ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1/2009
Για την πλήρωση δεκατεσσάρων ( 14 ) θέσεων ειδικού
ένστολου προσωπικού *ηµοτικής Αστυνοµίας στο *ήµο
Ιωαννιτών

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις

διατάξεις:

α) Του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις
λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ.263 Α΄/23-122008).
β) Του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 3ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ. 143 Α΄/28-6-2007).
γ) Του π.δ. 135/2006(ΦΕΚ. 153 Α΄/20-7-2006) «Σύστηµα πρόσληψης ειδικού
ένστολου προσωπικού της 3ηµοτικής Αστυνοµίας

και τρόπος εκπαίδευσης

αυτού», όπως ισχύει.
2. Το αριθµ.16300/6-8-2009 έγγραφο της 3/νσης Οικονοµικού

του 3ήµου

Ιωαννιτών µε το οποίο πιστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριµένων πιστώσεων δαπάνης
στον προϋπολογισµό του 3ήµου του έτους

2009

τόσο για την κάλυψη της

δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των
θέσεων αυτών υπό φορέα 3ηµοτική

Αστυνοµία και Κ.Α 50-6011 και 50-6051

όσο για την κάλυψη της δαπάνης η οποία θα προκληθεί από την εφαρµογή της
προκήρυξης αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας η οποία δεν µπορεί
να προσδιορισθεί στο στάδιο αυτό και θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό έτους 2009
του 3ήµου Ιωαννιτών υπό φορέα Γενικές Υπηρεσίες και Κ.Α 00-6074 .
3. Τα σχετικά άρθρα του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου 3ήµου
(ΦEK.540/τ.B΄/24-3-2009 ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση µε αντικειµενικά κριτήρια

δεκατεσσάρων ( 14

) θέσεων

ειδικού ένστολου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ *ηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ

*ηµοτικής Αστυνοµίας και *Ε *ηµοτικής Αστυνοµίας στο *ήµο Ιωαννιτών του
Νοµού Ιωαννίνων ως ακολούθως:

α) Κατηγορία ΠΕ *ηµοτικής Αστυνοµίας

θέσεις: *ύο ( 2 )

β) Κατηγορία ΤΕ *ηµοτικής Αστυνοµίας

θέσεις: *ύο ( 2 )

γ) Κατηγορία *Ε *ηµοτικής Αστυνοµίας

θέσεις: *έκα ( 10 )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
I.

*ΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ *ΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες:
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση
θα πρέπει

να έχει

παρέλθει

ένα (1 ) τουλάχιστον

έτος

από

την

απόκτησή της µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής
αιτήσεων.

2. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
αιτήσεων.

3. Να έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και να
µην έχουν υπερβεί, προκειµένου για τους κλάδους ΠΕ 3ηµοτικής Αστυνοµίας
και ΤΕ 3ηµοτικής Αστυνοµίας, το 30ο έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο
3Ε 3ηµοτικής Αστυνοµίας, το 26ο έτος της ηλικίας τους.

Για τον υπολογισµό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ηµεροµηνία
γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο
και η 31η Δεκεµβρίου για το ανώτατο όριο ηλικίας.
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4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και κατά το
χρόνο διορισµού:

Να µην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήµατος ή
των εγκληµάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύµατος,
προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της
ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωµάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταµήνυσης,
κατάθεσης,

απιστίας

περί

την

υπηρεσίαν,

ψευδούς ανώµοτης

παράβασης

καθήκοντος,

ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόµενης από αµέλεια, κατά της γενετήσιας
ελευθερίας

και

οικονοµικής

εκµετάλλευσης

της

γενετήσιας

ζωής,

περί

αλλοδαπών, συκοφαντικής δυσφήµισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης,
απάτης, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας,
καταπίεσης,

ναρκωτικών,

ζωοκλοπής,

οποιουδήποτε άλλου εγκλήµατος
επιβλήθηκε

ποινή

ζωοκτονίας,

τελεσθέντος

φυλάκισης

λαθρεµπορίας

µε δόλο, για

τουλάχιστον

τριών

το

ή

οποίο
µηνών.

Ο όρος καταδίκη περιλαµβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισµό για
τα παραπάνω εγκλήµατα.

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

5. Να µην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωµάτων τους έστω
και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

6. Να µην έχουν τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ).

