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∆ΩΡΕΑΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π.

Αρ. Φύλλου 204
6 Μαΐου 2008

Προκήρυξη
(Αριθμός 1/302Μ/2008)
Πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
που εδρεύει στην Αθήνα
Nομού Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου εικοστού του ν. 3607/2007 « Σύσταση και
Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνι−
κής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστι−
κής και οργανωτικές διατάξεις (ΦΕΚ 245/1.11.2007/ τ. Α΄).
β) Tου ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκη−
σης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.
γ) Του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση
και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 206/8.10.1997/τ. Α΄), όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.
δ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συ−
ναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ. Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3146/2003 (ΦΕΚ
125/23.5.2003/ τ. Α΄).
ε) Του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος
προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ
151/6.8.2004 τ. Α΄).
στ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
48/23.2.2005 /τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
11 παρ. 3 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/23.11.2007/τ. Α΄).
ζ) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοι−
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/7.4.2006/τ. Α΄).
η) Του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και δι−
άθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»
(ΦΕΚ24/9.2.2007/τ. Α΄).

θ) Του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2247/1994 «Ρυθμίσεις θεμά−
των συστήματος προσλήψεων» (ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α΄).
ι) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175/30.7.1996/τ. Α΄).
ια) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα»
(ΦΕΚ 39/5.3.2001/τ. Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με
το π.δ. 347/23.12.2003 (ΦΕΚ 315/31.12.2003/τ. Α΄), το π.δ.
44/8.3.2005 (ΦΕΚ 63/9.3.2005 τ. Α΄), το π.δ. 116/8.6.2006
(ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ. Α΄) και το π.δ. 146/27.7.2007 (ΦΕΚ
185/3.8.2007/τ. Α΄).
2. Tην υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ
1854/11.12.2003/τ. Β΄) για τις διαδικασίες πλήρωσης θέ−
σεων των φορέων του δημοσίου τομέα.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης « Τροποποιηση της αριθμ. 42948/2003
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 989/25.7.2006/τ. Β΄) για
την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υπο−
βολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 80067/13.12.2007 απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Ανακατανομή των κενών θέσεων του τα−
κτικού διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού Απα−
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε υφιστάμε−
νους κλάδους (ΦΕΚ 2372/13.12.2007 τ. Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.Εγκρ. 7/27/35147/π.ετ./4.2.2008
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ−
βουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) «Αναστολή διορισμών
και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/28.12.2006
τ. Α΄), για την έγκριση πλήρωσης των προκηρυσσομένων
θέσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ. Εγκρ. 7/54/4147/4.3.2008 όμοια.
6. Την υπ’ αριθμ. Β110113/12.3.2008 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσε−
ως Εργατικού Δυναμικού, ότι υπάρχουν εγκεκριμένες πι−
στώσεις για την πλήρωση των θέσεων (παρ. 3 του άρ−
θρου 16 του ν. 2190/1994).
7. Την υπ’ αριθμ. 921/4.3.2008 απόφαση του Δ.Σ. του
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (συ−
νεδρίαση 11/4.3.2008), σχετικά με την κατανομή οκτα−
κοσίων ενενήντα (890) κενών οργανικών θέσεων δια−
φόρων ειδικοτήτων.

5640

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

8. Την υπ’ αριθμ. Β109594/6.3.2008 απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
σχετικά με την κατανομή οκτακοσίων ενενήντα (890) κενών οργανικών θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, η οποία
εγκρίθηκε με την αριθ. 19815/447/28.3.2008 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
9. Το υπ΄αριθ.12454/23.4.2008 εγκριτικό επί της προκήρυξης έγγραφο του ΑΣΕΠ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων ενενήντα (890) συνολικώς θέσεων, των κατηγοριών
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
ΠΕ: 536
ΤΕ: 134
ΔΕ: 220
• Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ
και ΔΕ, κατά κλάδο καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ. 6 άρθρο 14 ν. 2190/1994 όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον συνυποβάλουν με την
αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας.
• Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ
και ΔΕ, κατά κλάδο καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρο
1 ν. 3454/2006), εφόσον συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας.
• Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ
και ΔΕ, προκειμένου για φορέα που εδρεύει στους νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας πλην του νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλιννοστούντες
Ποντίους ομογενείς, εφόσον δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και
συνυποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας
προκήρυξης (ν. 2190/1994 άρθρο 14 παρ. 6, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997).
• Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ
και ΔΕ, προκειμένου για φορέα που εδρεύει στους νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας πλην του νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από ομογενείς
προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2790/2000, εφόσον δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον
και συνυποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας
(ν. 2790/2000 άρθρο 9 παρ. 1 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000).
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η κατανομή των ειδικών θέσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 ως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006.
Οι ειδικές θέσεις για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ορίζονται στον πίνακα θέσεων που ακολουθεί
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων,
γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας παλιννοστούντες ποντίους ομογενείς και παλιννοστούντες
ομογενείς του ν. 2790/2000, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από
υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση συμμετοχής για τους
αντίστοιχους κλάδους.
Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό είναι οι εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

α/α

ΚΛΑΔΟΙ

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙ−
ΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

Γενι−
κές
Θέ−
σεις

(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Θέσεις
Θέσεις
Τριτέ−
Θέσεις
Πολυτέ−
κων ή Θέσεις
Ομογενών
κνων &
Τέ−
Παλιν/
ν. 2790/
Τέκνων
κνων
ντων
2000
Πολυτέ−
Τριτέ−
κνων
κων
(1)
(1)
(1)
(1)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

9

6

2

1

−

−

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

5

4

1

−

−

−

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΑΡΤΑΣ

4

3

1

−

−

−

ΑΘΗΝΩΝ

180

100

50

30

−

−

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

25

14

7

4

−

−

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

8

5

2

1

−

−

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

15

9

4

2

−

−

ΑΧΑΪΑΣ

12

8

3

1

−

−

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

8

5

2

1

−

−

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2

2

−

−

−

−

ΔΡΑΜΑΣ

7

3

1

1

1

1

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(ΡΟΔΟΣ)

