ΑΔΑ: 4ΑΓΕ469Β4Μ-Π
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αρ.πρωτ: 870000/273-11
Αθήνα 14 Μαρτίου 2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη Επιστηµονικού Προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράµµατος µε τίτλο
«Υποστήριξη

αναγκών

Μεταπτυχιακών

Προγραµµάτων

Σπουδών

&

της

Ερευνητικής ∆ραστηριότητας του Πανεπιστηµίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς
προς αυτές δραστηριότητας», που χρηµατοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού
Λογαριασµού Έρευνας και υλοποιείται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού.

Το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη παροδικών
αναγκών των υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας και συγκεκριµένα του
ερευνητικού

προγράµµατος

«Υποστήριξη

αναγκών

Μεταπτυχιακών

Προγραµµάτων Σπουδών & της Ερευνητικής ∆ραστηριότητας του Πανεπιστηµίου
καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας» σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 19Ν.
2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε, και του Ν.2640/1998, για τις
εξής, κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες µε τα αντίστοιχα ειδικά προσόντα και την
αντίστοιχη χρονική περίοδο (απόφαση της 10ης/09.02.2011Συνεδρίασης της Επιτροπής
Ερευνών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ακαδ. Έτους 2010-2011).

α/α

Ειδικότητα

1

ΠΕ
Πληροφορικής

Αριθµός
ατόµων

2

Ειδικά Τυπικά προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωµα
Πληροφορικής ή
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή
Πληροφορικής και Τηλεµατικής ή
Επιστήµης Υπολογιστών ή

Χρονική

Τόπος

διάρκεια

απασχόλησης

1 (ένα) έτος

ΑΘΗΝΑ

µε δυνατότητα

παράτασης
µέχρι τη λήξη
του έργου

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
ΛΣ
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α/α

Ειδικότητα

Αριθµός
ατόµων

Ειδικά Τυπικά προσόντα

Χρονική

Τόπος

διάρκεια

απασχόλησης

Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
ή Πληροφορικής µε εφαρµογές στην
Βιοιατρική ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και
Ψηφιακών Συστηµάτων ή Ψηφιακών
Συστηµάτων ή Επιστηµών και Πολιτισµού –
Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών
ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή
Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή
Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων
ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

2 ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού

ΛΣ

4

1. Πτυχίο ή δίπλωµα Αστικής και
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(από
1998
µετονοµάστηκε
σε
Οικονοµικής
και
Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιοµηχανικής
∆ιοίκησης
και
Τεχνολογίας
(πρώην
Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής) ή
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
ή
∆ιεθνών
και
Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών
Σπουδών (από Μάιο 2008 µετονοµάστηκε σε
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαικών
Σπουδών ή ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
και Ανάπτυξης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή
∆ιοίκησης Τεχνολογιών
ή ∆ιοικητικής
Επιστήµης και Τεχνολογίας ή ∆ιαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων και ∆ιοίκησης ή
∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων
Αγροτικών

1 (ένα) έτος ΑΘΗΝΑ
µε
δυνατότητα
παράτασης
µέχρι
τη
λήξη
του
έργου
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α/α

Ειδικότητα

Αριθµός
ατόµων

Ειδικά Τυπικά προσόντα

Χρονική

Τόπος

διάρκεια

απασχόλησης

Προιόντων και Τροφίµων ή Επιχειρησιακής
Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής
Έρευνας
και Στρατηγικής Πωλήσεων
(Marketing) ή Ιστορίας- ΑρχαιολογίαςΚοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση
Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας
ή
Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης ή
Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας
(εντός
του
2002
µετονοµάστηκε
σε
Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ) ή Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής
ή
Λογιστικής
Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ
Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών
Σπουδών
µε
κατευθύνσεις:
α)
Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου
είτε β) ∆ιεθνών Σχέσεων και Οργανισµών ή
Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νοµικής ή
Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικών
Επιστηµών ή Οικονοµικής και ∆ιοίκησης
Τουρισµού ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (από 2006
µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων) ή
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή
Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού ή
Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή
Πολιτικής Επιστήµης ή Πολιτικής Επιστήµης
και ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ή Πολιτικής
Επιστήµης και Ιστορίας ή Πολιτικών
Επιστηµών ή Πολιτικής Επιστήµης και
∆ιεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήµης
και ∆ιεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσµών
και
∆ιεθνών
Σχέσεων
(από
2006
µετονοµάστηκε σε Πολιτικής Επιστήµης και
∆ιεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και
Συστηµάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή
Στατιστικής
και
Αναλογιστικών-

