα πρέπει να συνυποβάλουν τα κάτωθι
δικαιολογητικά (επικυρωµένα):
α)
Αν είναι πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.),
ή πιστοποιητικό του δήµου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδροµή
αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου. Οι προϋποθέσεις
κτήσεως της ιδιότητας του πολυτέκνου αναφέρονται κατά περίπτωση στο Παράρτηµα Β΄ της παρούσας
προκήρυξης.
β)
Αν είναι τέκνα πολυτέκνων: Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(Α.Σ.Π.Ε.) ή α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή κοινότητας, στα
δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι και β) πιστοποιητικό (του οικείου δήµου ή κοινότητας)
οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η
συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου. Οι
προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται κατά περίπτωση
στο Παράρτηµα Β΄ της παρούσας προκήρυξης.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αυτό πρέπει να περιλαµβάνει:
1)
Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
α)
Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του.
β)
Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους.
γ)
Τα από το γάµο αυτό γεννηθέντα τέκνα.
δ)
Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία
πρέπει ν’ αναφέρονται αναλυτικά.
ε)
Τα εξώγαµα τέκνα για την µητέρα.
στ) Τα εξώγαµα τέκνα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από
αυτόν.
ζ)
Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η)
Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω.
θ)
Ηµεροµηνία γάµου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαµα να γίνει
µνεία).
2)
Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως µέλους πολύτεκνης οικογένειας:
α)
Ονοµατεπώνυµο των γονέων του και ηµεροµηνία του γάµου τους.
β)
Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από το γάµο αυτό αδελφών του.
γ)
Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει ν’
αναφέρονται αναλυτικά.
δ)
Τα εξώγαµα τέκνα της µητέρας του.
ε)
Τα εξώγαµα τέκνα του πατέρα του, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από
αυτόν.
στ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ)
Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω.
η)
Ηµεροµηνία γάµου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαµα
να γίνει µνεία).
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Εκτός από το πιστοποιητικό 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 και
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 ιδίου 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.

8.ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ (∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την
επικύρωση βλέπε Παραγρ.12)
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:
α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του
Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστηµίου CENTRAL LANCASHIRE ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT
COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International
English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate
(UCLES)–The British Council–IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω
ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2
του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε δίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F.–OPTION
LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το
1999 ο τίτλος του διπλώµατος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAIS (SORBONNE II) ή (DALF C2)
ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή άλλων πανεπιστηµίων
δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) ή KLEINES
DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστηµίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου ή µε
πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή άλλων πανεπιστηµίων
δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή
DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL
CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T.
Livello professionale του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
ε) Για την Ισπανική γλώσσα DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL ή DIPLOMA DE ESPANOL
COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education) ή CERTIFICADO
SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education) ή άλλων
πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του
Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα.
στ) Για τη Ρώσικη γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК-ДИПЛОМ ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ
ΑΘΗΝΩΝ) ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή (µε Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας
επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003).
Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:
α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του
Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE ή µε πτυχίο ΑDVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH
(ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED
COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων
πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL
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COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)–The British Council–IDP Education
Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate–Higher (BEC
Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή µε Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του
άρθρου 13 του Ν.3149/2003.

β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOME D’ ÉTUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο µέχρι το
1996) ή DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE
FRANCAISE (SORBONNE I) ή (DALF C1) ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau opérationell του
Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) ή ZENTRALE
OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ή PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου
Goethe ή µε πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του
άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ή CERTIFICAΤO DI
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T.
Livello operativo του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1
του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE
IDIOMAS) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
στ) Για τη Ρώσικη γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК–ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003).
Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται :
α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου
CAMBRIDGE ή µε πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE
COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων
πανεπιστηµίων δηµοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 και άνω ή µε 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 4,5 έως 5,5 ή Business English
Certificate–Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate
(UCLES) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή CERTIFICAT DE
LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996) ή (DELF B2) ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T.
Niveau social του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του
Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου
Goethe ή Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του
Ν.3149/2003.
δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
LIVELLO 3 (CELI 3) ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL
INTERMEDIO) ή DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education) ή µε Κρατικό
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Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του
άρθρου 13 του Ν.3149/2003.