6

4

1

1

−

−

ΕΒΡΟΥ

4

3

1

−

−

−

ΕΠΑΡΧΕΙΟ Β. ΕΒΡΟΥ

2

2

−

−

−

−

ΕΥΒΟΙΑΣ

6

5

1

−

−

−

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1

1

−

−

−

−

ΗΛΕΙΑΣ

7

5

1

1

−

−

ΗΜΑΘΙΑΣ

5

4

1

−

−

−

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

12

8

3

1

−

−

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

56

32

15

9

−

−

1

1

−

−

−

−

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

4

3

1

−

−

−

4

3

1

−

−

−

ΚΑΒΑΛΑΣ

5

4

1

−

−

−

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

5

4

1

−

−

−

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

5

2

1

−

1

1

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

8

5

2

1

−

−

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

2

2

−

−

−

−

ΚΟΖΑΝΗΣ

7

3

1

1

1

1

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

6

4

1

1

−

−

ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ)

3

3

−

−

−

−

1

1

−

−

−

−

1

1

−

−

−

−

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

3

3

−

−

−

−

ΛΑΡΙΣΑΣ

12

8

3

1

−

−

ΕΠΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

3

3

−

−

−

−

ΛΕΣΒΟΥ

1

1

−

−

−

−

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

8

5

2

1

−

−

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4

3

1

−

−

−

ΞΑΝΘΗΣ

5

4

1

−

−

−

ΠΕΛΛΑΣ

5

4

1

−

−

−

ΠΙΕΡΙΑΣ

7

3

1

1

1

1

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3

3

−

−

−

−

ΡΟΔΟΠΗΣ

3

3

−

−

−

−

ΣΑΜΟΥ

1

1

−

−

−

−

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
(ΘΗΡΑ)
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥ
(ΠΑΡΟΣ)

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

5643

ΣΕΡΡΩΝ

12

3

3

2

2

2

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9

6

2

1

−

−

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

7

5

1

1

−

−

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4

3

1

−

−

−

ΦΩΚΙΔΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

6

2

1

1

1

1

ΧΑΝΙΩΝ

7

5

1

1

−

−

536

334

123

65

7

7

ΣΥΝΟΛΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

α/α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΚΛΑΔΟΙ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ

–
–
–
–
–
–
−
–
–
–

ΣΥΝΟΛΙ−
ΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

Γενι−
κές
Θέ−
σεις

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Θέσεις Θέσεις
Πολυτέ− Τριτέ−
Θέσεις
κνων &
κων ή
Παλιν/
Τέκνων Τέκνων
ντων
Πολυτέ− Τριτέ−
κνων
κων

Θέσεις
Ομογε−
νών
ν. 2790/
2000

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ−
ΝΙΑΣ

3

3

−

−

−

−

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΑΡΤΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΑΘΗΝΩΝ

34

20

9

5

−

−

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3

3

−

−

−

−

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2

2

−

−

−

−

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

3

3

−

−

−

−

ΑΧΑΪΑΣ

6

5

1

−

−

−

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΔΡΑΜΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(ΡΟΔΟΣ)

2

2

−

−

−

−

ΕΒΡΟΥ

1

1

−

−

−

−

ΕΠΑΡΧΕΙΟ Β.
ΕΒΡΟΥ

1

1

−

−

−

−

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

5644
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1

1

−

−

−

−

ΗΛΕΙΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΗΜΑΘΙΑΣ

4

3

1

−

−

−

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

3

−

−

−

−

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

16

10

4

2

−

−

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΙΩΑΝ−
ΝΙΝΑ)

3

3

−

−

−

−

ΚΑΒΑΛΑΣ

4

3

1

−

−

−

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΚΙΛΚΙΣ (ΓΟΥΜΕΝΙΣ−
ΣΑ)

2

2

−

−

−

−

ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

1

1

−

−

−

−

ΚΟΖΑΝΗΣ

3

3

−

−

−

−

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥ−
ΡΟΣ)

1

1

−

−

−

−

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΛΑΡΙΣΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1

1

−

−

−

−

ΛΕΣΒΟΥ

4

3

1

−

−

−

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3

3

−

−

−

−

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΠΕΛΛΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΠΙΕΡΙΑΣ

4

3

1

−

−

−

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1

1

−

−

−

−

ΣΑΜΟΥ

1

1

−

−

−

−

ΣΕΡΡΩΝ

1

1

−

−

−

−

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

1

−

−

−

−

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
43.
44.
45.
46.

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

5645

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΦΩΚΙΔΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΧΑΝΙΩΝ

2

2

−

−

−

−

ΧΙΟΥ

1

1

−

−

−

−

134

109

18

7

0

0

ΣΥΝΟΛΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

α/α

ΚΛΑΔΟΙ

ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙ−
ΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Γενι−
κές

Θέσεις

Θέσεις

Θέ−
σεις

Πολυτέ−
κνων &
Τέκνων
Πολυτέ−
κνων

Τριτέ−
κων ή
Τέκνων
Τριτέ−
κων

(1)

(1)

Θέσεις

Θέσεις

Παλιν/
ντων

Ομογενών
ν. 2790/
2000

(1)

(1)

(1)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ−
ΝΙΑΣ

4

3

1

−

−

−

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΑΡΤΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΑΘΗΝΩΝ

72

40

20

12

−

−

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6

5

1

−

−

−

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6

4

1

1

−

−

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤ−
ΤΙΚΗΣ

5

4

1

−

−

−

ΑΧΑΪΑΣ

5

4

1

−

−

−

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

6

4

1

1

−

−

ΔΡΑΜΑΣ

1

1

−

−

−

−

4

3

1

−

−

−

2

2

−

−

−

−

ΕΒΡΟΥ

1

1

−

−

−

−

ΕΠΑΡΧΕΙΟ Β.
ΕΒΡΟΥ

3

3

−

−

−

−

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(ΡΟΔΟΣ)
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΩ
(ΚΩΣ)
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
−
31.
32.
−
33.
34.
35.
36.
−
37.
−
38.
39.
40.
41.
42.