7. Να µην έχουν απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.3.3. λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας
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της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του
εργαζόµενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

8. Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον µίας εκ των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής
ή Ιταλικής, ή Γερµανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά»
προκειµένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά» προκειµένου για
τους αποφοίτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

9. Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1.70 µ. οι άνδρες και 1.67 µ. οι γυναίκες,
χωρίς υποδήµατα.

10.

Να έχουν γνώση χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

11.

Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης
µηχανής, τουλάχιστον 50 κ.ε.

12. Να έχουν ψυχική και

σωµατική υγεία, η οποία διαπιστώνεται κατά τα

άρθρα 7 και 8 του πδ 135/2006.

Σηµείωση: 3εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των
θέσεων της παρούσας προκήρυξης όσοι έχουν προσληφθεί ως ειδικό ένστολο
προσωπικό µε τις διατάξεις του π.δ. 23/2002 και τις διατάξεις του π.δ.
135/2006, αν µέχρι τη λήξη της προθεσµίας της υποβολής των αιτήσεων δεν
έχει παρέλθει πενταετία από το διορισµό τους.

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ *ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑ*Ο.
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ*ΕΥΣΗΣ ( ΠΕ )

ΚΛΑ*ΟΣ: ΠΕ *ηµοτικής Αστυνοµίας.
Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώµατος οποιασδήποτε σχολής ή τµήµατος
ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών της αλλοδαπής.
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Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ*ΕΥΣΗΣ ( ΤΕ )
ΚΛΑ*ΟΣ: ΤΕ *ηµοτικής Αστυνοµίας.
Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώµατος οποιασδήποτε σχολής ή τµήµατος
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών της αλλοδαπής

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ *ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ*ΕΥΣΗΣ ( *Ε )
ΚΛΑ*ΟΣ: *Ε *ηµοτικής Αστυνοµίας.

Να είναι κάτοχοι:
- 3ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του
τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και 3ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και
3ιοίκησης) ή 3ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας
του τοµέα Πληροφορικής, ή
- Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου
οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και 3ιοίκησης, οποιασδήποτε
ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής – 3ικτύων Η/Υ, ειδικότητας Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστηµάτων του Ηλεκτρολογικού Τοµέα, ή
- Απολυτήριου τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων 3ιοικητικών Υπηρεσιών – Γραµµατέων,
Οικονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας, Πληροφορικής ή
- Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου των τµηµάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων,
Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων
3ιοίκησης, Εµπορικών Επιχειρήσεων, προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών
ή
- Απολυτήριου τίτλου Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλου ισότιµου και
αντίστοιχου τίτλου σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ή
- ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής, ή
άλλου ισότιµου και αντίστοιχου τίτλου Σχολικής Μονάδας 3ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση

απευθύνεται στην

Περιφέρεια

Ηπείρου

και υποβάλλεται στη

3/νση Αυτ/σης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Ηπείρου, Τµήµα Γραµµατείας,
4ος όροφος, Ταχ. 3/νση: Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Τ.Κ.45445, Τηλέφωνα: 2651088156, 26510 - 88160, 26510 – 88140, 26510 - 88150 και 26510 - 88188 .
Εντυπα

αιτήσεων

και αντίγραφο

της παρούσας

θα διατίθενται

από την

ανωτέρω υπηρεσία και από το *ήµο Ιωαννιτών.
Για την ίδια προκήρυξη

επιτρέπεται υποβολή µιας

µόνο αιτήσεως

για

θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού.
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µια ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων
των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο απ’ 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 της
αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωµένα αντίγραφα
όλα τα απαιτούµενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν
προσκοµισθούν ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του
απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων.
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Η ευθύνη της σωστής συµπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου.
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 συµπλήρωσης 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. 3ηλαδή, 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.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 15η Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα
Τρίτη και τελειώνει την 6η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Τρίτη ( µέχρι το µεσηµέρι).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ *ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος µε την αίτηση πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά
επικυρωµένα.
1. Αίτηση συµµετοχής (στην αίτηση αναγράφεται µεταξύ των άλλων και διεύθυνση
κατοικίας, Ταχυδροµικός Κώδικας και απαραιτήτως τηλέφωνο για κάθε ειδοποίηση
καθώς και ο Ο.Τ.Α. στον οποίο επιθυµούν να προσληφθούν).
2) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών.
α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισµού στον
οποίον να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός αυτού, η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης
του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό
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χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για
τον ακριβή αριθµητικό βαθµό µε δύο δεκαδικά ψηφία.
΄Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της
ηµεδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας,
µε το ζητούµενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως
βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το
Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός
στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο
του πτυχίου που ζητείται µε την προκήρυξη .
Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα, ή αντίστοιχο κατά περιεχόµενο ειδικότητας, µε το
ζητούµενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως
βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του ΤΕΙ
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ,

ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής

στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή

δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε
πλήρη επάρκεια

το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται µε την

προκήρυξη.
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων
Τ.Ε.Ι, που ορίζονται στην προκήρυξη ως προσόντα διορισµού, απαιτείται βεβαίωση
του αρµοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου
σπουδών τους, µε τον ζητούµενο από την προκήρυξη.
Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, προκειµένου για τη συµµετοχή τους σε θέσεις
*ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως βαθµός διπλώµατος, 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 :
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3ίπλωµα

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.

β) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται µόνον:


Προκειµένου για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Πράξη αναγνώρισης από το 3Ι.ΚΑ.ΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία,
αντιστοιχία του τίτλου και βαθµολογική αντιστοιχία αυτού, ή πιστοποιητικό
αναγνώρισης από τον 3ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (3.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιµία και
αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθµολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη
Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως
Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι),
εφόσον

στη

τελευταία αυτή

περίπτωση

οι απαιτούµενοι βάσει της

προκήρυξης τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα
επαγγέλµατα αρµοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι», σύµφωνα µε τα άρθρα 10 παρ. 2
έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου της
Ε.Ε.) που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας
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 ισοτιµίας
από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας (Σ.Α.Ε.Ι.)

του

άρθρου 10 του Π.3. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α) όπως ισχύει και κάτοχοι τίτλων
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη µέλη της
9

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης
νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος σύµφωνα µε σχετική απόφαση
αναγνώρισης

επαγγελµατικής

εκπαίδευσης

που χορηγείται

από το

Συµβούλιο 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 ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου.

Σηµείωση : (βαθµολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία
βαθµολογικής ή αξιολογικής κλίµακας µε τη βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα
τίτλων της ηµεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθµητος
(ν.3328/2005 άρθρο 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».



Για

τίτλους

εκπαίδευσης,

*ευτεροβάθµιας
βεβαίωση

µη

ισοτιµίας

τεχνικής
από

την

ή

µη

αρµόδια

επαγγελµατικής
3ιεύθυνση

του

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για τίτλους τεχνικής
και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της
επιτροπής Ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)- Ταχ. 3/νση:Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία - καθώς
και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθµού από την αρµόδια 3ιεύθυνση του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα.



Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που
έχουν αποκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει
χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος
σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης
που χορηγείται από το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ.
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231/1998 (ΦΕΚ 178 Α), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης
πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου.

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

3. Επικυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου
ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή

των

κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των
κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών
φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως πρέπει να
προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι:
i) δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωµάτων τους,
ii) δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση,
ii) δεν έχουν απολυθεί από δηµόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.3.3. λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας
της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του
εργαζόµενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από
την απόλυση,
iv) οι άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
v) Ότι, εφόσον έχουν προσληφθεί ως ειδικό ένστολο προσωπικό µε τις
διατάξεις του π.δ.23/2002 ή τις διατάξεις του π.δ. 135/2006, έχει παρέλθει
πενταετία από το διορισµό τους.
5. Τίτλους ξένων γλωσσών. Η γνώση τους και τα επίπεδα αυτών, είτε απαιτούνται
ως προσόν διορισµού, είτε λαµβάνονται υπόψη ως βαθµολογούµενο κριτήριο
κατάταξης αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παράρτηµα I της
παρούσας προκήρυξης.
6. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδηγήσης αυτοκινήτου, ή δικύκλου
µηχανής.
7. Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων, και όπου δεν
υπάρχει, του οικείου Ταµείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρηµένη
11

από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας για την ιδιότητά του
υποψηφίου ως πολύτεκνου ή ως τέκνου πολυτέκνου.
8. 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 V της παρούσας προκήρυξης

και 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

9. Βεβαίωση δηµοτικότητας και µόνιµης κατοικίας, η οποία να έχει εκδοθεί το
αργότερο τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία έκδοσης της προκήρυξης.
10. Αποδεικτικό στοιχείο γνώσης χειρισµού Η/Υ. Η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται
σύµφωνα µε τους τρόπους που αναφέρονται στο παράρτηµα II της παρούσας
προκήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ *΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της 3ηµοτικής Αστυνοµίας γίνεται
µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια) σύµφωνα µε το οποίο λαµβάνονται
υπόψη:
α) Ο γενικός βαθµός του Πτυχίου ή ο

