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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.)
Θυγατρική του Ο.Α.Σ.Α. που εδρεύει στον Αγ. Ι. Ρέντη - Παρνασσού 6 - Τ.Κ. 182 33 Nοµού Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας τριακοσίων πενήντα (350) συνολικώς θέσεων, της κατηγορίας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(∆Ε) και ειδικότερα του κλάδου ∆Ε Οδηγών.
Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσοµένων θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου της κατηγορίας ∆Ε, καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρου 14 ν.2190/1994 όπως
συµπληρώθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 και αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004
και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006) εφόσον συνυποβάλουν µε την αίτησή τους τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Γ' της παρούσας.
Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσοµένων θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου της κατηγορίας ∆Ε, καλύπτονται από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν.
3454/2006) εφόσον συνυποβάλουν µε την αίτησή τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο
Γ' της παρούσας.
Για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις η κατανοµή των θέσεων γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν.3260/2004 ως αντικαταστάθηκε κατά το σηµείο αυτό µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3454/2006.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, γονείς µε τρία
τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, από υποψηφίους των κατηγοριών αυτών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που
δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον περιλαµβάνονται στους πίνακες των γενικών θέσεων.
Οι προς πλήρωση θέσεις αναλύονται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε
α/
α

Κλάδοι/Ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕ
Σ ΘΕΣΕΙΣ

1

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ

350

Γενικές
θέσεις

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Θέσεις Πολυτ.
& Τέκνα Πολυτ.

Θέσεις
Τριτέκνων ή
Τέκνων
Τριτέκνων

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

160

85

46

24

23

12

♦ Το προσλαµβανόµενο προσωπικό θα διανύσει δοκιµαστική περίοδο εργασίας 12 µηνών για να διαπιστωθεί η
καταλληλότητά του και θα ενταχθεί µετά τη συµπλήρωση του ανωτέρω χρόνου στο τακτικό προσωπικό της Εταιρείας
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Γενικό Κανονισµό Προσωπικού αυτής.
Ενδείξεις του πίνακα :
Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά
περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου
πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες µε την ένδειξη (1) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη και βαθµολογείται
ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες µε την ένδειξη (2) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν
βαθµολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
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 των αιτήσεων.
Εξαίρεση: ∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς
απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή (Β΄ Επιπέδου) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου
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κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο
Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 3636549)].
Επίσης, αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική
εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
∆ικαιούνται
επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση αλλά δεν έχει
παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1985.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που
επιλέγουν.
4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισµού:
α) Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Να µην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ΄
υποτροπή ή εγκλήµατα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Να µην είναι υπόδικοι λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε.
δ) Να µην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα
στέρηση.

και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη

ε) Να µην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική) είτε υπό συνδυασµό και των δύο προηγουµένων.
στ) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.∆. του άρθρου 14 του
ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.∆. της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997,
λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο
οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Σηµείωση: Η απονοµή χάριτος δεν αίρει το κώλυµα από ποινική καταδίκη του υποψηφίου για διορισµό, εφόσον µέχρι την
τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγµατος, διάταγµα που να αίρει το
σχετικό κώλυµα για το συγκεκριµένο υποψήφιο.
5. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
Εξαίρεση: ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυµα.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισµού.
6. Τακτικοί υπάλληλοι του δηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµίδας, που διορίστηκαν µε τις διατάξεις του
ν.2190/1994 δεν έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ.1, µε τις
διατάξεις του ιδίου νόµου, πριν παρέλθει πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους.(παρ.5 άρθρο 10 του ν.2839/2000).

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆Ε)
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (350)

α/α

Επικουρικά
προσόντα
(επικουρικοί
πίνακες
κατάταξης κατά
Κύρια
ΣΕΙΡΑ, εφόσον
Προσόντα δεν καλυφθούν
(κύριος
οι θέσεις από
πίνακας
υποψηφίους µε
κατάταξης)
τα προσόντα
των
προηγουµένων
πινάκων)

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1ος
1

∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτησης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων: (α) τεχνικού αυτοκινήτων
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2ος

Proslipsis.gr

2

3

οχηµάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ή Β΄κύκλου
σπουδών Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής
Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου
ή σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆.του Ν.1346/1983 (ΦΕΚ46Α΄) ειδικότητας
Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών
Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού
Αυτοκινήτου Τ.Ε.Ε.ή Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου Τ.Ε.Σ δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου σχολής µαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του
Ν.1346/1983 (ΦΕΚ46Α΄) ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων Ι.Ε.Κ. ή άλλος
ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού
σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, και
εµπειρία επαγγελµατία οδηγού τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της
επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ∆΄ ή ∆΄ + Ε΄ κατηγορίας, αντίστοιχα.
Επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ∆΄ ή ∆΄ + Ε΄ κατηγορίας.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
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-
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Χ