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΗΛΕΙΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΗΜΑΘΙΑΣ

3

3

−

−

−

−

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3

3

−

−

−

−

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

20

12

5

3

−

−

ΕΠΑΡΧΕΙΟ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

1

1

−

−

−

−

3

3

−

−

−

−

3

3

−

−

−

−

ΚΑΒΑΛΑΣ

5

4

1

−

−

−

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3

3

−

−

−

−

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

2

2

−

−

−

−

ΚΙΛΚΙΣ
(ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ)

1

1

−

−

−

−

ΚΟΖΑΝΗΣ

5

4

1

−

−

−

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

2

2

−

−

−

−

2

2

−

−

−

−

1

1

−

−

−

−

ΛΑΡΙΣΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΕΠΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

5

4

1

−

−

−

ΛΕΣΒΟΥ

1

1

−

−

−

−

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΞΑΝΘΗΣ

1

1

−

−

−

−

ΠΕΛΛΑΣ

3

3

−

−

−

−

ΠΙΕΡΙΑΣ

3

3

−

−

−

−

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

2

−

−

−

−

ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(ΣΥΡΟΣ)
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
(ΘΗΡΑ)
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
− ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ
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ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1

1

−

−

−

−

ΡΟΔΟΠΗΣ

2

2

−

−

−

−

ΣΑΜΟΥ

2

2

−

−

−

−

ΣΕΡΡΩΝ

5

4

1

−

−

−

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3

3

−

−

−

−

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1

1

−

−

−

−

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2

2

−

−

−

−

ΧΑΝΙΩΝ

4

3

1

−

−

−

ΧΙΟΥ

1

1

−

−

−

−

220

166

37

17

0

0

Ενδείξεις του πίνακα για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ:
Στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο, οι οποίες αναλύονται,
κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.
Στις στήλες «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πο−
λυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος Πόντιου
ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000.
Στις στήλες με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται
υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον
έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών− μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες
αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου
κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται
από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 3636549)] των κατωτέρω επιπέδων:
Πιστοποιητικό Γ΄ Επιπέδου: για τον κλάδο διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).
Πιστοποιητικό Δ’ Επιπέδου: για τον κλάδο διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης.
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.
Δικαιούνται 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.δ. 3832/1958).
2. Να έχουν γεννηθεί:
α) Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ έως και το έτος 1987
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσεως που επιλέγουν.
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4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:
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 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 και των δύο προηγουμένων.
στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου
14 του ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1
του ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής 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.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του
Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους− μέλους της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
6. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών
οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.
Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή
κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα.
Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και
κατέχουν οργανικές θέσεις.
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

α/α

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα
προσόντα

1

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής*.

X

2

Εμπειρία σε θέματα προώθησης της Απασχόλησης και Καταπολέμησης της ανεργίας
σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ .

Χ

*Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:
α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος,
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια
αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
α/α

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα
προσόντα

1

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλο−
γής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδα−
πής* ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής*.

X

2

Εμπειρία σε θέματα προώθησης της Απασχόλησης και Καταπολέμησης της ανερ−
γίας σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ .

Χ

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:
α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβού−
λιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμ−
φωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή
του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
α/α

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα
προσόντα

1

− Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
ή
− Πτυχίο Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρ−
τητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαι−
δευτικού (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Απολυτήριος τίτλος:
− Ενιαίου Λυκείου ή
− Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων ή
β) Οικονομίας ή
γ) Βιβλιοθηκονομίας ή
− Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων:
α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή
β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή
γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή
δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή
ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή
− Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλο−
δαπής

X

2

Εμπειρία σε θέματα προώθησης της Απασχόλησης και Καταπολέμησης της ανεργίας
σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ .

Χ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του ΟΑΕΔ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ
και ΔΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, εφόσον
αποδεικνύουν εμπειρία απασχόλησης στον ΟΑΕΔ σε θέματα προώθησης της Απασχόλησης και Καταπολέμησης
της ανεργίας, σύμφωνα με το ν. 3607/2007 (άρθρο 20 παρ. 3 & 4).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΊΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Στις Ειδικές Περιπτώσεις Πρόσληψης εμπίπτουν:
Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά,
συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
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, ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004).
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Β) Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό
επιτροπεία κατά τον χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης, (τρίτο εδάφιο, παρ. 21, άρθρο 20 ν. 2738/1999).
Γ) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 (παρ.
6, άρθρο 18 ν.2768/1999).
Δ) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνέπεια του τροχαίου δυστυχήμα−
τος στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003.
ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και
νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν ή
λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρό−
κειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματι−
σθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους.
Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη
απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007 «Διορι−
σμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 3200/2003 − ΦΕΚ 281/Α/9.12.2003», ΦΕΚ 922/Β/8.6.2007).
2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις (Α), (Β), (Γ) και (Δ) προσλαμβάνονται στο δημό−
σιο και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθ’ υπέρβα−
ση του προβλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας σε
σειρά πέραν του αριθμού των προσληπτέων και έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα, τα
απαιτούμενα για τις θέσεις που επιθυμούν να διορισθούν γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά ορί−
ζονται στην οικεία προκήρυξη. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση
που συνιστάται με την απόφαση πρόσληψης στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και καταλαμ−
βάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε καταργείται
αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 ν.2738/1999, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 18
του ν. 2768/1999 και το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007).
Τα υποβλητέα δικαιολογητικά για την απόδειξη των παραπάνω ιδιοτήτων αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
της παρούσας προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση απευθύνεται και υποβάλλεται στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ στην
ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8 – Τ.Κ. 174 56 Άλιμος, (αρμόδια υπάλληλος για παροχή πληροφοριών
κ.Καλλιόπη Μπίνου, τηλέφωνο: 210−9989392)
Τα έντυπα των αιτήσεων (ΠΕ: 185Φ, ΤΕ: 186Φ και ΔΕ: 187Φ) διατίθενται από τον Οργανισμό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού στην ανωτέρω διεύθυνση και από τα Περιφερειακά Γραφεία και Τοπικές Υπηρεσίες του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των Νομών στους οποίους προκηρύσσονται οι θέσεις.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση
για την προκήρυξη 1/΄302Μ/2008 ». Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι απλός μεγέθους Α4 και όχι ο
ειδικός φάκελος ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.
Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων:
α) Από την επιλογή του αρχικού menu «Έντυπα Αιτήσεων» – «Διαγωνισμών Φορέων» της ιστοσελίδας του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
β) από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www.kep.gov.gr και στην επιλογή Σύνδεσμοι, επιλογή «Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές», επιλογή «ΑΣΕΠ» − «Διαγωνισμών Φορέων».
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(Π.Ε ή Τ.Ε ή Δ.Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.
Με την κατάθεση της αιτήσεως, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επισυνάπτεται και παράβολο δέκα
πέντε (15) Eυρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς
επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται
στην αίτηση του υποψηφίου.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα
από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας
και η αίτησή του απορρίπτεται.
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Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος ή ιδιότητας ή κριτηρίου είτε δήλωση
ανάληψης υποχρέωσης ή δέσμευσης, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη,
διαφορετικά δηλώνεται με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως, ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων δεν
παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπληρώσεως των
αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται, επιμελείται
όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά
που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει. Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει
αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική
περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», χωρίς να ελέγχει το κύρος και το
περιεχόμενο τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα
δικαιολογητικά που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται.
Οι ίδιες παραπάνω ενέργειες που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο πρέπει να γίνονται
από τον αρμόδιο υπάλληλο παραλαβής των αιτήσεων και στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται
ταχυδρομικώς.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπαλλήλου σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρινές το ονοματεπώνυμό
του.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας
δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τύπο. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων γίνεται δημόσια ανακοίνωση από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού που αποστέλλεται στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα
κρατικά τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί
να αρχίσει πριν περάσουν δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο
των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας
του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό
γεννήσεως.
2. Παράβολο δέκα πέντε (15) Eυρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
3. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ή δήλωση στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο της
αίτησης (όπου η δέσμευση αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄−ΓΕ−
ΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) ότι, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμ−
μετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχε θέση τακτικού υπαλλή−
λου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, κατόπιν διορισμού του με τις διατάξεις του ν. 2190/1994
ή αν κατείχε, ότι έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό του (παρ. 5 άρθρο 10 ν. 2839/2000).
Επίσης, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή του, σε πρωτότυπο ή αντί−
γραφο επικυρωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου:
4. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού
και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με
ακέραιο αριθμό απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
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 ΟΕΕΚ και
η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι των ΙΕΚ πρέπει να προσκομίσουν:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση
του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων
πιστοποίησης
ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των
εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος.
Τίτλοι σπουδών (πλην των οριζομένων ως προσόντων διορισμού), όπως αυτοί αναφέρονται στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Α΄ της παρούσας προκήρυξης, για τους κλάδους/ ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
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Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον:
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή
το Ι.Τ.Ε, για την ισοτιμία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία
του τίτλου καθώς και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από
το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην τελευ−
ταία αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμι−
ζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000
(άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθε−
σμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτι−
μίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ
149Α) όπως ισχύει και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλ−
ματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμ−
βούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του
π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α΄), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτι−
μία και την αντιστοιχία του τίτλου.
Σημείωση: (βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογι−
κής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζε−
ται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος στη θέση του εντύπου της
αίτησης που αναφέρεται στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, 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 ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων
της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν
σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο
έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζό−
μενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαικών και Πληρο−
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση
του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής, τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
β) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)− Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία καθώς και βεβαίωση
αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε
εικοσάβαθμη κλίμακα.
Οι κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα
με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελμα−
τικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ
178Α΄), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία του τίτλου.
5. ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΠΕ,ΤΕ)
Μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, καθώς και βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα η οποία
να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή β) πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει
εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που, από το πιστοποιητικό ή την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμε−
νο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστι−
κό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρί−
ζεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισο−
τιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος,
β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει τον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχι−
ακός τίτλος.
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ. (ΓΙΑ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., στο οποίο να ανα−
φέρεται το χρονικό διάστημα της κατάρτισης και η ειδικότητα. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την “Επαγ−
γελματική Κατάρτιση Α.Ε.” (Λεωφ. Τατοΐου 125 και Γ. Λύρα 140, Κηφισιά). Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστοποιη−
τικό επιτυχούς παρακολούθησης από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ που εκτέλεσε το
πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν άλλη βεβαίωση.
Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ σε αντικείμενο συναφές
με εκείνο της προς πλήρωση θέσης (παρ. 8 άρθρο 24 ν.3200/2003), δεν εμπίπτει στα προγράμματα που αναφέ−
ρονται στην παράγραφο αυτή.
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
α. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας.
Η απαιτούμενη από την προκήρυξη εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με
αντίστοιχες:
• Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή
• Συμβάσεις έργου ή
• Πράξεις διορισμού σε θέσεις του άρθρου 23 του β.δ. 404/1971 (ΦΕΚ 123/Α΄),
οι οποίες (συμβάσεις ή πράξεις) δεν έχουν λήξει την 1η Νοεμβρίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό του
ν.3607/2007 (ΦΕΚ 245/1.11.2007/τ. Α΄).
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής
διάρκειας της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσας προκήρυξης.
β. Βαθμολογούμενη εμπειρία.
• Ως βαθμολογούμενη εμπειρία, για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση σε θέμα−
τα Προώθησης της Απασχόλησης και Καταπολέμησης της ανεργίας, σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, υπολογιζόμενη,
μετά την απόκτηση του ζητούμενου από την προκήρυξη Βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι
μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, για όλους τους προκηρυσσόμενους κλάδους.
Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’
της παρούσας προκήρυξης.
γ. Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50%.
Για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του τακτικού διοικητικού προσωπικού του ΟΑΕΔ, οι μονάδες
εμπειρίας του υποψηφίου προσαυξάνονται κατά 50%, εφόσον ο υποψήφιος έχει προυπηρεσία είκοσι τεσσάρων
(24) τουλάχιστον μηνών σε θέματα Προώθησης της Απασχόλησης και Καταπολέμησης της ανεργίας σε υπηρε−
σίες του ΟΑΕΔ, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου ή πράξεις διορισμού σε θέ−
σεις του άρθρου 23 του β.δ. 404/1971 (ΦΕΚ 123/Α΄), που δεν έχουν λήξει την 1η Νοεμβρίου 2007, που έχει πραγ−
ματοποιηθεί κατά την χρονική περίοδο από 1.1.1990 έως και την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης (άρθρο
2 ν. 3320/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3613/2007).
Οι τρόποι απόδειξης της εμπειρίας με δικαίωμα προσαύξησης αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας προκήρυξης.
δ. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).
8. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΌΠΟΣ ΑΠΌΔΕΙΞΗΣ (ΓΙΑ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής, είτε απαιτείται ως προσόν διορισμού είτε λαμβάνεται υπόψη
ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Γ΄ της
παρούσας προκήρυξης.
9. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΟΝΤΙΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ν. 2790/2000.
• Οι παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς, φωτοαντίγραφο του Ελληνικού διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από
την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή ή διαβατηρίου αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας με
την Ελληνική προξενική θεώρηση, από τα οποία να προκύπτει ότι ο σκοπός άφιξης στην Ελλάδα είναι η παλιν−
νόστηση ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει την απόφαση απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας
ότι πρόκειται για παλιννοστούντα Πόντιο ομογενή. Επίσης πρέπει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή από βεβαί−
ωση Ελληνικής αρχής ή αρχής του κράτους προέλευσής τους να προκύπτει και ότι η χώρα της μόνιμης εγκατά−
στασής τους ήταν η πρώην Σοβιετική Ένωση. Αν δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως από το φωτοαντίγρα−
φο του ατομικού δελτίου ταυτότητας, πρέπει να υποβάλλεται και πιστοποιητικό γεννήσεως.
• Οι παλιννοστούντες ομογενείς προερχόμενοι από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που απέκτησαν
την Ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, απόφαση απόκτησης της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ένδειξη στην
αίτηση συμμετοχής τους ή να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι δέχονται να
υπηρετήσουν επί δεκαετία τουλάχιστον στις περιοχές στις οποίες προκηρύσσονται οι αντίστοιχες θέσεις.
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10. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
• Οι πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή
αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλο−
δαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται
και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του πολυτέκνου αναφέρονται κατά
περίπτωση στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας προκήρυξης.
• Τα τέκνα πολυτέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων
είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, που
περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πο−
λυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπον−
δίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται
για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Οι προϋποθέσεις κτήσεως
της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται, κατά περίπτωση, στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ε’ της πα−
ρούσας προκήρυξης.
Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπή αρχή ορίζεται στο
τέλος του Κεφαλαίου Γ΄ της προκήρυξης.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των Πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως
ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν ο υποψήφιος 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 να αναφέ−
ρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από
αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
2) Όταν ο υποψήφιος πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων 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 να αναφέρονται αναλυ−
τικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από
αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
Για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ε’:
Α. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979, το πιστοποι−
ητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου 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 να αναφέ−
ρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα.
στ)Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα 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 μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων 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 να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από
αυτόν.
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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).
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.
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 σπου−
δών ή της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα.
Β. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει των διατάξεων του νόμου 3454/2006, το πι−
στοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου 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 τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται ανα−
λυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων 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 τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου 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 όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως,
ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και
η ισοβιότητα αυτής.
β) Σε περίπτωση αναπηρίας εξ’ οιασδήποτε αιτίας ή αναπηρίας πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως
ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά
περίπτωση, αναπηρία και ειδικώς για την αναπηρία πολέμου και η ισοβιότητα αυτής.
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα
με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει το
χρονικό διάστημα των σπουδών.
δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θη−
τεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από αρμόδια αρχή
11. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ −ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Ο ένας εκ των γονέων με τρία παιδιά ή Ένα εκ των τριών τέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των
οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου
τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. Οι προϋποθέσεις κτήσεως της
ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας αναφέρονται κατά περίπτωση στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΣΤ’ της παρούσας προκήρυξης και
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία:
i) να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα
λοιπά μέλη της οικογένειας και
ii) να βεβαιώνεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας δεν έχει διοριστεί κάνοντας χρήση του δικαιώματος του
ποσοστού 10%.
Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπή αρχή ορίζεται στο
τέλος του Κεφαλαίου Γ΄ της προκήρυξης.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
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β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται ανα−
λυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
στ)Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων 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 τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία)
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας
και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω
αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα
με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευ−
σης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το
χρονικό διάστημα σπουδών .
γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του
θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή δι−
ακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους,
ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρω−
μένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει
ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
12. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.
Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε» Θεσσαλονίκης,
προκειμένου να τύχουν προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας που συγκεντρώνουν
από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να προσκομίσουν:
α) Αντίγραφο εγγράφου Καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας και Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν
έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3526/2007
(ήτοι 9.2.2007), προκειμένου για τους απολυθέντες ή
β) Αντίγραφο Πράξεως παραιτήσεως, προκειμένου για τους παραιτηθέντες.
Οι προϋποθέσεις χρήσης της ανωτέρω προσαύξησης αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ…Ε΄….
13. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τους υποψηφίους που κάνουν χρήση του πλεονεκτήματος της εντοπιότητας:
ΝΟΜΟΥ − ΝΗΣΙΟΥ − ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ
α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη και μόνιμου κατοίκου δήμου ή κοινότητας των Νομών ή Νησιών
ή Παραμεθόριων περιοχών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ΄ της παρούσας, βεβαίωση του Δημάρχου ή του
Προέδρου του οικείου δήμου ή κοινότητας.
β) Για την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη μη μόνιμου κατοίκου Δήμου ή Κοινότητας των Νομών ή Νησιών
ή Παραμεθόριων περιοχών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό του οικείου Δήμου
ή Κοινότητας.
Για την ανωτέρω περίπτωση οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του πλεονεκτήματος της εντοπιότητας πρέπει
να συμπληρώσουν τη σχετική ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής τους ή να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, κατά
το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι δέχονται να υπηρετήσουν στη θέση της επιλογής τους επί μια τουλάχιστον
δεκαετία. Οι ίδιοι υποψήφιοι απαγορεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 3051/2002, να αποσπαστούν,
μετατεθούν, μεταταγούν ή μεταφερθούν πριν τη συμπλήρωση δεκαετίας.
14. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ− ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επι−
κυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του
ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί
από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζο−
νται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή
αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία
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έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμη−
νέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1.2.1914.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπου−
δών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φω−
τοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις
οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί−
γραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί
η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επι−
κυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προ−
ερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών
– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτο−
τύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το
οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε
διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο
ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη,
συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο εν−
διαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων
που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντί−
γραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.
2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει
την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντί−
γραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερό−
μενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει
στα χέρια του.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμ−
μετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της προ−
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο
κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ,
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ
α) Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα
με τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3051/2002, το άρθρο
42, παρ. 3 του ν. 3536/2007 και το άρθρο 8, παρ 3 του ν.3613/2007, για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εφόσον
δηλώσουν με δήλωσή τους ότι δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις, στον αντίστοιχο
Νομό ή Νησί ή παραμεθόρια περιοχή) επί δεκαετία τουλάχιστον οι δημότες που είναι και μόνιμοι κάτοικοι
δήμων ή κοινοτήτων των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Σερρών και
Γρεβενών ή των Νησιών Ρόδου, Θήρας, Σύρου, Πάρου, Λέσβου, Σάμου, Κω, Χίου ή των κατωτέρω παραμεθόριων
περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας και Κιλκίς, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δηλαδή:
1) των Δήμων Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς, Παραποτάμου, Σαγιάδας, Συβότων και Φιλιατών του Νομού
Θεσπρωτίας.
2) των Δήμων Αξιούπολης, Γουμένισσας, Δοϊράνης, Ευρωπού, Κιλκίς, Κρουσσών, Μουριών, Πολυκάστρου, Χέρσου
ή της Κοινότητας Λιβαδίων του νομού Κιλκίς.
β) Δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι:
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 στις προκηρυσσόμενες θέσεις στον
αντίστοιχο Νομό ή Νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύονται με δήλωση τους να υπηρετήσουν σε αυτή/ές
επί μία τουλάχιστον δεκαετία.
Ο τρόπος απόδειξης των ανωτέρω ιδιοτήτων αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ − ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Απολυθέντες ή παραιτηθέντες από την «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης δικαιούνται
προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχή
τους στη συγκεκριμένη διαδικασία, εφόσον απολύθηκαν το χρονικό διάστημα από 4.12.2006 και μέχρι τις 31.1.2007
και δεν έχουν ήδη συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό τους
φορέα ή απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν μέχρι τις 9.8.2007(ήτοι μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του άρ−
θρου 23 του ν. 3526/2007/ΦΕΚ 24/9.2.2007/τ. Α΄).
Ο τρόπος απόδειξης της ανωτέρω προσαύξησης αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’− ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 8 του ν. 3051/2002, ως ισχύει και τη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.
Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά προτεραιότητας αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας προκήρυξης.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ
• Ως δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο θέσεων των κατηγοριών
ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προ−
κήρυξη, θεωρείται μόνο τίτλος ΑΕΙ (Π.Ε), προκειμένου για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και μόνο
τίτλος ΤΕΙ, προκειμένου για θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Για την κατηγορία ΔΕ
Για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτού−
νται ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι από ένας τίτλοι σπουδών ΔΕ, υποψήφιος που κα−
τέχει δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του, βαθμολογείται, σύμφω−
να 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 γνωστι−
κό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό
προσόν διορισμού στις προκηρυσσόμενες θέσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ − ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ υποχρεούται να καταρτίσει, να αναρτήσει και να
αποστείλει στο ΑΣΕΠ τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εντός σαράντα πέντε (45) ημερών το αργότερο
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 ως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3260/2004).
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων συντάσσονται από Επιτροπή τουλάχιστον τριμελή, που ορίζεται από
τον Οργανισμό και παρατίθενται σ’ αυτούς τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό της σει−
ράς προτεραιότητας των υποψηφίων.
Οι ανωτέρω πίνακες θα αναρτηθούν στην έδρα του Οργανισμού στα Περιφερειακά Γραφεία και Τοπικές Υπη−
ρεσίες αυτού καθώς και στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των Νομών στους οποίους προκηρύσσο−
νται οι θέσεις. Επίσης με δελτίο τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα γνωστοποιηθούν οι ανωτέρω αναρ−
τήσεις. Για τις αναρτήσεις αυτές θα συνταχθούν σχετικά πρακτικά και θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ μαζί με τους
πίνακες, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω.
Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που
αρχίζει από την επομένη ημέρα της κατά τα άνω αναρτήσεως τους στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η
άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ.
Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα (40) Eυρώ που εκδίδε−
ται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Μετά τη λήξη της προθεσμί−
ας υποβολής των ενστάσεων οι πίνακες κατάταξης με τις σχετικές αιτήσεις και δικαιολογητικά θα αποσταλούν
από τον Οργανισμό στο ΑΣΕΠ για έλεγχο. Το ΑΣΕΠ προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο, εξετάζει τις υποβληθεί−
σες ενστάσεις και εκδίδει σχετική απόφαση.
Η ανωτέρω απόφαση του ΑΣΕΠ αποστέλλεται στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, η
οικεία επιτροπή του οποίου καταρτίζει, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002,ως ισχύει, μετά
την αντικατάστασή του με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3260/2004 εντός είκοσι (20) ημερών μετά την παρα−
λαβή της σχετικής απόφασης του ΑΣΕΠ, τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αυτή, και αποστέλλει τους πίνακες διοριστέων/προσληπτέων για δη−
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ’).
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν. 2527/1997, να προσλάβει το προσωπικό αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων και πριν ακόμη από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ. Εάν όμως μετά τον έλεγ−
χο του ΑΣΕΠ, οι ήδη προσληφθέντες από τον φορέα δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διορι−
στέων/προσληπτέων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τότε αυτοί απολύονται ταυτο−
χρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων από εκείνους που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες και
καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές τους έως την ημέρα της απόλυσης,
χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή, όπως προβλέπεται στο νόμο (ν. 2527/1997, αρθρ.1 παρ. 3).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι διοριστέοι/προσληπτέοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο διορισμού/πρόσληψης στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, αντίγραφο ποινικού
μητρώου καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά διορισμού/πρόσληψης, εντός της οριζόμενης από το
νόμο προθεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού/πρόσληψης και καλούνται
για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.
Οι επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων/προσληπτέων διορίζονται/προσλαμβάνονται
υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και
το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.
2. 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 Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός,
β) Βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της πε−
ρίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και
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 τραυ−
ματισμένου 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 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 Δήμο ή Κοινότητα,
β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού,
γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/86 ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη
άλλο άτομο της οικογένειας και
δ) Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο οποίο να εμ−
φανίζονται 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.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Δ) περίπτωσης:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα,
για την υποπερίπτωση (i).
β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστοποιεί−
ται ο σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την υποπερί−
πτωση (ii).
Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο ίδιος ή το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δικαί−
ωμα διορισμού:
− δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση
των Τεμπών την 13η Απριλίου 2003 και
− δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3200/2003 άλλο άτομο της
οικογένειας.
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το διο−
ρισμό.
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογέ−
νειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος.
στ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνα−
τος ή ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επήλθε
από το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003.
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Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν τις (Α), (Γ) και (Δ) περιπτώσεις κατά την ημέρα λήξεως
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυ−
ξης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β), (Γ) και (Δ) περιπτώσεις προσκομίζονται στο φορέα κατά τον
χρόνο του διορισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Τα Πα−
ραρτήματα Α΄, Β΄ Γ΄, Δ΄ και Ε΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. Το Τεύχος αυτό
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις
οποίες προκηρύσσονται θέσεις και οι οποίες θα αναρτήσουν την προκήρυξη αυτή στα καταστήματά τους.
2. Μετά την δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ):
α) Περίληψή της να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μία τοπική εφη−
μερίδα της έδρας των Νομών στην περιοχή των οποίων προκηρύσσονται θέσεις.
Η τελευταία δημοσίευση της περίληψης να γίνει μετά από δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον από τη δημο−
σίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
β) Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ στην έδρα αυτού καθώς και στα Περιφερειακά Γραφεία και Τοπικές
Υπηρεσίες αυτού στις οποίες προκηρύσσονται θέσεις
3. Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης να δοθεί στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2008
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ
Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλος σπουδών ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας που απαιτείται:
σύμφωνα με την προκήρυξη