ΛΣ
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α/α

Ειδικότητα

Αριθµός
ατόµων

Ειδικά Τυπικά προσόντα

Χρονική

Τόπος

διάρκεια

απασχόλησης

Χρηµατοοικονοµικών
Μαθηµατικών
ή
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή
Χρηµατοοικονοµικής
και
Τραπεζικής
∆ιοικητικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα
Ελληνικού
Ανοικτού
Πανεπιστηµίου
(ΕΑΠ)
ΑΕΙ
ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)
ΑΕΙ της ηµεδαπής η ισότιµος τίτλος
σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άριστη γνώση Αγγλικών
3. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i)
επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

3 ΠΕ

1

1. Πτυχίο ή δίπλωµα
Κοινωνιολογίας
ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας µε
κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής ∆ιοίκησης ή
Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Καλή γνώση Αγγλικών
3. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i)
επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

Κοινωνιολόγων

4

ΤΕ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΛΣ

1

1. Πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος
ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.
2. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
3. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i)
επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

1 (ένα) έτος ΑΘΗΝΑ
µε
δυνατότητα
παράτασης
µέχρι τη
λήξη του
έργου

1 (ένα) έτος ΑΘΗΝΑ
µε
δυνατότητα
παράτασης
µέχρι
τη
λήξη
του
έργου
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση δεν µπορούν να διοριστούν ως
υπάλληλοι πριν από τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της µέχρι την
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
∆ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική
ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της,
εφόσον µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως.
∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε τους περιορισµούς του άρθρου 4 παρ 1 του Ν.2431/1996. Για τους πολίτες
αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή (∆’ επίπεδο ή Γ1
Επίπεδο) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε
Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (ν.2413/1996 άρθρο10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37,Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ 210 – 34 43
384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 45 91 01.
Επίσης αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 540
06, τηλ.2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή
από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
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 τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ.
3832/1958).
2. Να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4. Να µην έχουν κώλυµα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα.
5. Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών µέχρι την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν
αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή
πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ΟΑΤΑΠ (για την ισοτιµία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών
για την κατηγορία ΠΕ και µόνο ισοτιµία για την κατηγορία ΤΕ) ή πράξη αναγνώρισης
ΛΣ
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επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος στα γραφεία του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 112
51 Αθήνα, 1ος όροφος υπόψη κας. Παπαζαχαρία Ελένης (τηλ/νο: 210/8665373) 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 εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών (ήτοι 15/4/2011), που
αρχίζει από την τελευταία δηµοσίευση του παρόντος σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής
της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος
του ∆ήµου Αθηναίων, εφ' όσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις
εφηµερίδες. 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 ανακοίνωση 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.
∆ικαιολογητικά που κατατίθενται µετά τη λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων δεν
λαµβάνονται υπόψη.
Η ευθύνη της σωστής συµπληρώσεως 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. ∆ηλαδή, 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 περιεχόµενό τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια
δικαιολογητικά ελλείπουν από τα δικαιολογητικά που ενώ φέρονται ως συνηµµένα δεν
επισυνάπτονται.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ

ΙΣΧΥΟΥΝ

ΚΑΤΑ

ΤΗΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΛΗΞΕΩΣ

ΤΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την υπογεγραµµένη αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ.
αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία της 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 γέννησης πρέπει να
προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα διορισµού, τόσο κατά το
χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, όσο κατά το χρόνο του διορισµού, ήτοι:
α) Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα
ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό
επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
ε) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού
Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο
σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν 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.
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Επίσης πρέπει να υποβάλλουν όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλούνται
µε την αίτησή τους, σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα

στην

ενότητα

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΤΙΤΛΩΝ,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ.