Χ

Χ

Χ

Με Χ σηµειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυµατίσθηκε σοβαρά, συνεπεία
τροµοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
Στη περίπτωση του σοβαρού τραυµατισµού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί να ασκήσει το δικαίωµα
διορισµού, αυτό µεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του. (παρ.4 άρθρο 12 Ν. 3230/2004 ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004).
Β) το µεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία
κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης, (τρίτο εδάφιο, παρ.21, άρθρο 20 ν. 2738/1999)
και
Γ) σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισµού της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. (παρ.6,
άρθρο 18 ν. 2768/1999).
Οι υποψήφιοι οι οποίοι εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις προσλαµβάνονται στο δηµόσιο και στα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν .2190/94, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/97, καθώς και στους φορείς
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/97, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόµενου από την προκήρυξη αριθµού θέσεων, εφόσον
καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας σε σειρά πέραν του αριθµού των προσληπτέων. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος
προσλαµβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την απόφαση πρόσληψης στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη
προτίµηση και καταλαµβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε
καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 ν. 2738/1999, σε συνδυασµό µε την παρ. 6 του άρθρου 18 του
ν. 2768/1999).
Τα υποβλητέα δικαιολογητικά για την απόδειξη των παραπάνω ιδιοτήτων αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ της
παρούσας προκήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση απευθύνεται στην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και υποβάλλεται αποκλειστικά ταχυδροµικώς στο Τµήµα Κεντρικής Γραµµατείας
στη διεύθυνση: Παρνασσού 6 – Τ.Κ. 182 33 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ, τηλ. για πληροφορίες: 210-4933002.
Οι υποψήφιοι συµπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη : «Αίτηση για την προκήρυξη 3/365Μ/2006». Ο φάκελος
που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι απλός µεγέθους Α4 και όχι ο ειδικός φάκελος ΑΣΕΠ POST, που διανέµεται από τα ΕΛΤΑ.
Το έντυπο της αιτήσεως (187Φ) διατίθεται από το Τµήµα Κεντρικής Γραµµατείας της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.
Επίσης οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθεύονται το έντυπο της αιτήσεως :
α) Από την τελευταία επιλογή του αρχικού menu "Υποδείγµατα προκηρύξεων - Αιτήσεων φορέων που ελέγχονται από το
ΑΣΕΠ" της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
β) από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www.kep.gov.gr και στην περιοχή Σηµαντικές Καταχωρήσεις - Επικαιρότητα
(δεξιά στήλη), επιλογή "ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΕΠ - Aιτήσεις Φορέων Τακτικού Προσωπικού & Υποδείγµατα Προκηρύξεων που ελέγχονται από
το ΑΣΕΠ".
γ) από την ιστοσελίδα της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (www.ethel.gr)
Με την κατάθεση της αιτήσεως, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραµµένη, επισυνάπτεται και παράβολο δέκα πέντε (15)
Eυρώ που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) άλλως η αίτηση δεν λαµβάνεται υπόψη.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουµένων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος ταχυδροµικώς επί αποδείξει. Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
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Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα όλα τα απαιτούµενα από την
προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκοµισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του
απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται
µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Η ευθύνη της σωστής συµπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος, ή ιδιότητας, ή κριτηρίου είτε δήλωση
ανάληψης υποχρέωσης ή δέσµευσης, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συµµετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη,
διαφορετικά δηλώνεται µε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
Ο αρµόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόµενα ως
επισυναπτόµενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη
«πλήρη», άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα δικαιολογητικά που ενώ
φέρονται ως συνηµµένα δεν επισυνάπτονται.
Το αποτέλεσµα του ελέγχου του υπαλλήλου σηµειώνεται ενυπογράφως µε ευκρινές το ονοµατεπώνυµό του.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ηµερών και αρχίζει από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης
της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τύπο. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων
γίνεται δηµόσια ανακοίνωση από την Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. που αποστέλλεται στα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης και µεταδίδεται
υποχρεωτικώς από τα κρατικά τοπικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Σε κάθε περίπτωση η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων δεν
µπορεί να αρχίσει πριν περάσουν δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
Ο υποψήφιος µε την αίτηση πρέπει να υποβάλει :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των
κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από
αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
2.

Παράβολο δέκα πέντε (15) Eυρώ που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.)

3.
Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι, κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχε θέση
τακτικού υπαλλήλου του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας, κατόπιν διορισµού του µε τις διατάξεις του
ν. 2190/1994 ή αν κατείχε , ότι έχει παρέλθει πενταετία από το διορισµό του (παρ.5 άρθρο 10 ν. 2839/2000).
Επίσης, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωµένο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
τέλος του παρόντος Κεφαλαίου :
4. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισµού στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός αυτού και το έτος κτήσης
του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό απαιτείται και βεβαίωση
της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό.
Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, ως βαθµός διπλώµατος για το διορισµό ή πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα, νοείται ο µέσος
όρος βαθµολογίας στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόµενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον
ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα του διπλώµατος.
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι των ΙΕΚ πρέπει να προσκοµίσουν :
∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ
από την οποία να προκύπτει ο µέσος όρος βαθµολογίας του στo θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης
ή Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο µέσος όρος βαθµολογίας του στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων
πιστοποίησης και η ακριβής ηµεροµηνία που ο συγκεκριµένος υποψήφιος κατέστη διπλωµατούχος.
Τίτλοι σπουδών (πλην των οριζοµένων ως προσόντων διορισµού), όπως αυτοί αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της
παρούσας προκήρυξης.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται µόνον:
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Προκειµένου για τίτλους ∆ευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής µη τεχνικής ή µη επαγγελµατικής εκπαίδευσης, βεβαίωση
ισοτιµίας από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για τίτλους τεχνικής και
επαγγελµατικής εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)- Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία. Για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και βεβαίωση
αντιστοιχίας βαθµού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα.
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.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α) όπως ισχύει και κάτοχοι
τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει
χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου 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.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Α.Ε.∆.
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράµµατος κατάρτισης ανέργων του Ο.Α.Ε.∆., στο οποίο να αναφέρεται το
χρονικό διάστηµα της κατάρτισης και η ειδικότητα. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την “Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.”
(Λεωφ. Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140, Κηφισιά). Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από το
Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕ∆ που εκτέλεσε το πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων, δεν χρειάζεται να
προσκοµίσουν άλλη βεβαίωση.
∆ιευκρινίζεται ότι, το πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας STAGE του ΟΑΕ∆ σε αντικείµενο συναφές µε εκείνο της
προς πλήρωση θέσης (παρ.8 άρθρο 24 ν.3200/2003) που, όπως προαναφέρεται, βαθµολογείται ως χρόνος εµπειρίας, δεν
εµπίπτει στα προγράµµατα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

6.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ

Επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ∆΄ ή ∆΄ + Ε΄ κατηγορίας. Οι άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον
χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο διορισµού.
Από τις επαγγελµατικές άδειες, πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόµενος τις συγκεκριµένες άδειες
που απαιτούνται από την προκήρυξη.
Όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούµενης άδειας, αλλά
µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας
υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των
αρχείων της, αρκεί :
η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και
η προσκόµιση Υπεύθυνης ∆ήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την
ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

7.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

α. Τρόπος απόδειξης της εµπειρίας.
Η εµπειρία είτε ως προσόν διορισµού είτε ως βαθµολογούµενο κριτήριο κατάταξης πρέπει να έχει αποκτηθεί µε σχέση εργασίας ή
σύµβαση έργου στο ∆ηµόσιο ή τον Ιδιωτικό Τοµέα ή µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία.
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εµπειρίας που
έχει αποκτηθεί στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας προκήρυξης.
β. Βαθµολογούµενη εµπειρία.
•

Εξειδικευµένη Εµπειρία
Βαθµολογούνται ως εµπειρία, οι µήνες εργασίας που καλύπτονται ασφαλιστικά:
(α) µετά την απόκτηση της ζητούµενης, κατά περίπτωση, από την προκήρυξη επαγγελµατικής άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου, εφόσον οι υποψήφιοι προσκοµίσουν για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής, σύµφωνα µε το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας προκήρυξης :
● τα οριζόµενα στην παράγραφο Α περιπτώσεις (1) και (2) αθροιστικά,
ή
● τα οριζόµενα στις Ειδικές Περιπτώσεις.

