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∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

∆ΩΡΕΑΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 91

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π.

23 Απριλίου 2007
Προκήρυξη
(Αριθμός 1/816 Μ/2006)
Πλήρωσης θέσεων προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού
της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ)
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
που εδρεύει στις Αχαρνές
Nομού Αττικής
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού,
Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι−
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 231/Α/26.11.2004).
2. Τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα−
νισμοί (ΔΕΚΟ) » (ΦΕΚ 314/27.12.2005.
3. Την υπ’ αριθμ. Υ3α/38841/30.5.2005 (ΦΕΚ 751/
Β/3.6.2005) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης, «Προσωρινός Κανονισμός Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.».
4. Την υπ’ αριθμ. 31803/ΔΕΚΟ 1050/1.8.2006 από−
φαση της Διυπουργικής Επιτροπής των ΔΕΚΟ (ΦΕΚ
1208/1.9.2006) «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσλη−
ψης προσωπικού στις δημόσιες επιχειρήσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε., ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε., ΕΡΕΥ−
ΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», με
την οποία καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης προσω−
πικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 του ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/28.6.2006/τ.Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 27203/ΕΓΔΕΚΟ 237/3.7.2006 απόφα−
ση της Διυπουργικής Επιτροπής των ΔΕΚΟ σχετικά με
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων ειδικο−
τήτων από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/321/8505/8.8.2006 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της υπ’ αριθμ.
55/1998 Π.Υ.Σ. (άρθρο 1, παρ. 51, ν. 2412/1996) για την πρό−
σληψη διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ανώνυμη Εται−
ρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ».
8. Την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.98303/12.10.2006 απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχε−
τικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Μο−
νάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).
9. Τον ν 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοι−
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/7.4.2006/τ.Α΄) (υποπερίπτωση δ1
παρ. 3 άρθρο 1).
10. Το υπ’ αριθμ. 141/2.1.2007 εγκριτικό έγγραφο του
Α.Σ.Ε.Π.
11. Το υπ’ αριθμ. 13591/ΕΓΔΕΚΟ1658/26.3.2007 έγγρα−
φο της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων
και Οργανισμών.
ΠΡΟΚΗΡYΣΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (92) ΘEΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY
Συγκεκριμένα, προκηρύσσει την πλήρωση:
Α) 20 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
ως ακολούθως:
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ΣΥΝΟΛΙ−
ΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Θέσεις Πο− Θέσεις Τρι−
ΓΕΝΙΚΕΣ
λυτέκνων και τέκνων ή Τέ−
ΘΕΣΕΙΣ
Τέκνων Πο− κνων Τριτέ−
λυτέκνων
κνων

I) Λοιπού Υγειονομικού Προσωπικού
1

ΠΕ Βιολόγων (κωδ. ΠΕ1)

1

1

−

−

2

ΠΕ Ψυχολόγων (κωδ. ΠΕ2)

1

1

−

−

3

ΠΕ Λογοθεραπείας (κωδ. ΠΕ3)

1

1

−

−

4

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (κωδ. ΠΕ4)

1

1

−

−

5

ΠΕ Διαιτολογίας − Διατροφής (κωδ. ΠΕ5)

1

1

−

−

6

ΠΕ Νοσηλευτικής (κωδ. ΠΕ6)

4

3

1

−

7

ΠΕ Οικονομικού (κωδ. ΠΕ7α)

1

1

−

−

8

ΠΕ Οικονομικού (κωδ. ΠΕ7β)

1

1

−

−

9

ΠΕ Διοικητικού (κωδ. ΠΕ8α)

1

1

−

−

10

ΠΕ Διοικητικού (κωδ. ΠΕ8β)

1

1

−

−

11

ΠΕ Διοικητικού (κωδ. ΠΕ8γ)

1

1

−

−

12

ΠΕ Διοικητικού (κωδ. ΠΕ8δ)

1

1

−

−

13

ΠΕ Διοικητικού (κωδ. ΠΕ8ε)