γενικός βαθµός Απολυτηρίου

τίτλου

σπουδών
β) Η εντοπιότητα
γ) Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου
δ) Η ιδιότητα του γονέα µε τρία τέκνα καθώς και τέκνα αυτών.
ε) Η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν εκείνης που αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση σύµφωνα µε το άρθρο 1 περ. θ του π.δ. 135/2006.
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2. Η κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας γίνεται ξεχωριστά
για κάθε Ο.Τ.Α., µε βάση το άθροισµα της βαθµολογίας που προκύπτει από το
γενικό βαθµό του πτυχίου ή του απολυτηρίου τίτλου

σπουδών στον οποίο

προστίθενται:
α) Επτά (7) µονάδες για τους υποψηφίους που είναι δηµότες και συγχρόνως
κάτοικοι του αντίστοιχου δήµου.
β) Τρεις (3) µονάδες για όσους είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνου καθώς
και για όσους είναι γονείς µε τρία παιδιά και τέκνα αυτών.
γ) Πέντε (5) µονάδες για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
δ)Τρεις (3) µονάδες για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
ε) 3ύο (2) µονάδες για την καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της παρ.
1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
Η γνώση επιπλέον και άλλων ξένων γλωσσών λειτουργεί προσαυξητικά µε
αντίστοιχη βαθµολογία εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

3. Η συνολική βαθµολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή
εκατό (100). Η βαθµολογία εξάγεται µέχρι χιλιοστού της µονάδας. Σε περίπτωση
ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το µεγαλύτερο βαθµό Πτυχίου ή
Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος
που λαµβάνει µονάδες από τα κριτήρια της παρ.2 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
Αν, παρά τα ανωτέρω, προκύπτει ισοβαθµία υποψηφίου στην τελευταία θέση του
καθοριζόµενου αριθµού προς πρόσληψη, η σειρά αυτών καθορίζεται µε κλήρωση
που διενεργείται παρουσία των ενδιαφεροµένων υποψηφίων, για την οποία
συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
1. Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ιδιαίτερος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων
σύµφωνα µε τα ανωτέρω αντικειµενικά κριτήρια.
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Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων συντάσσονται από επιτροπή που
συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας και αποτελείται
από:
α) Το Γενικό 3ιευθυντή της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο.
β) Έναν 3ιευθυντή της Περιφέρειας.
γ)Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ τουλάχιστον µε βαθµό Β΄.
δ) Τον προϊστάµενο των 3ιοικητικών Υπηρεσιών του οικείου 3ήµου και ελλείψει
αυτού, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΤΕ και ελλείψει
αυτού κατηγορίας 3Ε.
ε)Έναν καθηγητή σωµατικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάµενο της
3/νσης 3ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραµµατέας της Επιτροπής υπάλληλος της
Περιφέρειας, κατηγορίας ΠΕ .
Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας της επιτροπής αυτής ορίζονται µε τους
αναπληρωτές τους.
2. Για κάθε νοµό ή νοµαρχιακό διαµέρισµα συγκροτείται µία Επιτροπή σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, η οποία διαφοροποιείται, ως προς την σύνθεσή της, για κάθε ΟΤΑ µε
τη συµµετοχή σ’ αυτήν του µέλους της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ
135/2006.
Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο κεντρικό κατάστηµα της Περιφέρειας και στο
κατάστηµα του οικείου ΟΤΑ.
Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας των υποψηφίων που δεν
πληρούν τις απαιτούµενες από τον Νόµο και το Προεδρικό 3ιάταγµα 135/2006
προϋποθέσεις.
Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης της προηγούµενης παραγράφου οι
υποψήφιοι που περιλαµβάνονται σε αυτόν, καλούνται να προσέλθουν, κατά τη
σειρά κατατάξεώς τους στην Επιτροπή Επιλογής, µετά παρέλευση δέκα (10)
τουλάχιστον ηµερών από την ανάρτησή του, η οποία µετράει το ανάστηµα κάθε
υποψηφίου και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
Όσοι έχουν το προβλεπόµενο ανάστηµα παραπέµπονται σε 3ηµόσιο
Νοσοκοµείο προκειµένου να υποβληθούν σε υγειονοµικές εξετάσεις από παθολόγο,
οφθαλµίατρο και