Η ανωτέρω περιγραφόµενη εµπειρία δεν λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης για τον αριθµό των θέσεων του κλάδου,
όπως αυτές ορίζονται στις αντίστοιχες στήλες (2) του πίνακα θέσεων.

γ. Εµπειρία µε δικαίωµα προσαύξησης κατά 50%.
Ως εµπειρία, για την οποία ο υποψήφιος δικαιούται προσαύξηση του κριτηρίου αυτού, νοείται η εµπειρία που αποκτήθηκε σε
καθήκοντα της ίδιας ή παρεµφερούς ειδικότητας µε αυτά της προκηρυσσόµενης θέσης :
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i) Σε Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆ του δηµόσιου τοµέα της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και ο χρόνος αυτής είναι,
αθροιστικά, ίσος ή µεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, κατά την χρονική περίοδο από 1.1.1990 έως και 23.2.2005
(άρθρο 2 ν. 3320/2005).
ii) Ένεκα συµµετοχής σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηµατοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., δυνάµει προγραµµατικών συµβάσεων ή κοινών υπουργικών
αποφάσεων, µέσω δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύµων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο i).
Οι τρόποι απόδειξης της εµπειρίας µε δικαίωµα προσαύξησης αναφέρονται στην περίπτωση Γ’ ή στις Ειδικές
Περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας προκήρυξης.
δ. Επισηµάνσεις σχετικά µε τον υπολογισµό της εµπειρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β’).

8. ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας
προκήρυξης.
9. 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 κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής,
συνοδευόµενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Οι προϋποθέσεις κτήσεως
της ιδιότητας του πολυτέκνου αναφέρονται κατά περίπτωση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας προκήρυξης.
♦ Τα τέκνα πολυτέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή κοινότητας στα δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι
ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής και
β) Πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, που περιέχει όλα
τα γεγονότα των οποίων η συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται, κατά
περίπτωση, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας προκήρυξης.
Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρµόδια αλλοδαπή αρχή
τέλος του Κεφαλαίου Γ’ της προκήρυξης.

ορίζεται στο

Α.
Για όσους απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων των νόµων 1910/1944 και
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.
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 και
β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή τέκνα ανάπηρα
πολέµου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους.
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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.
Για όσους αποκτούν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του νόµου 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.
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.

10. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ-ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Ο ένας εκ των γονέων µε τρία παιδιά ή
Ενα εκ των τριών τέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήµου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η
συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής. Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου
τρίτεκνης οικογένειας αναφέρονται κατά περίπτωση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ της παρούσας προκήρυξης και
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία:
(i) να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο καθώς και ο αριθµός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα λοιπά µέλη της
οικογένειας και
(ii) να βεβαιώνεται ότι κανένα µέλος της οικογένειας δεν έχει διοριστεί κάνοντας χρήση του δικαιώµατος του ποσοστού 10%.
Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρµόδια αλλοδαπή αρχή ορίζεται στο
τέλος του Κεφαλαίου Γ’ της προκήρυξης.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαµβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας τρίτεκνης οικογένειας:
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.
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα µε την
περίπτωση, βεβαίωση
αναγνωρισµένης τριτοβάθµιας σχολής πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και
αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστηµα
σπουδών .
γ) Σε περίπτωση που ο ίδιος ο υποψήφιος ή τέκνο ή αδελφός του, 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 διαδιακασία πρέπει να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωµένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή
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άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική µέριµνα και επιµέλεια των ως άνω
τέκνων.

11. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ- ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ.
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωµένοι και
επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα.
Ειδικότερα, τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις της αλλοδαπής, καθώς και τίτλοι της αλλοδαπής που αποδεικνύουν τη γνώση
ξένης γλώσσας, συµπεριλαµβανοµένων και των τίτλων γνώσης ξένης γλώσσας, που εκδίδονται από πανεπιστήµια της αλλοδαπής,
βάσει εξετάσεων που διενεργούνται στην Ελλάδα (όπως PROFICIENCY, LOWER κ.λ.π) ή από Ινστιτούτα ξένων γλωσσών της
αλλοδαπής, που εδρεύουν στην Ελλάδα, 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. Για τίτλους σπουδών για τους οποίους υποβάλλεται πράξη
αναγνώρισης της ισοτιµίας και αντιστοιχίας τους δεν απαιτείται η υποβολή µετάφρασής τους.
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 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 ∆ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες αρχές της ηµεδαπής, όπως αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 8 του ν. 3051/2002, ως ισχύει και τη βαθµολογία που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.
Όταν για την πλήρωση θέσεων προβλέπονται κύρια και επικουρικά προσόντα, προηγούνται όσοι διαθέτουν τα κύρια προσόντα
και ακολουθούν οι υπόλοιποι µε τα επικουρικά προσόντα κατά τη σειρά των πινάκων.
Τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά προτεραιότητας αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας προκήρυξης.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Για την κατηγορία ∆Ε
♦ Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) που συµµετέχουν στη διαδικασία µε τριετή
τουλάχιστον εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης και µε οποιονδήποτε τίτλο σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας όπως αυτή προκύπτει από τη βαθµολόγηση των κριτηρίων κατάταξης
υποψηφίων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πλην των κριτηρίων του βαθµού του βασικού τίτλου σπουδών και του ∆ιπλώµατος
Ο.Ε.Ε.Κ. ή δεύτερου τίτλου σπουδών.
♦ Για τις θέσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) για τις οποίες από το νόµο ή από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά
προσόντα διορισµού διαζευκτικά περισσότεροι από ένας τίτλοι σπουδών ∆Ε, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους
τίτλους αυτούς, προκειµένου για την κατάταξή του, βαθµολογείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 8 του ν.3051/2002, µε 150 µονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι
σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκµαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών
αποτελεί τυπικό προσόν διορισµού στις προκηρυσσόµενες θέσεις. Προκειµένου όµως για κατάταξή σε επικουρικούς πίνακες
υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους τίτλους, από τους τίτλους που απαιτούνται για την κατάταξή του στον επικουρικό
πίνακα δεν βαθµολογείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3051/2002,µε 150
µονάδες ακόµα και αν ο δεύτερος τίτλος είναι σε αντικείµενο συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ -

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΕΘ.Ε.Λ. Α.Ε. υποχρεούται να καταρτίσει, να αναρτήσει και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών το αργότερο από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (παρ.8 του άρθρου 10 του ν.
3051/2002 ως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3260/2004).
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων συντάσσονται από Επιτροπή τουλάχιστον τριµελή, που ορίζεται από την ΕΘ.Ε.Λ. Α.Ε. και
παρατίθενται σ’ αυτούς τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισµό της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων.
Οι ανωτέρω πίνακες θα αναρτηθούν στην έδρα της ΕΘ.Ε.Λ. Α.Ε. καθώς και στην έδρα της Ενιαίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αθηνών – Πειραιώς (Ν.∆. Αθηνών), στην οποία προκηρύσσονται οι θέσεις. Επίσης µε δελτίο τύπου στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
θα γνωστοποιηθούν οι ανωτέρω αναρτήσεις. Για τις αναρτήσεις αυτές θα συνταχθούν σχετικά πρακτικά και θα αποσταλούν στο
ΑΣΕΠ µαζί µε τους πίνακες, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω.
Κατά των πινάκων επιτυχίας επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει
από την εποµένη ηµέρα της κατά τα άνω αναρτήσεως τους. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται µε κατάθεσή της ή µε αποστολή
συστηµένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου
σαράντα (40) Eυρώ που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Μετά τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων οι πίνακες κατάταξης µε τις σχετικές αιτήσεις και δικαιολογητικά θα αποσταλούν από
τον φορέα στο ΑΣΕΠ για έλεγχο. Το ΑΣΕΠ προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο, εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και εκδίδει
σχετική απόφαση.
Αν από τον προηγούµενο έλεγχο νοµιµότητας ή την αποδοχή ένστασης επέρχεται µεταβολή της σειράς υποψηφίου στον
πίνακα κατάταξης, είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, ειδοποιείται από την ΕΘ.Ε.Λ.
Α.Ε. για την µεταβολή και την αιτία αυτής είτε τηλεφωνικώς είτε ταχυδροµικώς επί αποδείξει είτε µε τηλεοµοιοτυπία είτε µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και του γνωστοποιείται ότι µπορεί να υποβάλει στο ΑΣΕΠ τυχόν αντιρρήσεις του µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της λήψεως της ειδοποίησης.
Εφόσον υποβληθούν αντιρρήσεις, εκδικάζονται από το αρµόδιο Τµήµα του ΑΣΕΠ και η απόφασή του αποστέλλεται
στην ΕΘ.Ε.Λ. Α.Ε. η οικεία επιτροπή της οποίας καταρτίζει, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002,ως ισχύει,
µετά την αντικατάστασή του µε την παρ.2 του άρθρου 4 του ν. 3260/2004 εντός είκοσι (20) ηµερών µετά την παραλαβή της
σχετικής απόφασης του ΑΣΕΠ, τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην απόφαση του αρµόδιου Τµήµατος του ΑΣΕΠ, και αποστέλλει τους πίνακες διοριστέων/προσληπτέων για δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Παράρτηµα).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η ΕΘ.Ε.Λ. Α.Ε. µπορεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.2527/1997, να προσλάβει το προσωπικό
αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν ακόµη από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο
του ΑΣΕΠ. Εάν όµως µετά τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, οι ήδη προσληφθέντες από τον φορέα δεν περιλαµβάνονται στους
οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τότε αυτοί
απολύονται ταυτοχρόνως µε την ανάληψη των καθηκόντων από εκείνους που περιλαµβάνονται στους οριστικούς
πίνακες και καταλαµβάνουν τις ίδιες θέσεις. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή, όπως προβλέπεται στο νόµο (ν.2527/1997, αρθρ.1 παρ.3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι διοριστέοι/προσληπτέοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο διορισµού/πρόσληψης στην ΕΘ.Ε.Λ. Α.Ε. πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης, αντίγραφο ποινικού µητρώου καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά διορισµού/πρόσληψης,
εντός της οριζόµενης από το νόµο προθεσµίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισµού/πρόσληψης και
καλούνται για αναπλήρωση οι αµέσως επόµενοι.
Οι επιτυχόντες που περιλαµβάνονται στον πίνακα διοριστέων/προσληπτέων διορίζονται/προσλαµβάνονται υποχρεωτικά µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών.
2.

Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο τέλος του Κεφαλαίου Α΄) απαιτείται :

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης :
α) βεβαίωση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός,
β) βεβαίωση από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της περίπτωσης του
σοβαρού τραυµατισµού και
γ) εφόσον το δικαίωµα διορισµού µεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο, υποβολή, από το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το
δικαίωµα αυτό, υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρώς τραυµατισµένου προσώπου ότι δεν επιθυµεί
να ασκήσει το δικαίωµα διορισµού.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης :
Για την απόδειξη του µεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό
επιτροπεία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή κοινότητας και ανάλογη δικαστική απόφαση από την
οποία να προκύπτει η επιτροπεία.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης :
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα
β) βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισµού,
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γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/86
οικογένειας και