3. Τίτλος 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.

α) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης: όπου στην ανακοίνωση ορίζεται ως
απαιτούµενο προσόν πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)
Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής «αντίστοιχης
ειδικότητας» µε το ζητούµενο από την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν
τίτλο που αναφέρεται ρητά (µε την ονοµασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους
παραπάνω όρους (αντιστοιχία), υποχρεούνται να προσκοµίσουν συγχρόνως βεβαίωση του
αρµοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα, που χορήγησε
το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που
καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την
ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή, ο υποβαλλόµενος τίτλος
δεν λαµβάνεται υπόψη.
β) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η
κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την ανακοίνωση,
πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος που χορήγησε τον τίτλο
σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα µαθήµατα κύκλου
σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Για τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για
την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη
βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
∆ιεπιστηµονικό

Οργανισµό

Αναγνώρισης

Τίτλων

Ακαδηµαϊκών

και

Πληροφόρησης

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας
αυτών
ΛΣ
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Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούµενοι βάσει της
ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα
αρµοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύµφωνα µε τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.∆.
165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου της Ε.Ε.). 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.
Για τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το Ι.Τ.Ε., για την ισοτιµία
και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών
τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας της
βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πράξη
αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής
Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι
απαιτούµενοι βάσει της ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα
επαγγέλµατα αρµοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύµφωνα µε τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του
Π.∆. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου της Ε.Ε.).
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 Σ.Α.Ε.Ι. [άρθρο 10 του Π.∆. 165/2000 (ΦΕΚ
149Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά] και 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.∆.231/1998 (ΦΕΚ 178 Α), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξης
αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου.
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθµολογικής ή
αξιολογικής κλίµακας µε τη βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα τίτλων της ηµεδαπής ο σχετικός
τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθµητος.

Ισοτιµία τίτλων σπουδών ΑΕΙ και ΤΕΙ που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόµενοι Έλληνες
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του ν.1735/1987 «σε περίπτωση που το
∆ΙΚΑΤΣΑ και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) δεν µπορούν να αναγνωρίσουν
ισοτιµία πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόµενοι
ΛΣ
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Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω
ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής, καθορίζουν µε βεβαίωσή
τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου του πτυχίου µε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 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 ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιµία πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ την οποία κατέχουν πολιτικοί
πρόσφυγες και επαναπατριζόµενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον ∆ιεπιστηµονικό
Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) προκειµένου
να συµµετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης πρέπει µε βεβαίωση του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π να
καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου του πτυχίου, µε πτυχία ΑΕΙ της
ηµεδαπής τα οποία ζητούνται από την ανακοίνωση ως προσόντα πρόσληψης για τις
προκηρυσσόµενες θέσεις .
Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα υποβολής των
αιτήσεων.
∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης προς το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ΙΤΕ ή το ∆ΟΑΤΑΠ και
προς το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, δεν υποκαθιστά την απαιτούµενη πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης.
4. Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών – ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα

Οι υποψήφιοι εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
προσκοµίζουν επικυρωµένη φωτοτυπία του διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος, καθώς
και βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυµα

η οποία να καθορίζει το γνωστικό

αντικείµενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκοµιζόµενους τίτλους.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή
β) πράξη αναγνώρισης του τίτλου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ,
για την ισοτιµία του τίτλου που να έχει εκδοθεί µέχρι και την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που από την πράξη 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.
Σηµείωση:
α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιµία ή ισοτιµία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής
αναγνωρίζεται µόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος µεταπτυχιακού
ΛΣ
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διπλώµατος δεν αναγνωρίζεται ισοτιµία του µεταπτυχιακού διπλώµατος, και εποµένως δεν
λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος,
β) Στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει τον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως
µεταπτυχιακός τίτλος.
5. Εµπειρία (Τρόπος απόδειξης-Επισηµάνσεις σχετικά µε τον υπολογισµό της εµπειρίας
και λοιπές διευκρινίσεις)
Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή
τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό
αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων, µετά την απόκτηση

του απαιτούµενου από την

ανακοίνωση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαγωνιστική
διαδικασία.
Τρόπος απόδειξης της εµπειρίας
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους
και της χρονικής διάρκειας της εµπειρίας, είναι τα εξής :
(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του
καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου
φορέα του δηµοσίου τοµέα , από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της
εµπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι
πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της
εµπειρίας, και
• Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
Ως εργασία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα, θεωρείται επίσης:
•

Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.