σε

ακτινογραφία θώρακος

στην

οποία επικολλάται

και

φωτογραφία του υποψηφίου.
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Οι ανωτέρω υγειονοµικές εξετάσεις υπογράφονται από τον αρµόδιο γιατρό
και το γνήσιο της υπογραφής αυτού θεωρείται από το αρµόδιο όργανο.
Στη συνέχεια τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην αρµόδια
Υγειονοµική Επιτροπή, προκειµένου να εκδώσει πιστοποιητικό ότι έχουν τη
σωµατική υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.
Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγειονοµική Επιτροπή, καλούνται να
προσέλθουν στην παραπάνω Επιτροπή προκειµένου να εξετασθούν περαιτέρω για
τα σωµατικά τους προσόντα.
Η εξέταση των σωµατικών προσόντων εκτός από τον έλεγχο των
προϋποθέσεων του κεφαλαίου Α΄ περίπτωση 4 της παρούσης περιλαµβάνει
αθλητικές δοκιµασίες. Οι υποψήφιοι δοκιµάζονται στα εξής αγωνίσµατα:
α) 3ρόµο 100µ. σε χρόνο 16΄΄(µία προσπάθεια)
β) 3ρόµο 1.000µ. σε χρόνο 4 και 20΄΄(µία προσπάθεια)
γ) Άλµα σε ύψος µε φόρα τουλάχιστον 1.00µ. (τρεις προσπάθειες)
δ) Άλµα σε µήκος µε φόρα τουλάχιστον 3.60µ. (τρεις προσπάθειες)
ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 µ., ως µέσο όρο ρίψης
µε το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πίνακες
όσων πληρούν ή µη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαµβάνονται, κατά στήλη,
και όλα τα σχετικά µε την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστηµα, αθλητικές επιδόσεις).
Οι πίνακες αυτοί δηµοσιεύονται αµέσως µε τοιχοκόλληση στο κατάστηµα
που γίνεται η εξέταση, όµοιοι δε πίνακες κοινοποιούνται τόσο στον οικείο δήµο όσο
και στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.

3. Μετά την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα, οι υποψήφιοι καλούνται από την
Επιτροπή της επόµενης παραγράφου, το αργότερο εντός πέντε

ηµερών και σε

συγκεκριµένο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν σε τεστ προσωπικότητας και σε
συνέντευξη του άρθρου 8 του π.δ. 135/2006, όπως ισχύει. Η συνέντευξη
διενεργείται µετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιµασιών οπότε και συντάσσεται
αυτοτελές πρακτικό εξατοµικευµένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο
αναφέρεται η τελική κρίση της Επιτροπής µε αιτιολογηµένη κρίση κάθε µέλους
αυτής.
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4. Οι ψυχοτεχνικές δοκιµασίες διενεργούνται ενώπιον Τριµελούς Επιτροπής, η
οποία συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος που προέρχεται είτε
από δηµόσιο νοσοκοµείο, είτε από την Ελληνική Αστυνοµία.
Μέλη της Επιτροπής είναι ένας 3ιευθυντής της Περιφέρειας, και ένας υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ 3ηµοτικής Αστυνοµίας και ελλείψει αυτού, του κλάδου ΤΕ 3ηµοτικής
Αστυνοµίας και ελλείψει αυτού του κλάδου 3Ε 3ηµοτικής Αστυνοµίας που υπηρετεί
σε δήµο της οικείας Περιφέρειας.
Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος κλάδων ΠΕ 3ηµοτικής
Αστυνοµίας, ΤΕ 3ηµοτικής Αστυνοµίας και 3Ε 3ηµοτικής Αστυνοµίας στους Ο.Τ.Α.
της Περιφέρειας, µέλος της Επιτροπής ορίζεται ένας αξιωµατικός της Ελληνικής
Αστυνοµίας που υποδεικνύεται από τον 3ιευθυντή της Αστυνοµικής 3ιεύθυνσης της
έδρας της Περιφέρειας. Εάν ορισθεί µέλος της επιτροπής

αξιωµατικός της

Ελληνικής Αστυνοµίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν θα προέρχεται από την
Ελληνική Αστυνοµία.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας κατηγορίας
ΠΕ.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας της επιτροπής αυτής ορίζονται µε
τους αναπληρωτές τους.

5. Για κάθε νοµό ή νοµαρχιακό διαµέρισµα συγκροτείται µία Επιτροπή σύµφωνα µε
τα ανωτέρω.