1

1

−

−

14

ΠΕ Διοικητικού (κωδ. ΠΕ8στ)

1

1

−

−

15

ΠΕ Διοικητικού (κωδ. ΠΕ8ζ)

1

1

−

−

16

ΠΕ Μηχανολόγου (κωδ. ΠΕ9)

1

1

−

−

17

ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (κωδ. ΠΕ10)

1

1

−

−

20

19

1

−

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β) 41 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ως ακολούθως:

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙ−
ΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Θέσεις
Θέσεις
ΓΕΝΙΚΕΣ
Πολυτέκνων Τριτέκνων
ΘΕΣΕΙΣ
και Τέκνων
ή Τέκνων
Πολυτέκνων Τριτέκνων

I) Λοιπού Υγειονομικού Προσωπικού
1

ΤΕ Φυσικοθεραπείας σε καθήκοντα προϊσταμένου
(κωδ. ΤΕ1α)

1

1

−

−

2

ΤΕ Φυσικοθεραπείας (κωδ. ΤΕ1β)

1

1

−

−

3

ΤΕ Φυσικοθεραπείας (κωδ. ΤΕ1γ)

6

4

1

1

4

ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας (κωδ. ΤΕ2)

3

2

1

−

5

ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων (κωδ. ΤΕ3)

2

1

1

−

6

ΤΕ Εργοθεραπείας (κωδ. ΤΕ4)

1

1

−

−

7

ΤΕ Νοσηλευτικής σε καθήκοντα προϊσταμένου
(κωδ. ΤΕ5α)

1

1

−

−

8

ΤΕ Νοσηλευτικής (κωδ. ΤΕ5β)

10

6

3

1

9

ΤΕ Νοσηλευτικής (κωδ. ΤΕ5γ)

8

6

1

1

10

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (κωδ. ΤΕ6)

2

1

−

1

11

ΤΕ Μαιευτικής (κωδ. ΤΕ7)

1

−

1

−
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IΙ) Διοικητικού−Τεχνικού Προσωπικού
7

ΤΕ Λογιστικής (κωδ. ΤΕ8)

1

1

−

−

8

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας (κωδ. ΤΕ9)

2

1

1

−

9

ΤΕ Πληροφορικής (κωδ. ΤΕ10)

1

−

−

1

10

ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικής) (κωδ. ΤΕ11)

1

1

−

−

41

27

9

5

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γ) 26 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ως ακολούθως:

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙ−
ΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Θέσεις
Θέσεις
ΓΕΝΙΚΕΣ
Πολυτέκνων Τριτέκνων
ΘΕΣΕΙΣ
και Τέκνων
ή Τέκνων
Πολυτέκνων Τριτέκνων

I) Λοιπού Υγειονομικού Προσωπικού
1

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (κωδ. ΔΕ1)

3

1

1

1

2

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
(κωδ. ΔΕ2)

1

1

−

−

3

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (κωδ. ΔΕ3)

9

6

2

1

IΙ) Διοικητικού−Τεχνικού Προσωπικού
4

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (κωδ. ΔΕ4)

1

1

−

−

5

ΔΕ Γραμματέων (κωδ. ΔΕ5α)

6

5

−

1

6

ΔΕ Γραμματέων (κωδ. ΔΕ5β)

3

1

2

−

7

ΔΕ Οδηγών (κωδ. ΔΕ6)

1

−

1

−

8

ΔΕ Τεχνικού Υδραυλικού (κωδ. ΔΕ7)

1

−

1

−

9

ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολόγου (κωδ. ΔΕ8)

1

1

−

−

26

16

7

3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ) 5 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙ−
ΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

Θέσεις Πο− Θέσεις Τρι−
ΓΕΝΙΚΕΣ
λυτέκνων και τέκνων ή Τέ−
ΘΕΣΕΙΣ
Τέκνων Πο− κνων Τριτέ−
λυτέκνων
κνων

I) Λοιπού Υγειονομικού Προσωπικού
1

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (κωδ. ΥΕ1)