•

Η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του

•

Η απασχόληση µε Σύµβαση Έργου σε φορείς του ∆ηµοσίου.

ΟΑΕ∆.

Ως φορείς του ∆ηµοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆, τα ΝΠΙ∆ του
δηµοσίου τοµέα ,οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού καθώς και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα, όπως ορίζονται
στην παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/94, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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.
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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 (για τον τρόπο
επικύρωσης,

βλέπε

στην

ενότητα

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΤΙΤΛΩΝ,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ).
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας
α. ∆ικαστική Απόφαση
Η εµπειρία αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία
να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της
παροχής της.

β. Έρευνα ή συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα
Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα µπορεί να ληφθεί ως
χρόνος εµπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει:
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραµµατέα ή Προέδρου της
Επιτροπής Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραµµα ή
έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφίου, η συµβατική
σχέση µε την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος µε το φορέα και ο επιστηµονικός
υπεύθυνος και
(β) Βεβαίωση του επιστηµονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε
ερευνητικό πρόγραµµα, το αντικείµενο της έρευνας, ο χρόνος συµµετοχής του
υποψηφίου και η ιδιαίτερη συµβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια
της συµµετοχής του κατείχε τον απαιτούµενο από την ανακοίνωση βασικό τίτλο
σπουδών.

γ. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εµπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια
της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρµοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη
διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει
αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα
αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εµπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή
της και µετά.
δ. Προγράµµατα STAGE
Ως χρόνος εµπειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας

STAGE

του Ο.Α.Ε.∆. σε αντικείµενο συναφές µε εκείνο της προς

πλήρωση θέσης (παρ. 8 άρθρο 24 Ν.3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕ∆
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– Τοπική Υπηρεσία Προγραµµάτων STAGE (Λεωφ. Τατοίου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά), από
την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράµµατος.
ε. Για την ειδικότητα ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και προκειµένου οι πτυχιούχοι της
Νοµικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται µε την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της
άδειας δικηγόρου να αποδείξουν εµπειρία για θέσεις ΠΕ ∆ιοικητικού- Οικονοµικού πρέπει να
προσκοµίσουν :
(1) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο
δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του ασκούµενου και πότε αυτή του δικηγόρου.
(2) Βεβαίωση του Ταµείου Νοµικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος
ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχοµένως και ως ασκούµενος (δεδοµένου ότι η ασφάλιση
των ασκουµένων είναι προαιρετική).
(3)

Επικυρωµένα από το ∆ικηγορικό Σύλλογο φωτοαντίγραφα των ετήσιων «καταστάσεων

παραστάσεων στα ∆ικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συµβολαίων» µέχρι
την ηµέρα υποβολής της αίτησης συµµετοχής του υποψηφίου στο διαγωνισµό. Η
προσκόµιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι ενδεικτική και αρκεί να αναφέρεται σε αυτές
έστω και µία µόνο παράσταση στα ∆ικαστήρια ή ένα µόνο συµβόλαιο κατ’ έτος. Μόνο δε για
τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εµφανίζει µηδενική απασχόληση (καµία απολύτως
παράσταση και κανένα συµβόλαιο) δεν θα προσµετράται χρόνος εµπειρίας. Οι έµµισθοι
δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγµατοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια
και δεν συντάσσουν συµβόλαια πελατών τους, επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι
έµµισθοι προσκοµίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έµµισθοι είτε αυτός
είναι δηµόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια
της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν καθώς και ο τρόπος πληρωµής τους.