6. Μετά το πέρας και των ψυχοτεχνικών δοκιµασιών του άρθρου 8 του πδ 135/2006
η Επιτροπή καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν και όσων δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαµβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά µε
την εξέτασή τους στοιχεία. Οι πίνακες αυτοί δηµοσιεύονται αµέσως µε τοιχοκόλληση
στο κατάστηµα που γίνεται η εξέταση, όµοιοι δε πίνακες κοινοποιούνται τόσο στο
3ήµο όσο και στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.

7. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού
πίνακα κατάταξης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για κάθε ΟΤΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΤ΄

ΕΚΠΑΙ*ΕΥΣΗ

Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους τελικούς πίνακες επιτυχόντων
καλούνται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας να παρουσιαστούν για
εκπαίδευση στις σχολές της 3ηµοτικής Αστυνοµίας. Η πρόσκληση κοινοποιείται
στους επιτυχόντες µε τρόπο που να αποδεικνύεται ότι αυτοί την παρέλαβαν.

Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται µε ευθύνη του Εθνικού Κέντρου 3ηµόσιας 3ιοίκησης
και Αυτοδιοίκησης και διαρκεί έξι (6) µήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) µήνες
αποτελούν θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο (2) µήνες πρακτική εκπαίδευση.

Στους εκπαιδευόµενους κατά το χρόνο της φοίτησης παρέχεται σίτιση,
διαµονή και στολή.
Στους εκπαιδευόµενους παρέχεται ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από το
3ηµόσιο.

Μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από τις Σχολές της 3ηµοτικής Αστυνοµίας
παρουσιάζονται στον οικείο 3ήµο, ο οποίος υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών να
εκδώσει την πράξη διορισµού, η οποία θα ανατρέχει στην ηµεροµηνία αποφοίτησης
τους από τη Σχολή. Ακολουθεί η δηµοσίευση του διορισµού και η ορκωµοσία.

Ο χρόνος φοίτησης στις Σχολές 3ηµοτικής Αστυνοµίας λαµβάνεται υπόψη για
τη συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας και είναι χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας µε όλες τις συνέπειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
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*ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη αποστέλλεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης του νοµού, στον
τύπο του νοµού, στους δήµους και στις κοινότητες του νοµού, στο γραφείο του
ΟΑΕ3 του νοµού, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων
και περίληψή της δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας
κυκλοφορίας, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την οριζόµενη έναρξη της
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων.

Ανάρτηση ολόκληρης της Προκήρυξης να γίνει στη */νση Αυτ/σης
και Αποκέντρωσης

Νοµού Ιωαννίνων

και στο

κατάστηµα του *ήµου

Ιωαννιτών.-

Ιωάννινα

Ο

25

ΓΕΝΙΚΟΣ

Αυγούστου

2009

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

*ΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
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-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-

ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ*ΕΙΞΗΣ
Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ
50/2001 «Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα
όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ.
50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.
2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων CAMBRIDGE ή
MICHIGAN
ή
γ) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστηµίων ή µη)
ανεξάρτητα

από

τη

νοµική

τους

µορφή,

εφόσον

είναι

πιστοποιηµένοι

ή

αναγνωρισµένοι από την αρµόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο
αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην
οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της
χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω
φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως µητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι
αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης
της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην
οποία η µητρική ή επίσηµη γλώσσα είναι η Αγγλική.
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των µέχρι σήµερα προσκοµισθέντων στο ΑΣΕΠ, από
τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού
Πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
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(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):



CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE.



BULATS English Language Test, βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου του
CAMBRIDGE.



INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω.



CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN.



LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του
EDEXCEL.



ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του
TRINITY COLLEGE LONDON.



CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and listening) −MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN
ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης
γνώσης).



OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European
Framework equivalent level C2).



ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
C2).



Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU –
CELP): CEF C2.



Test of Interactive English, C2 Level.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):


CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE.



BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, του Πανεπιστηµίου του
CAMBRIDGE.
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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 αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL

ESOL

−EXPERT−

και

CITY

&

GUILDS

CERTIFICATE

IN

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).


ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.



ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογία
από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.



EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).



OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European
Framework equivalent level C1).



ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
C1).



Test of Interactive English, C1 + Level.



Test of Interactive English, C1 Level.

(γ) Καλή γνώση (Β2):


FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE.



BULATS English Language Test, βαθµολογία 60-74, του Πανεπιστηµίου του
CAMBRIDGE.
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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−και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL ESOL− COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL

SPOKEN

ESOL

−

COMMUNICATOR

−

(Συνυποβάλλονται

αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).


TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία
από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.



EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).



OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European
Framework equivalent level B2).



ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
B2).



Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU –
CELC) : CEF B2.