στ) Για τη Ρώσικη γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК–ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003).
Η µέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:
α) για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ή International English
Language Testing System (IELTS) - Βαθµολογία από 3 έως 4 ή Business English Certificate - Preliminary
(BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
LOCAL EXAMINATIONS
SYNDICATE
(UCLES)
ή
BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH ή πτυχίο CERTIFICATE IN
INTERMEDIATE
COMMUNICATION
του
EDEXCEL
INTERNATIONAL
LONDON
EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 405 ΕΩΣ 500 (EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY ) USA ή µε
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
β) για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο (DELF B1) ή πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau survie του
Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
γ) για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρµόδιοι για το ΖD είναι από κοινού
το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νοµαρχιακό Συµβούλιο (EDK), το Αυστριακό ∆ίπλωµα Γερµανικής
Γλώσσας (OSD) και τα Συστήµατα Τεστ για την µετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT) ή ZERTIFIKAT DEUTSCH
ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) (Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του
2000) µε το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ή πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben του
Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
δ) για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA,
LIVELLO 2 (CELI 2) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ) ή πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello
suprawivenza του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του
Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
ε) για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA
(NIVEL INICIAL) ή CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry
of Education) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.
στ) για την Ρώσικη γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). ή (µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003).
Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής συµπεριλαµβανοµένων και των τίτλων που
αποδεικνύουν την γνώση ξένης γλώσσας, προσκοµίζονται:
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).Η επικύρωση των ως άνω τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων όταν προσκοµίζονται σε
φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Πρέπει να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρµόδια κατά νόµο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από
άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
Επίσης 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
∆ιερµηνείας 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 ,
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(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον
έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή

Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από
βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι σχετικής Απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
∆ιεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, περί επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας, προκειµένου να τους
αναγνωρισθεί το επίπεδο γνώσης της ξένης αυτής γλώσσας πρέπει να προσκοµίσουν:
Επικυρωµένο αντίγραφο και ακριβή µετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η απόφαση
αυτή.
Σηµείωση:
α) ∆εν 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) Ως πανεπιστήµια δηµόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόµενα από
κρατικούς φορείς ή οργανισµούς όπως οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης , περιφέρειες, καντόνια,
δηµόσια νοµικά πρόσωπα, κ.λ.π. ανάλογα µε την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της
∆ιοίκησης της οικείας χώρας.
γ) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου αποδεικνύουν και
τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

9. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι ή µόνο δηµότες µη µόνιµοι κάτοικοι, νοµών ή
νησιών ή παραµεθόριων περιοχών όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
και δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε θέσεις υπηρεσιών του ∆ηµοσίου ή των Νοµικών
Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14, που προκηρύχθηκαν στον αντίστοιχο νοµό ή νησί ή παραµεθόρια
περιοχή επί δεκαετία τουλάχιστον και των οποίων ζητούν τη προτίµηση, προσκοµίζουν:
i) Για την απόδειξη της µόνιµης κατοικίας, πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή κοινότητας σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 τ.Α΄).
ii) Για την απόδειξη της ιδιότητας του δηµότη, πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή κοινότητας.
Οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του ανωτέρω πλεονεκτήµατος και δέχονται να υπηρετήσουν
στη θέση της επιλογής τους επί 10ετία τουλάχιστον, δεν επιτρέπεται, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 14
του Ν.3051/2002, να αποσπασθούν, µετατεθούν, µεταταγούν ή µεταφερθούν πριν τη συµπλήρωση
10ετίας.

10. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
α. Οι παλιννοστούντες Πόντιοι οµογενείς, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου αλλοδαπής,
συµπεριλαµβανοµένης και της σελίδας µε την Ελληνική προξενική θεώρηση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
σκοπός άφιξης στην Ελλάδα είναι η παλιννόστηση, ή απόφαση του Νοµάρχη από την οποία να προκύπτει η
Ελληνική τους ιθαγένεια ή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής που έχει εκδώσει την σχετική απόφαση για την
ιθαγένεια (Α΄ Τµήµα Ιθαγένειας της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.) ότι ο
υποψήφιος ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία..
β. Οι παλιννοστούντες οµογενείς προερχόµενοι από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που απέκτησαν
την Ελληνική Ιθαγένεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2790/2000, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου
αλλοδαπής, συµπεριλαµβανοµένης και της σελίδας µε την Ελληνική προξενική θεώρηση, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο σκοπός άφιξης στην Ελλάδα είναι η παλιννόστηση ή απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
οικείας Περιφέρειας για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας ή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής που έχει
εκδώσει την σχετική απόφαση για την ιθαγένεια (Α’ Τµήµα Ιθαγένειας της ∆ιεύθυνσης Αστικής και
∆ηµοτικής Κατάστασης ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.) ότι ο υποψήφιος ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία..
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11. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ.
ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ
Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής συµπεριλαµβανοµένων και των τίτλων που
αποδεικνύουν την γνώση ξένης γλώσσας, προσκοµίζονται:
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).Η επικύρωση των ως άνω τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων όταν προσκοµίζονται σε
φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, γίνεται µόνο από δικηγόρο. Πρέπει δε να
συνοδεύονται και από την επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, από αρµόδια κατά νόµο αρχή
του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή
από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ
α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννοµης τάξης,
προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές Αρχές, ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ,όπως τίτλοι
σπουδών- άδειες -πιστοποιητικά- βεβαιώσεις κ.λ.π. ).
Επικύρωση ακριβούς αντιγράφου από το πρωτότυπο ή αντιγράφου από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που
εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι από αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το
πρωτότυπο), µπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόµενος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, δικηγόρο, ή
συµβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να προσκοµίσει φωτοτυπικά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων που ζητούνται µε
την προκήρυξη, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4
Ν.1599/1986,στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν
γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
β)Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλ. έγγραφα που δεν εκδίδονται από ∆ηµόσιες Αρχές της ηµεδαπής, όπως
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις εργοδοτών κ.λ.π). Προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή σε
φωτοτυπικά αντίγραφα συνοδευόµενα µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986,στην οποία ο
ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των
πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΄
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

1.
ΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ
Α) Για το χαρακτηρισµό προσώπου ως πολυτέκνου ή µέλους πολύτεκνης οικογένειας, κρίσιµα χρονικά
σηµεία είναι, σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες:
Ι.
Η 4 Ιανουαρίου 1979.
ΙΙ. Η 5 Ιανουαρίου 1979.
ΙΙΙ. Η 1 Ιανουαρίου 1983 και
ΙV. Η 18 Φεβρουαρίου 1983.
Β)
Ι.

Την ιδιότητα αυτή αποκτούν :
Κατά το Νόµο 1910/1944 (άρθρο 1) που ίσχυε µέχρι 4.1.1979:
1.
Οι γονείς µε 5 τουλάχιστον ζώντα τέκνα εφόσον αυτά είναι:
α) Τα θήλεα, άγαµα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τινος των γονέων,
β) Τα άρρενα, ανήλικα και άνευ ιδίου βιοποριστικού έργου,
γ) Σπουδαστές, µέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή µαθητές τεχνών και επαγγελµάτων και
δ) Ανίκανα προς εργασία, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέµου, ανεξαρτήτως ηλικίας
και στις δύο περιπτώσεις.
2.
Η µητέρα χήρα µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α΄ - δ΄ της περιπτώσεως 1), εφόσον
είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
3.
Ο πατέρας µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α΄ - δ΄ της περιπτώσεως 1), εφόσον
κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι
ανάπηρος πολέµου µε αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
4.
Ο σύζυγος µε 4 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α΄ - δ΄ της περιπτώσεως 1), σε
περίπτωση θανάτου της µητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε
εργασία από οποιοδήποτε λόγο και
5.
Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και
απολαµβάνουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετηµάτων, υπό τους περιορισµούς της
περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η
Όσοι κατά τις διατάξεις του ανωτέρου νόµου (1910/1944) είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου κατά την 5η
Ιανουαρίου 1979 (άρθρο 2 Ν.860/1979) τη διατηρούν ισοβίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η
1.
Για το χαρακτηρισµό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νοµίµου γάµου και ii)
και τα εκ προτέρου νοµίµου γάµου.
Επιπλέον: α) για τη µητέρα και τα εξώγαµα και β) για τον πατέρα και τα νοµιµοποιηθέντα και τα
νοµίµως αναγνωρισθέντα.
2.
Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το
µη συµπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού
Κώδικα.
ΙΙ.