ότι δεν έχει διοριστεί µε βάση τη συγκεκριµένη διάταξη άλλο άτοµο της

δ) πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο οποίο να εµφανίζονται όλα τα
µέλη της οικογένειας του ατόµου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισµού της 7.9.1999 και να προκύπτει η συγγενική σχέση του
αιτούντος µε τον κατά τα ανωτέρω θανόντα.
Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για µεν την (Α) περίπτωση κατά την ηµέρα λήξεως της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β) και
(Γ) περιπτώσεις προσκοµίζονται στο φορέα κατά τον χρόνο του διορισµού/πρόσληψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Τα Παραρτήµατα
Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, καθώς και το έντυπο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης (για την απόδειξη της εµπειρίας), αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης. Το Τεύχος αυτό της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί στην οικεία
Περιφέρεια και Ενιαία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς (Ν.∆. Αθηνών), οι οποίες θα αναρτήσουν την προκήρυξη αυτή
στα καταστήµατά τους.
2. Μετά την δηµοσίευση της προκήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) :
α) Περίληψή της να δηµοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών.
Η τελευταία δηµοσίευση της περίληψης να γίνει µετά από δέκα πέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον από τη δηµοσίευση της
προκήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
β) Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα της ΕΘ.Ε.Λ. Α.Ε.
3. Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης να δοθεί στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Τίτλος σπουδών ∆Ε κατηγορίας που απαιτείται
σύµφωνα µε την προκήρυξη

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

:

Για την κατηγορία ∆Ε, πιστοποιητικό επιτυχούς
παρακολούθησης προγραµµάτων ή σεµιναρίων επαγγελµατικής
κατάρτισης του ΟΑΕ∆ σε αντικείµενο συναφές µε το
αντικείµενο της θέσης (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’) :
Για την κατηγορία ∆Ε δίπλωµα µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής
εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ δωδεκάµηνης τουλάχιστον φοίτησης
ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο συναφές µε το
γνωστικό αντικείµενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτικής
βαθµίδας µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύµφωνα µε
την οικεία προκήρυξη :

70

150

Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Για τους πρώτους δώδεκα µήνες :
5
Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :
8
Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :
9
Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :
8
Για τους επόµενους δώδεκα µήνες :
5
Η ανωτέρω εµπειρία προσαυξάνεται για όσους υποψηφίους εµπίπτουν στις περιπτώσεις
Εµπειρία µε δικαίωµα προσαύξησης κατά 50% .
Για τον υπολογισµό των µονάδων στο κριτήριο της εµπειρίας
υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συµβάσεων µιας ηµέρας.
Γ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
- Για άριστη γνώση :
- Για πολύ καλή γνώση :
- Για καλή γνώση :
- Για µέτρια γνώση (βαθµολογείται η συγκεκριµένη γλώσσα
µόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη)
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η
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µονάδες ανά µήνα
µονάδες ανά µήνα.
µονάδες ανά µήνα.
µονάδες ανά µήνα.
µονάδες ανά µήνα.
που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

70
50
30
10
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βαθµολογία είναι αθροιστική.
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Αν οι ανωτέρω µονάδες συµπίπτουν µεταξύ των ισοβαθµούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες µονάδες στο πρώτο
κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος
σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισµός της σειράς µεταξύ των
ισοβαθµούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών µε βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό
συµπίπτει προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω
κριτήρια, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ )
1. 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 :

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:

Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες:

(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία:
α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλµατος και
β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η περίοδος της ασφάλισης.
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να
προσκοµίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα.

(2) Όταν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία απαιτείται επιπλέον:
α) Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το
άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης (επωνυµία, έδρα, διεύθυνση), το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευµένης εµπειρίας.
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης
να προσκοµίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα στην οποία να δηλώνεται το είδος και η χρονική
διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

β) Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας και µία τουλάχιστον σχετική σύµβαση
ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:

(1) Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία:

● Για τους µισθωτούς (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) και τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η περίοδος της ασφάλισης, από την οποία
λαµβάνεται υπόψη µόνο ο χρόνος ασφάλισης µετά την κτήση του απαιτούµενου από την προκήρυξη τίτλου σπουδών.
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να
προσκοµίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα.
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(2) Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία απαιτείται επιπλέον:

α) Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης (επωνυµία, έδρα, διεύθυνση), το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευµένης εµπειρίας.
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης
να προσκοµίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα στην οποία να δηλώνεται το είδος και η χρονική
διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

β) Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας και µία τουλάχιστον σχετική σύµβαση
ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Όπου παραπάνω προβλέπεται χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την εµπειρία, αυτή γίνεται
σύµφωνα µε το υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης που ακολουθεί στο τέλος των παραρτηµάτων της παρούσας
προκήρυξης.
Το εν λόγω υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης χορηγείται στους υποψηφίους από τον φορέα που εκδίδει την
προκήρυξη. Επίσης οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθεύονται το υπόδειγµα αυτό από τα Κ.Ε.Π. και στην
ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Γ. Εµπειρία που έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα µε προσαύξηση κατά 50%

Ο υποψήφιος που επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεµφερούς ειδικότητας µε αυτή της
προκηρυσσόµενης θέσης : α) σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε Ν.Π.∆.∆., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθµού, σε Ν.Π.Ι.∆. του
δηµόσιου τοµέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
2527/1997 ή β) σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηµατοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., δυνάµει προγραµµατικών συµβάσεων ή κοινών υπουργικών
αποφάσεων, µέσω δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύµων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε η
εµπειρία αυτή είναι εξειδικευµένη είτε όχι, όταν επιδιώκει την απόλαυση ειδικού πλεονεκτήµατος (Εµπειρία µε δικαίωµα
προσαύξησης 50%) υποβάλλει βεβαίωση του φορέα όπου έχει απασχοληθεί.
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδειξη της εµπειρίας µε δικαίωµα προσαύξησης
(που αναφέρεται στην παράγραφο γ, ενότητας ΕΜΠΕΙΡΙΑ του Κεφαλαίου Γ΄) είναι τα εξής :
1. Για την περίπτωση της παραγράφου γi απαιτείται βεβαίωση του φορέα στον οποίο η εµπειρία έχει αποκτηθεί, για
την ειδικότητα µε την οποία απασχολήθηκε ο υποψήφιος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησής του είτε η εµπειρία
αυτή είναι εξειδικευµένη είτε όχι, ενώ κάθε άλλη εµπειρία, εκτός των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο γi,
αποδεικνύεται µε τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες.
2. Για την περίπτωση της παραγράφου γii απαιτούνται :
i)
Βεβαίωση της δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή της ανώνυµης εταιρίας της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου ο
υποψήφιος προσλήφθηκε, στην οποία θα αναφέρονται η απόφαση πρόσληψής του, το συγκεκριµένο πρόγραµµα και η
πηγή χρηµατοδότησής του, το αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης ή κοινής υπουργικής απόφασης και ο Ο.Τ.Α.
(δήµος, κοινότητα ή νοµικό τους πρόσωπο δηµοσίου δικαίου) στον οποίο έχει υλοποιηθεί το πρόγραµµα.
ii) Βεβαίωση του αντίστοιχου ΟΤΑ ότι ο υποψήφιος εργάστηκε για την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος,
στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα και η χρονική διάρκεια της απάσχόλησής του.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά (i και ii) απαιτούνται µόνο όταν η επιχείρηση ή η ανώνυµη εταιρεία της τοπικής
αυτοδιοίκησης δεν εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. Άλλως, απαιτείται µόνο βεβαίωση
του δήµου ή κοινότητας ή δηµοτικού – κοινοτικού νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου όπου παρασχέθηκε η αντίστοιχη
εργασία, για το είδος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως εργασία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα, η οποία δικαιολογεί την προσαύξηση των µονάδων
εµπειρίας θεωρείται επίσης:
● Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
● Η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ∆.
● Η απασχόληση µε Σύµβαση Εργου σε φορείς του ∆ηµοσίου.
Ως φορείς του ∆ηµοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆, οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού,
τα Ν.Π.Ι.∆ του δηµόσιου τοµέα της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και οι Φορείς της παρ.3
του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997.

• Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών που
απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκοµίζει :
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(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για συγκεκριµένο
επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης
του ενδιαφεροµένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για συγκεκριµένο
επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης
του ενδιαφεροµένου,
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος
απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της
επιχείρησης αν πρόκειται περί νοµικού προσώπου και
Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή
τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής µπορεί να αποδεικνύεται
και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, πρέπει να
συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσηµη µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
Ο τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Γ’ της προκήρυξης.
• Ειδικές περιπτώσεις
α. ∆ικαστική Απόφαση
Η εµπειρία αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της
παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β. Απόδειξη εµπειρίας ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού από πτυχιούχους της Νοµικής που
απασχολούνται µε το επάγγελµα του δικηγόρου ή µε την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας
δικηγόρου, µόνο όταν απαιτείται εξειδικευµένη εµπειρία.
Οι πτυχιούχοι της Νοµικής που απασχολούνται µε το επάγγελµα του δικηγόρου ή που διανύουν την πρακτική άσκηση για
την απόκτηση της άδειας δικηγόρου, προκειµένου να αποδείξουν εµπειρία για θέσεις ΠΕ ∆ιοικητικού- Οικονοµικού ή ΠΕ
∆ιοικητικού πρέπει να προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(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 ασκούµενων 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.
(4) Επικυρωµένο αντίγραφο από το ∆ικηγορικό Σύλλογο της κατατεθείσας σε αυτόν βεβαίωσης του
οποίο ασκήθηκαν .

δικηγόρου στον

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 της
δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και το τρόπος πληρωµής τους.
γ. 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 επικεφαλής του κέντρου ή του προγράµµατος θα χορηγήσει βεβαίωση, στην οποία θα
αναφέρεται λεπτοµερώς το αντικείµενο έρευνας και η διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος, ο χρόνος συµµετοχής
του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή του µε το αντικείµενό του και η συµβολή του στην περάτωση του
προγράµµατος, καθώς και η συµβατική σχέση µε την οποία συνδεόταν µε το φορέα που εκτέλεσε το πρόγραµµα. Είναι
αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του κατείχε τον απαιτούµενο
από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών.
δ. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εµπειρίας αναγνωρίζεται και η εµπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση
των αρµοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει τη διάρκεια της απασχόλησης. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται
εξειδικευµένη εµπειρία ή προκειµένου ο υποψήφιος να τύχει του πλεονεκτήµατος της προσαύξησης κατά
50%, από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει και το είδος της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική
ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται
κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εµπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και µετά.
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ε. Προγράµµατα STAGE
Ως χρόνος εµπειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.∆.
(παρ. 8 άρθρο 24 Ν.3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕ∆ – Τοπική Υπηρεσία Προγραµµάτων STAGE
(Λεωφ. Τατοίου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά). Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται εξειδικευµένη εµπειρία ή
προκειµένου ο υποψήφιος να τύχει του πλεονεκτήµατος της προσαύξησης κατά 50%, από τη βεβαίωση πρέπει
να προκύπτει και το αντικείµενο του προγράµµατος.
2. Επισηµάνσεις σχετικά µε τον υπολογισµό της εµπειρίας και λοιπές διευκρινήσεις.
α. Ο χρόνος εµπειρίας υπολογίζεται µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη και
όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος µετά την απόκτηση της άδειας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται
διαφορετικά στην προκήρυξη.
β. Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε τον χρόνο που προκύπτει από την
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εµπειρίας που περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και
δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαµβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη προκύπτει από ηµεροµίσθια, οι µήνες εµπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των
πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων δια του (25).
Οι µήνες εµπειρίας µπορεί να προκύπτουν και µε αφαίρεση των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού
διαστήµατος εµπειρίας. Στην περίπτωση αυτή εάν οι ηµέρες του συνόλου των διαστηµάτων της εµπειρίας είναι
µεγαλύτερες ή ίσες των 30 ηµερών, µετατρέπονται σε µήνες διαιρώντας διά του 30 και λαµβάνοντας το ακέραιο µέρος του
αριθµού που προκύπτει.
δ. Οι επαγγελµατίες αυτοκινητιστές που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την εµπειρία τους
µε πιστοποιητικό του Ταµείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, που βεβαιώνει το χρόνο της ασφάλισής τους σε αυτό σε
συνδυασµό µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι
οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εµπειρία την οποία δηλώνουν στην αίτησή τους.

Ο τρόπος επικύρωσης όλων των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Γ’ της προκήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται :
α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου
CAMBRIDGE ή µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου
MICHIGAN ή µε πτυχίο
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου CENTRAL LANCASHIRE ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN
PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International English Language
Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε δίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DIPLOME
DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώµατος ήταν: DIPLOME D’
ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) ή (DALF C2) ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστηµίου
Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003
γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) ή KLEINES DEUTSCHES
SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστηµίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου ή µε πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Professionales
Leben
του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003
δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI LINGUA E
CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI
CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια ή µε πτυχίο Certificato
V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του
ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003
ε) Για την Ισπανική γλώσσα DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL ή DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA
EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education) ή CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE
IDIOMAS (Ministry of Education) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
στ) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή µε
Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του
ν.3149/2003).

Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται :
α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE
ή µε πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή µε πτυχίο
Certificate in English (Council of Europe Level C1) Level 3 – Proficient User, του Πανεπιστηµίου CENTRAL LANCASHIRE ή µε
πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή ΤΕST OF
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθµολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local
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Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7 ή
Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή
Integrated Skills in English Level 3 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE III) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο µέχρι το 1996) ή DELF 2ND
DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή (DALF C1) ή µε πτυχίο
Certificat V.B.L.T. Niveau opérationell του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) ή ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG
(ZOP) ή PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe ή µε πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges
Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ή CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε 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) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή µε
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13
του ν.3149/2003.
στ) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ)
ή (µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου
13 του ν.3149/2003).

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται :
α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή µε
πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο Certificate
in English (Council of Europe Level Β2) Level 2 - Independent User, του Πανεπιστηµίου CENTRAL LANCASHIRE ή µε πτυχίο
CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 και άνω ή µε International English Language
Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage)
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY
COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE
(το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996) ή (DELF B2) ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή
µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13
του ν.3149/2003.
γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe ή
Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του
ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ή
µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το
2003) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003
ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO) ή
DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του
ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
στ) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (µε
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13
του ν.3149/2003).
Η µέτρια γνώση της ξένης γλώσσας (βαθµολογείται το συγκεκριµένο επίπεδο γνώσης, µόνο εφόσον απαιτείται από την
οικεία προκήρυξη) αποδεικνύεται :
α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ή International English Language Testing
System (IELTS) - Βαθµολογία από 3 έως 4 ή Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH ή
µε πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level B1) Level 2 – Independent
User, του Πανεπιστηµίου CENTRAL
LANCASHIRE ή πτυχίο CERTIFICATE IN INTERMEDIATE
COMMUNICATION του
EDEXCEL
INTERNATIONAL
LONDON
EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 405 ΕΩΣ 500
(EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY ) USA ή Integrated Skills in English Level 1 του TRINITY COLLEGE LONDON
(Trinity ISE I) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο (DELF B1) ή πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστηµίου της
Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρµόδιοι για το ΖD είναι από κοινού το Ινστιτούτο
Goethe (GI), το Ελβετικό Νοµαρχιακό Συµβούλιο (EDK), το Αυστριακό ∆ίπλωµα Γερµανικής Γλώσσας (OSD) και τα Συστήµατα
Τεστ για την µετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT) ή ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) (Αντικαταστάθηκε από την 1-12000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000) µε το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ή πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben
του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
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δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2)
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ) ή πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε
πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1 ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) ή
CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
στ) Για την Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ
ΑΘΗΝΩΝ). ή (µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Για την απόδειξη της γλωσσοµάθειας της Αγγλικής (άριστη, πολύ καλή, καλή και µέτρια) γίνονται επίσης
δεκτά πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα, εφόσον τα τελευταία αυτά
έχουν τµήµα ή σχολή αγγλικής φιλολογίας ή γλώσσας και είναι πιστοποιηµένα ή αναγνωρισµένα από αρµόδιο
φορέα της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής
γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο ή συνεργάζονται για τη διενέργεια των εξετάσεων και την έκδοση των
πιστοποιητικών αυτών µε φορέα που είναι πιστοποιηµένος ή αναγνωρισµένος σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Αν 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 σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν
ως µητρική γλώσσα την αγγλική, από πανεπιστήµια δηµόσιου χαρακτήρα είναι αποδεκτά σε δηµόσιες
υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως
οικεία χώρα νοείται χώρα, στην οποία µητρική ή επίσηµη γλώσσα είναι η αγγλική (άρθρο 1 Π.∆. 116/2006 ΦΕΚ
115/9-6-2006).
Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη της γλωσσοµάθειας της Αγγλικής (άριστη, πολύ καλή, καλή και µέτρια),
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, πρέπει να προσκοµίσουν, πέραν του τίτλου σπουδών, προς απόδειξη των όρων
αποδοχής αυτού, βεβαίωση του οικείου Πανεπιστηµίου στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου ή του αρµοδίου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από
κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για
το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την
αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθµιας
ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή
σε αντίγραφο επικυρωµένο από αρµόδιο όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται
απαραιτήτως και από επίσηµη µετάφρασή τους. Η επίσηµη µετάφραση όλων των πιστοποιητικών – τίτλων σπουδών
ξένης γλώσσας 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.

Σηµείωση:
α) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Ως πανεπιστήµια δηµόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόµενα από κρατικούς φορείς
ή οργανισµούς όπως οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης , περιφέρειες, καντόνια, δηµόσια νοµικά πρόσωπα,
κ.λ.π. ανάλογα µε την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της ∆ιοίκησης της οικείας χώρας.
γ) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη
γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την άριστη 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Α) Για το χαρακτηρισµό προσώπου ως πολυτέκνου ή µέλους πολύτεκνης οικογένειας, κρίσιµα χρονικά σηµεία είναι,
σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες:
Ι. Η 4 Ιανουαρίου 1979.
ΙΙ. Η 5 Ιανουαρίου 1979.
ΙΙΙ. Η 1 Ιανουαρίου 1983
ΙV. Η 18 Φεβρουαρίου 1983 και
V. Η 7 Απριλίου 2006
Β) Την ιδιότητα αυτή αποκτούν :
Ι . Κατά το νόµο 1910/1944 (άρθρο 1) που ίσχυε µέχρι 4.1.1979 :
1. Οι γονείς µε 5 τουλάχιστον ζώντα τέκνα εφόσον αυτά είναι:
α) Τα θήλεα, άγαµα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τινός των γονέων,
β) Τα άρρενα, ανήλικα και άνευ ιδίου βιοποριστικού έργου,
γ) Σπουδαστές, µέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή µαθητές τεχνών και επαγγελµάτων και
δ) Ανίκανα προς εργασίαν, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέµου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
2. Η µητέρα χήρα µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον είναι υπόχρεη για τη
διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
3. Ο πατέρας µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος
για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέµου µε αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν
εργάζεται.
4. Ο σύζυγος µε 4 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), σε περίπτωση θανάτου της µητρός
των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και
5. Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαµβάνουν
αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετηµάτων, υπό τους περιορισµούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα θήλεα δεν έχουν ιδίους
πόρους ζωής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η .
Όσοι κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου (1910/1944) είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου κατά την 5η Ιανουαρίου
1979 (άρθρο 2 ν.860/1979) τη διατηρούν ισοβίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η .
1.Για το χαρακτηρισµό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νοµίµου γάµου και ii) και τα εκ προτέρου
νοµίµου γάµου.
Επιπλέον: α) για τη µητέρα και τα εκτός γάµου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα νοµιµοποιηθέντα και τα νοµίµως
αναγνωρισθέντα.
2. Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το µη συµπληρώσαν το
21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΙΙ . Κατά το νόµο 860/1979 όπως ίσχυε από 5 Ιανουαρίου 1979 και µέχρι της δηµοσιεύσεως του νόµου 3454/2006:
1.
Όσοι είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου (5.1.1979), σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 1910/1944, την οποία και διατηρούν ισοβίως.
2.
α)
β)
γ)
δ)