Test of Interactive English, B2 + Level.



Test of Interactive English, B2 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειµένου να αξιολογηθούν για την
απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

22

(i) βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα
συγκεκριµένα πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας είναι πιστοποιηµένα από την αρµόδια
προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρµοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα
(σε περίπτωση µη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι τα
προσκοµιζόµενα πιστοποιητικά είναι αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της οικείας
χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά 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) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• 3ίπλωµα 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 διπλώµατος 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 OPERATIONELL του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2):
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• 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) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) του Πανεπιστηµίου
Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστηµίου Ludwig−Maximilian
του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (µέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου
Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch.
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• Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2):


Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.



GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.



ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.



Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch.



Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

*) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)
αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του
Πανεπιστηµίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστηµίου Γενεύης.

(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 Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
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• 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 Περούντζια.
•

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) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• 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):
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• 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).

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 3ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα
οποιουδήποτε

αναγνωρισµένου

ιδρύµατος

τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης

της

αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων 3ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί 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 δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται
επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία
ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρµόδια 3ιεύθυνση του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 3ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω
βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. µόνο µετά την έκδοση της αντίστοιχης
ατοµικής διοικητικής πράξης ισοτιµίας.
O τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στη σχετική ενότητα του
Παραρτήµατος VI της προκήρυξης.

Σηµείωση:
α) 3εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι
τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται
στην ίδια γλώσσα.
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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 ακριβή µετάφραση του τίτλου
σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης
γλώσσας.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα ( Παράρτηµα VΙ )

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ*ΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από
φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., µε
σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα
ηµεροµηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονοµασίας της
ICT HELLAS A.E.)
ε) ΚΕΥ−CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007)
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Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) έτη από
την έκδοσή τους και είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ−CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T Standard
• Basic I.T Thematic
• Basic I.T Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονοµασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονοµασίας
τίτλου).
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Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών υπό στοιχεία α, β, γ, δ, ε και στ,
που εκδόθηκαν µετά την ηµεροµηνία πιστοποίησης των φορέων έκδοσής τους
και µέχρι 31.12.2006, παρατείνεται για ένα (1) ακόµη έτος.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εξετάσεις
στις οριζόµενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν
έχει ακόµη εκδοθεί , µπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του
κατά τα ανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όµως,
εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που
διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων
κλπ) δε γίνονται δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά µέχρι 31.12.2009 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία
χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) µέχρι και την ηµεροµηνία
πιστοποίησής

τους

από

τον

Ο.Ε.Ε.Κ.,

(Σχετική

πράξη

Ο.Ε.Ε.Κ.

Γ/27767/13.11.2008) µε την εξής ονοµασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

(εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS)
και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas
Α.Ε.).

2. Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί
αναφέρονται κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει
ότι

οι

υποψήφιοι

έχουν

παρακολουθήσει

τέσσερα τουλάχιστον

µαθήµατα,

υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα από
τα τέσσερα αυτά µαθήµατα µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της
απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστηµιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ)
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Εκπαίδευσης, είτε µεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώµατος και
υπολογίζονται αθροιστικά.
4.

Οι

υποψήφιοι

της

Πανεπιστηµιακής,

Τεχνολογικής

και

3ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισµού Η/Υ ακόµη και µε µόνη
την υποβολή βεβαιώσεων τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις οποίες πιστοποιείται ότι
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4)
εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά την εκτίµηση του τµήµατος εµπίπτουν στην
περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ.
5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ που έχουν εκδοθεί
από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συµµετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις
πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο
Οργανισµός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους.
Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ εντός του έτους 2006
παρατείνεται για ένα (1) ακόµα έτος.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ*ΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑ*/ΒΑΘΜΙΑΣ & *ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ*ΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ*ΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.* 50/2001, όπως
ισχύει)

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ*ΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ*ΕΥΣΗΣ
• Πληροφορικής
• Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
• Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
• Επιστήµης Υπολογιστών
• Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
• Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων
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• Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και 3ικτύων
• Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
• Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
• Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών
• Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοιατρική
• Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
• Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
• 3ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων
• Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ*ΕΥΣΗΣ
• Πληροφορικής
• Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων
• Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων
• Βιοµηχανικής Πληροφορικής
• Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
• Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Τηλεπληροφορικής και 3ιοίκησης
• Τηλεπικοινωνιών και 3ικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
• Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων
• Εφαρµογών Πληροφορικής στη 3ιοίκηση και στην Οικονοµία
• 3ιαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.
ΜΕΤΑ*ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & *ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ*ΕΥΣΗΣ
α) 3ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα
Πληροφορικής, ή
β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής − 3ικτύων Η/Υ,
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ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστηµάτων και 3ικτύων του Ηλεκτρονικού Τοµέα,
γ) Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii)τµήµατος