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή µετά
τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στη διαδικασία
επιλογής σε συνδυασµό πάντοτε µε την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:
α) Οι απασχολούµενοι σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, που αποδεικνύουν την εµπειρία τους
µε σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης, υπολογίζουν τους µήνες εµπειρίας
αφαιρώντας την ηµεροµηνία έναρξης της απασχόλησης από την εποµένη της
ηµεροµηνίας λήξης σύµφωνα µε το υπόδειγµα των ασφαλισµένων στα λοιπά ταµεία πλην ΙΚΑ.
β) Αν κατά τον υπολογισµό µηνών εµπειρίας µε βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης προκύπτει
από διαφορετικά διαστήµατα απασχόλησης (π.χ., ΟΑΕΕ και ∆ηµόσιο) αριθµός ηµερών
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εµπειρίας ίσος ή µεγαλύτερος του ενός µήνα, ο υποψήφιος διαιρεί τον αριθµό αυτό διά του
30 και προσθέτει το ακέραιο αποτέλεσµα στο σύνολο των µηνών απασχόλησης.
γ) Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε το χρόνο που
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εµπειρίας που δηλώνεται
από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαµβάνεται υπόψη και
αφαιρείται.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Ο αριθµός των µηνών εµπειρίας που θα δηλώσει ο υποψήφιος υπολογίζεται είτε 1) µε βάση
τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης είτε 2) µε βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης.
1) Υπολογισµός µηνών εµπειρίας µε βάση τον αριθµό των ηµερών ασφάλισης

Οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, για τους οποίους η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από ηµέρες
ασφάλισης, υπολογίζουν τους µήνες εµπειρίας διαιρώντας το σύνολο των ηµερών
ασφάλισης διά του 25.
Παράδειγµα: Από βεβαίωση του ΙΚΑ προκύπτουν συνολικά 1.060 ηµέρες ασφάλισης για
εργασία που παρείχε ο υποψήφιος σε διάφορους εργοδότες. Για να υπολογιστούν οι µήνες
ασφάλισης γίνεται η διαίρεση: 1.060 : 25 = 42,4 και στο συγκεκριµένο πεδίο αναγράφεται µόνο
το ακέραιο µέρος του αποτελέσµατος της διαίρεσης, δηλαδή το 42 , που αφορά πλήρεις
µήνες απασχόλησης.
2) Υπολογισµός µηνών εµπειρίας µε βάση τη χρονική περίοδο ασφάλισης
Οι ασφαλισµένοι σε λοιπά ασφαλιστικά ταµεία πλην του ΙΚΑ, για τους οποίους η ασφαλιστική
κάλυψη προκύπτει από τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της χρονικής περιόδου ασφάλισης,
υπολογίζουν τους µήνες εµπειρίας αφαιρώντας την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης
από την εποµένη της αντίστοιχης ηµεροµηνίας λήξης, ώστε να υπολογιστεί και η τελευταία
ηµέρα ασφάλισης.
Παράδειγµα: Από βεβαίωση του ΟΑΕΕ προκύπτει χρονική περίοδος ασφάλισης του
υποψηφίου από 17/05/1998 έως 11/04/2003. Για να υπολογιστούν οι µήνες ασφάλισης
αφαιρούµε:

από το: 12 – 4 – 2003 (Εποµένη ηµέρας λήξης
το: 17 – 5 – 1998
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Επειδή δεν µπορούµε να αφαιρέσουµε τις ηµέρες έναρξης από τις ηµέρες λήξης, µετατρέπουµε
1 µήνα λήξης σε 30 ηµέρες (άρα ο µήνας λήξης από 4 γίνεται 3) και προσθέτουµε τις 30 ηµέρες
στις υπάρχουσες ηµέρες λήξης, δηλαδή: 12 + 30 = 42

Στη συνέχεια, και προκειµένου να

µπορέσουµε να κάνουµε αφαίρεση και στο πεδίο των µηνών, µετατρέπουµε 1 έτος λήξης σε 12
µήνες (άρα το έτος λήξης από 2003 γίνεται 2002) και προσθέτουµε τους 12 µήνες στους
εναποµείναντες µήνες λήξης, δηλαδή: 3 + 12 = 15 . Οπότε, τώρα µπορούµε να αφαιρέσουµε:

από το:

42 – 15 – 2002

το:

17 – 05 – 1998

Όπως προκύπτει από την αφαίρεση, η διάρκεια της ασφαλισµένης απασχόλησης ισούται µε
4 έτη, 10 µήνες και 25 ηµέρες, δηλαδή: 48 + 10 = 58 µήνες και 25 ηµέρες . Όµως στο
συγκεκριµένο πεδίο αναγράφεται µόνο ο ακέραιος αριθµός των µηνών, δηλαδή το 58 .