Οι γονείς µε 4 τουλάχιστον τέκνα, εφόσον αυτά είναι:
Τα θήλεα, άγαµα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τίνος των γονέων,
Τα άρρενα ανήλικα,
Σπουδαστές, µέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή µαθητές τεχνών και επαγγελµάτων και
Ανίκανα προς εργασίαν, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέµου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

3.Η µητέρα χήρα µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον είναι υπόχρεη για τη
διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
4. Ο πατέρας µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος
για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέµου µε αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν
εργάζεται.
5. Ο σύζυγος µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), σε περίπτωση θανάτου της µητρός
των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και
6. Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαµβάνουν
αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετηµάτων, υπό τους περιορισµούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα θήλεα δεν έχουν ιδίους
πόρους ζωής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η .
Όποιος, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 ν.860/1979 τη διατηρεί ισοβίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η .
α) Για το χαρακτηρισµό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νοµίµου γάµου και ii) και τα εκ προτέρου
νοµίµου γάµου.
Επιπλέον: α) για τη µητέρα και τα εκτός γάµου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα νοµιµοποιηθέντα και τα νοµίµως
αναγνωρισθέντα.
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β) Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το µη συµπληρώσαν το
21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΙΙΙ . Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγµατος, από 1η Ιανουαρίου 1983 τόσο τα άρρενα, όσο και τα
θήλεα τέκνα πρέπει να είναι ανήλικα δηλαδή να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους. (Από
18.2.1983 ανήλικος είναι όποιος δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Βλ. αµέσως κατωτέρω).
ΙV . Κατά το άρθρο 3 του ν.1329/1983 , που ισχύει από 18 Φεβρουαρίου 1983, ανήλικος είναι όποιος δεν έχει
συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.
V. Κατά το άρθρο 6 του ν, 3454/2006, που ισχύει από 7 Απριλίου 2006 και µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο
πρώτο του ν. 1910/1944 πολύτεκνοι είναι:
1. Οι γονείς οι έχοντες τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους ή
νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό
τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και
αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων του και είναι µόνος υπόχρεος σε
διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα
ή υιοθετηµένα ή εκτός γάµου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και
αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ’ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό 67% και άνω
ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγοµένων σε µία από τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1.
Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι
τουλάχιστον δύο απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων υπό τους
περιορισµούς της ανωτέρω παραγράφου 1.
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 απολαµβάνουν των δικαιωµάτων των τέκνων
πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006) .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤ΄

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ-ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 ν. 3454/2006) :
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:
• Αγαµα 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 στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαµβάνονται και τα τέκνα µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως,
ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ*
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

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

ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

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

Τηλ.:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ.:

ΤΚ:

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

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
...............................................................................................................................................................................
...........................
...............................................................................................................................................................................
...........................
1. Τα στοιχεία που συµπληρώνω στον πίνακα για την απόδειξη της εµπειρίας είναι ακριβή.
2. Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών
στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µε όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε θα διαγραφώ από τον
πίνακα διοριστέων και θα έχω τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις.
Τίτλος σπουδών

(3)

Άδεια
άσκησης
απαιτείται) (4)

επαγγέλµατος

Ασφαλιστικός φορέας

(1)

(όπου

Εκπαιδευτικό ίδρυµα

Ηµεροµηνία κτήσης

Φορέας χορήγησης αυτής

Ηµεροµηνία λήψης

(5)

Συνολική
µήνες

διάρκεια

ασφάλισης

Αναγράφεται ολογράφως.

* Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για την απόδειξη εµπειρίας.

όπισθεν

σε

Proslipsis.gr
(2)
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι
10 ετών».
(3), (4), (5)

Τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία τα καταθέτω µε την αίτηση συµµετοχής µου.
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(β)

Ηµέρες
απασχόλησης

α/
α

Από

Έως

ΣΥΝΟΛΟ

(1)

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

Φορέας απασχόλησης –
Εργοδότης

Κατηγορία φορέα

(2)

(α)

Μήνες
απασχόλησης

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

Αντικείµενο απασχόλησης

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

(3)

Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και δεύτερο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

(2)
Συµπληρώνεται κατά περίπτωση µε «Ι» ή «∆», ανάλογα µε την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι:
Ιδιωτικός τοµέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (εταιρείες κτλ.) ∆: ∆ηµόσιος τοµέας, υπηρεσίες του
∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ α' και β' βαθµού ή ΝΠΙ∆ του δηµόσιου τοµέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή
φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία, συµπληρώνεται µε την ένδειξη
«Ε».
(3)
Συµπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εµπειρία, το σύνολο των
ηµερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εµπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθµός ηµεροµισθίων) ή διά του 30 (αν η
εµπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης έως την ηµεροµηνία λήξης της απασχόλησης) και
το ακέραιο αποτέλεσµα προστίθεται στο σύνολο των µηνών απασχόλησης της στήλης (α).

Ηµεροµηνία: ............................................
Ο/Η ∆ηλ.........

Υπογραφή
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