Προγραµµατιστών

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών,

Τεχνικού

Επαγγελµατικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής.
ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Για την εφαρµογή των διατάξεων του πδ 135/2006, πολύτεκνοι είναι οι
γονείς µε τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεποµένων από
την οικεία νοµοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρο 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) τρία 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 τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3),
αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαµβάνουν 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:
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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 περιπτώσεις.
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
εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το
25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος 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 ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν
ίδια οικογένεια και απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των
τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω
(α) 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 ισοβίως τα δικαιώµατα που
απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και
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απολαµβάνουν των δικαιωµάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η
πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 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

αλλοδαπής

αρχής

ή

πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
• 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 πολυτέκνου ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό

αρµόδιας

αλλοδαπής

αρχής

ή

πιστοποιητικό

της

Ανώτατης

Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
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 αναφέρονται 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.
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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 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.
στ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
Για όσους εµπίπτουν στις περιπτώσεις Ι και ΙΙ του Παραρτήµατος III
(ν.860/5.1.1979 και ν. 3454/7.4.2006):
Α. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του
ν. 860/1979, το πιστοποιητικό 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 αναφέρονται 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.
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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.
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 σπουδών ή της µαθητείας για τέχνη ή
επάγγελµα.
Β. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει των διατάξεων
του ν. 3454/2006, το πιστοποιητικό 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 αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάµου τέκνα για την µητέρα.
στ) Τα εκτός γάµου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως
αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η) Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω.
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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,

τριτοβάθµιας

ανάλογα

σχολής

µε

την

περίπτωση,

Πανεπιστηµιακής

ή

βεβαίωση

Τεχνολογικής

αναγνωρισµένης
Εκπαίδευσης

ή

αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, από την
οποία να προκύπτει το χρονικό διάστηµα των σπουδών.
δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα µε την περίπτωση,
διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από
αρµόδια αρχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ -ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Το

πιστοποιητικό

οικογενειακής

κατάστασης

του

υποψηφίου

πρέπει

να

περιλαµβάνει:
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1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας µε τρία τέκνα:
α)Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του.
β)Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους.
γ)Τα από το γάµο αυτό τέκνα.
δ)Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του
τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
ε)Τα εκτός γάµου τέκνα για την µητέρα.
στ)Τα εκτός γάµου

τέκνα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως

αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
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

εκπαίδευσης

σχολής

πανεπιστηµιακής

ή

τεχνολογικής

ή

αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής από την
οποία να προκύπτει το χρονικό διάστηµα σπουδών .
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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 διακοπή της έγγαµης συµβίωσης ή ένα ή περισσότερα από
τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάµο των γονέων τους, ο γονέας που συµµετέχει στη
διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωµένα
αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική µέριµνα και επιµέλεια των
ως άνω τέκνων.

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 ηµεδαπής 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.

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟ*ΑΠΗΣ –ΗΜΕ*ΑΠΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟ*ΑΠΗΣ.
Της αλλοδαπής
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Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την
προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωµένοι 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
προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε,
επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές
αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους
γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή
το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα
διορισµένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας,
προκειµένου περί τίτλων σπουδών µε τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της
ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται
δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες µεταφράσεις αυτών,
στις οποίες γίνεται µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν προσκοµισθεί τα
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όµως προσκοµίζονται τα
πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόµιση
απλού φωτοαντιγράφου της µεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχοµένου της
οποίας επικυρώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4
ν. 1599/1986.
Της ηµεδαπής
α) 3ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της
Εθνικής έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών– άδειες – πιστοποιητικά
– βεβαιώσεις κ.λ.π.), 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). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή
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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 ενδιαφερόµενος
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 αντίγραφα 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 3ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 3ΙΣΚΠΟ/Φ. 15/ οικ. 27928/13.10.2008 Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2171/τ.Β’/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών
που απονέµονται από όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, µετά την
επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές 3ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και
3ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές
αρχές και τα Κ.Ε.Π, χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από
δικηγόρο.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες
αρχές της ηµεδαπής) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόµενα
µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο
ενδιαφερόµενος 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 συµµετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων
πρέπει να υφίστανται κατά την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων.
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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.

43