6.Τίτλοι ξένων γλωσσών –Τρόπος απόδειξης
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 ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ µε σήµανση
έκδοσης «10.09.2010», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
7.Γνώση χειρισµού Η/Υ -Τρόπος απόδειξης
H γνώση χειρισµού Η/Υ, αποδεικνύεται σύµφωνα µε τους τρόπους που αναφέρονται στο
ΕΙ∆ΙΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Α1)

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Η/Υ

µε

σήµανση

έκδοσης

«19.11.2010», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
α) Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την
ανακοίνωση 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
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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.
β) Της ηµεδαπής
α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννοµης
τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.),
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 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 ανακοίνωση, 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 ∆ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα αντίγραφα των τίτλων
σπουδών που απονέµονται σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, µετά την
επικύρωσή

τους

από

τις

οικείες

Περιφερειακές

∆ιευθύνσεις

Πρωτοβάθµιας

και

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές
και τα Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται προσθέτως ή επικύρωσή τους από δικηγόρο.
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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 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.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας θα γίνει βάσει των κριτηρίων
που προβλέπονται από το άρθρο 19 Ν. 2190/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε, και η επιλογή θα γίνει ύστερα από εκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων των υποψηφίων, λαµβανοµένου υπόψη και των τίτλων σπουδών.
Το κριτήριο της εντοπιότητας δεν ισχύει για το προσωπικό που προσλαµβάνεται µε
τη συγκεκριµένη διαδικασία (παρ 14 του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει).
Η εκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αποσκοπεί στην διακρίβωση της εν
γένει καταλληλότητας του υποψηφίου για τα καθήκοντα της συγκεκριµένης θέσης. Για το σκοπό
αυτό η επιτροπή µπορεί να προβαίνει και σε δηµόσια συνέντευξη µε τους υποψηφίους.
Η επιτροπή κρίνει και καθορίζει µε αιτιολογηµένη απόφασή της τη σειρά προτεραιότητας
στους πίνακες επιτυχίας µε βάση τους τίτλους σπουδών, αρχικούς και µεταπτυχιακούς, τη
βαθµολογία των τίτλων αυτών, την εµπειρία, τις επιστηµονικές εργασίες και άλλες συναφείς
δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισµα που αποκοµίζει από την ατοµική
συνέντευξη, την οποία πραγµατοποιεί µε καθένα από αυτούς. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά
την κρίση της επιτροπής, κατά την οποία γίνεται και διαδοχική εκτίµηση των προσόντων των
υποψηφίων.
Η επιτροπή µε βάση τις αξιολογήσεις συντάσσει τους ακόλουθους πίνακες:
α) προσληπτέων, β) αναπληρωµατικών, γ) αποκλειοµένων κατά το στάδιο της προεπιλογής
και µη κληθέντων σε συνέντευξη, δ) κληθέντων σε συνέντευξη, αλλά µη επιλεγέντων και ε)
αποκλειοµένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.
∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές
εφηµερίδες του Νοµού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να
γίνει στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας και στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος του δήµου Αθηναίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, συντασσοµένου πρακτικού
ανάρτησης.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
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Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας,
συντασσοµένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόµενου από δύο (2) υπαλλήλους της
υπηρεσίας.
Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), που αρχίζει από την εποµένη
ηµέρα της κατά τα άνω τελευταίας αναρτήσεως τους. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους
νοµιµότητας και όχι για ουσιαστική εκτίµηση της Επιτροπής. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται
µε κατάθεσή της ή µε αποστολή συστηµένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση
επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€) που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία (∆.Ο.Υ), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται στον ενιστάµενο.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Καθηγητής Ι. Χαλικιάς
Αντιπρύτανης Ο.Π.Α.
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