Κατά το Νόµο 860/1979 που ισχύει από 5 Ιανουαρίου1979 µέχρι σήµερον:
1.
Όσοι είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου
(5.1.1979), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1910/1944, την οποία και διατηρούν ισοβίως.
2. Οι γονείς µε 4 τουλάχιστον τέκνα, εφόσον αυτά είναι:
α)
Τα θήλεα, άγαµα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τινος των γονέων,
β)
Τα άρρενα ανήλικα,
γ)
Σπουδαστές, µέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή µαθητές τεχνών και επαγγελµάτων
και
δ)
Ανίκανα προς εργασία, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέµου, ανεξαρτήτως ηλικίας
και στις δύο περιπτώσεις.
3.
Η µητέρα χήρα µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α΄ - δ΄ της περιπτώσεως 1), εφόσον
είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
4.
Ο πατέρας µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α΄ - δ΄ της περιπτώσεως 1), εφόσον
κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι
ανάπηρος πολέµου µε αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
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5.

Ο σύζυγος µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α΄ - δ΄ της περιπτώσεως 1), σε
περίπτωση θανάτου της µητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε
εργασία από οποιοδήποτε λόγο και
6. Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και
απολαµβάνουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετηµάτων, υπό τους περιορισµούς της περιπτώσεως 1 και
εφόσον και τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η
Όποιος, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του, τη διατηρεί ισοβίως (άρθρο 2).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η
α)
Για το χαρακτηρισµό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νοµίµου γάµου και ii)
και τα εκ προτέρου νοµίµου γάµου.
Επιπλέον: α) για τη µητέρα και τα εξώγαµα και β) για τον πατέρα και τα νοµιµοποιηθέντα και τα
νοµίµως αναγνωρισθέντα.
β)
Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το
µη συµπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού
Κώδικα.
ΙΙΙ. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγµατος, από 1η Ιανουαρίου 1983 τόσο τα άρρενα,
όσο και τα θήλεα τέκνα πρέπει να είναι ανήλικα δηλαδή να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος
της ηλικίας τους. Από 18-2-1983 ανήλικος είναι όποιος δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
(άρθρο 3 του Ν.1329/1983).
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ*
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

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

ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

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

Τηλ.:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ.:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρον.
Ταχυδροµείου
(e- mail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):
(2)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

...........................................................................................................................................................................................................
1. Τα στοιχεία που συµπληρώνω στον πίνακα για την απόδειξη της εµπειρίας είναι ακριβή.
2. Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων
προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µε όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε θα διαγραφώ από τον πίνακα
διοριστέων και θα έχω τις προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/86.
Τίτλος σπουδών (3)

Εκπαιδευτικό ίδρυµα

Ηµεροµηνία κτήσης

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος (όπου απαιτείται) (4)

Φορέας χορήγησης αυτής

Ηµεροµηνία λήψης

Ασφαλιστικός φορέας (5)

Συνολική διάρκεια ασφάλισης σε µήνες

(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».
(3), (4), (5) Τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία καταθέτω µε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 021.

* Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για απόδειξη εµπειρίας.

Όπισθεν →
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Έως

(β)

(2)

(α)

Φορέας απασχόλησης – Εργοδότης

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

ΣΥΝΟΛΟ

Κατηγορία φορέα

Από

Ηµέρες απασχόλησης

α/α

Μήνες απασχόλησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (1)
(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η εµπειρία που επικαλείται στην αίτησή του.)

Αντικείµενο απασχόλησης

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ (3)

(1) Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και δεύτερο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
(2) Συµπληρώνεται κατά περίπτωση µε Ι ή ∆, ανάλογα µε την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός τοµέας, Φυσικά
Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (εταιρείες κτλ.) ∆: ∆ηµόσιος τοµέας, υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού ή ΝΠΙ∆ του δηµόσιου τοµέα της παρ. 1 του αρ. 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 3 του αρ.1 του Ν.2527/1997.
Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία συµπληρώνεται η ένδειξη «Ε».

(3) Συµπληρώνεται το Γενικό Σύνολο Εµπειρίας σε Μήνες. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εµπειρία το σύνολο των ηµερών διαιρείται
διά του 25 (αριθµός ηµεροµισθίων) και το ακέραιο αποτέλεσµα προστίθεται στο σύνολο των µηνών εµπειρίας της στήλης (α).
Βεβαιώνεται
του/της

το

γνήσιο

της

υπογραφής

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

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

Ο/Η ∆ηλ.........

.............................................................................
µε Α.∆.Τ. ..............................................................
Ηµεροµηνία ........................................................
Υπηρεσία ...........................................................

Υπογραφή

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

Proslipsis.gr
Υπογραφή

40

Proslipsis.gr

Proslipsis.gr

Proslipsis.gr