ΜΟΝΑΔΕΣ
Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες
σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία,
επί τον αριθμό εκατό (100)

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών σε
αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών
που απαιτείται σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη:
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, πιστοποιητικό επιτυχούς
παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής
κατάρτισης του ΟΑΕΔ σε αντικείμενο συναφές με το
αντικείμενο της θέσης (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’):
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ
− Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
− Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο:
− Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο
γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
− Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο
γνωστικό αντικείμενο:
Για τον υποψήφιο που κατέχει δύο τίτλους μεταπτυχιακών
σπουδών η βαθμολογία είναι αθροιστική.

150

70

300
150
150
50

Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Για τους πρώτους δώδεκα μήνες:
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:
Η ανωτέρω εμπειρία προσαυξάνεται για όσους υποψηφίους εμπίπτουν στις περιπτώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ − Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50%.
Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας
υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας.

5 μονάδες ανά μήνα.
8 μονάδες ανά μήνα.
9 μονάδες ανά μήνα.
8 μονάδες ανά μήνα.
5 μονάδες ανά μήνα.
που αναφέρονται στο

Γ. ΓΝΩΣΗ ΞΈΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
− Για άριστη γνώση:
70
− Για πολύ καλή γνώση:
50
− Για καλή γνώση:
30
− Για μέτρια γνώση (βαθμολογείται η συγκεκριμένη γλώσσα
μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη)
10
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η
βαθμολογία είναι αθροιστική.
Η συνολική βαθμολογία που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων προσαυξάνεται κατά
τρία τοις εκατό (3%) για τους υποψήφιους απολυθέντες ή παραιτηθέντες από την «Βιομηχανία Φωσφορικών
Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/9.2.2007/τ. Α΄).
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Αν οι ανωτέρω μονάδες συμπίπτουν μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μο−
νάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες
στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να κα−
ταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότε−
ρο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην
ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλος σπουδών ΔΕ κατηγορίας που απαιτείται:
σύμφωνα με την προκήρυξη

ΜΟΝΑΔΕΣ
Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες
σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία,
επί τον αριθμό εκατό (100)

Για την κατηγορία ΔΕ, πιστοποιητικό επιτυχούς
παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής
κατάρτισης του ΟΑΕΔ σε αντικείμενο συναφές με το
αντικείμενο της θέσης (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’):

70

Για την κατηγορία ΔΕ, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών,
δεύτερος τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ή δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης
του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης,
σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:

150

Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Για τους πρώτους δώδεκα μήνες:
5 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:
8 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:
9 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:
8 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:
5 μονάδες ανά μήνα.
Η ανωτέρω εμπειρία προσαυξάνεται για όσους υποψηφίους εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ − Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50% .
Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας
υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας.
Γ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
− Για άριστη γνώση:
70
− Για πολύ καλή γνώση:
50
− Για καλή γνώση:
30
− Για μέτρια γνώση (βαθμολογείται η συγκεκριμένη γλώσσα
μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη)
10
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η
βαθμολογία είναι αθροιστική.
Η συνολική βαθμολογία που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων προσαυξάνεται
κατά τρία τοις εκατό (3%) για τους υποψήφιους απολυθέντες ή παραιτηθέντες από την «Βιομηχανία
Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/9.2.2007/
τ.Α΄).
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Αν οι ανωτέρω μονάδες συμπίπτουν μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μο−
νάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες
στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να κα−
ταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότε−
ρο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην
ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ − ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ 50% −
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ)
1. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
Οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει εμπειρία στον ΟΑΕΔ σε θέματα Προώθησης της Απασχόλησης και
Καταπολέμησης της ανεργίας, προσκομίζουν απαραίτητα σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να
προκύπτουν:
• το είδος και η χρονική διάρκεια της ανωτέρω εμπειρίας και
• το είδος εργασιακής σχέσης με το οποίο αποκτήθηκε η ανωτέρω εμπειρία (δηλαδή με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου ή πράξεις διορισμού σε θέσεις του άρθρου 23 του β.δ. 404/1971
(ΦΕΚ 123/Α΄), οι οποίες δεν έχουν λήξει την 1η Νοεμβρίου 2007.
• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται
από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:
1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή
ασφάλιση.
2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος
απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας
της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους
τούτου.
3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να
αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει
να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ο τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Γ΄ της προκήρυξης.
2. Προϋποθέσεις προσαύξησης της εμπειρίας κατά 50%, εφόσον έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα
Για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του τακτικού διοικητικού προσωπικού του ΟΑΕΔ, οι μονάδες
εμπειρίας του υποψηφίου προσαυξάνονται κατά 50%, εφόσον ο υποψήφιος έχει προυπηρεσία είκοσι τεσσάρων
(24) τουλάχιστον μηνών σε θέματα Προώθησης της Απασχόλησης και Καταπολέμησης της ανεργίας, με συμβά−
σεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου ή πράξεις διορισμού σε θέσεις του άρθρου 23 του β.δ.
404/1971 (ΦΕΚ 123/Α΄), που δεν έχουν λήξει την 1η Νοεμβρίου 2007,.που έχει πραγματοποιηθεί κατά την χρονι−
κή περίοδο από 1.1.1990 έως και την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης (άρθρο 2 ν. 3320/2005, όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3613/2007).
Για την απόδειξη της εμπειρίας με δικαίωμα προσαύξησης κατά τα ανωτέρω οι υποψήφιοι προσκομίζουν
απαραίτητα σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτουν:
• το είδος και τη χρονική διάρκεια της ανωτέρω εμπειρίας και
• το είδος εργασιακής σχέσης με το οποίο αποκτήθηκε η ανωτέρω εμπειρία (δηλαδή με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου ή πράξεις διορισμού σε θέσεις του άρθρου 23 του β.δ. 404/1971
(ΦΕΚ 123/Α΄), οι οποίες δεν έχουν λήξει την 1η Νοεμβρίου 2007.
3. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινήσεις.
α. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την
προκήρυξη .
β. Οι μήνες εμπειρίας προκύπτουν με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήμα−
τος εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύ−
τερες ή ίσες των 30 ημερών, μετατρέπονται σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέ−
ρος του αριθμού που προκύπτει.
Ο τρόπος επικύρωσης όλων των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Γ΄ της προκήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρ−
θρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων
του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους
μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενερ−
γούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν
υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου
ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε
τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής
χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται
η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαι−
ωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− και
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροι−
στικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY−
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− και
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστι−
κά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL −EXPERT−
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
4,5 έως 5,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL.
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −COMMUNICATOR−
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και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλο−
νται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL
− COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR −
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της
αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσο−
μάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρε−
σίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώμα−
τος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPΙRATIONELL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση,
από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS).
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP).
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP).
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTΔNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
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(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περού−
ντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περού−
ντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περού−
ντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
•(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελλη−
νική γλώσσα
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
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(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτη−
θεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευ−
τεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βε−
βαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
O τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στη σχετική ενότητα του Κεφαλαίου Γ’ της προκήρυξης.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και
τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακρι−
βή μετάφραση του τίτλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) του−
λάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοι−
πών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α΄ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Πολύτεκνοι επίσης είναι:
Ι. ν. 860/5.1.1979
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο
και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελεί−
ως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απο−
λαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν
έχουν ιδίους πόρους ζωής.
Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α − δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο πε−
ριπτώσεις.
Β. Από 1.1.1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του
Συντάγματος).
Γ. Μέχρι 17.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.
Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν. 1329/1983).
ΙΙ. ν. 3454/7.4.2006
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και
είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαί−
δευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται
και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε
ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανω−
τέρω (α) περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απο−
λαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοι−
πές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄) όπως και
εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισο−
βίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απο−
λαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γο−
νέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006) .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ −ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 ν. 3454/2006):
α) Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς
γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδα−
πής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και
β) Τα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και
άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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