4

4

−

−

1

1

−

−

5

5

−

−

IΙ) Διοικητικού−Τεχνικού Προσωπικού
2

ΥΕ Κλητήρων − Εργατών (κωδ. ΥΕ2)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων ανά ειδικότητα, οι οποίες αναλύο−
νται, κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πο−
λυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου και τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, 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 αντι−
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καταστάθηκε 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 συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας προκήρυξης.
Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα
αυτών(υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006) εφόσον συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας προκήρυξης.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέ−
κνων, γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, από υποψηφίους των κατηγοριών αυτών, οι θέ−
σεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον υποβάλουν σχε−
τική αίτηση συμμετοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλά−
χιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών− μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους
πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων
του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χο−
ρηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 3636549) ] των κατωτέρω επιπέδων:
Πιστοποιητικό Α΄ Επιπέδου:

για κλάδους ή ειδικότητες της κατηγορίας
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Πιστοποιητικό Β΄ Επιπέδου:

για κλάδους ή ειδικότητες μη διοικητικού προσωπικού
της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).

Πιστοποιητικό Γ΄ Επιπέδου:

για κλάδους ή ειδικότητες μη διοικητικού προσωπικού
της κατηγορίας Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.)
Εκπαίδευσης και για κλάδους ή ειδικότητες διοικητικού
προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).

Πιστοποιητικό Δ΄ Επιπέδου

για κλάδους ή ειδικότητες διοικητικού προσωπικού της κατηγορίας
Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571−72−76) το οποίο
χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά
δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2. Να έχουν γεννηθεί:
α) Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ έως και το έτος 1986
β) Για την κατηγορία ΥΕ έως και το έτος 1987
3. 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, πλαστογρα−
φία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκο−
ντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας, ή οικονομικής εκμετάλ−
λευσης της γενετήσιας ζωής.
γ. Να μην υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προη−
γούμενης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ. Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορί−
στηκε για τη στέρηση.
ε. Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστι−
κή συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων.
στ. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για πρόσληψη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβο−
λής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παραγρ. 1 του Συντάγματος Διάταγμα που αίρει το
σχετικό κώλυμα.
4. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
που επιλέγουν. Η διαπίστωση των ανωτέρω γίνεται με κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις, κατά το χρόνο της διοι−
κητικής τακτοποίησης η οποία προηγείται της πρόσληψης.
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5. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους μέχρι την ημερομηνία λή−
ψης της απόφασης για υπό δοκιμή πρόσληψη ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν κατα−
δικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για πο−
λίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα.
Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης που θα αποδεικνύει την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρε−
ώσεων δεν απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης πρόσληψης, αλλά θα προσκομίζεται κατά τον χρόνο της
διοικητικής τακτοποίησης, η οποία προηγείται της πρόσληψης.
Η μη προσκόμισή του συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την πρόσληψη.
ΙΙ. ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αναλυτικά τα κύρια και βαθμολογούμενα προσόντα πρόσληψης που απαιτούνται για κάθε θέση είναι τα ακόλουθα:
Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
• Μία (1) Θέση ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ (κωδ. ΠΕ1)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον, ενός (1) έτους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε βιο−
παθολογικά εργαστήρια σε φορείς υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος βιοπαθολογι−
κών εργαστηρίων.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) Θέση ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (κωδ. ΠΕ2)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) με ειδίκευση στην Ψυ−
χολογία Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντί−
στοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.
3. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον, ενός (1) έτους στην εφαρμογή προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας στην
κοινότητα σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή/και Αποκατάστασης − Αποθεραπείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. ΠΕ3)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ή Λογοπεδικής ή Λογοπαθολογίας (SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGIST)
; ή Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που
η ανωτέρω θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών θα καλυφθεί από υποψη−
φίους που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντί−
στοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντί−
στοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον, ενός (1) έτους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε φο−
ρείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή/και Αποκατάστασης − Αποθεραπείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
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• Μία (1) θέση ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (κωδ. ΠΕ4)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι.
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδι−
κότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η ανωτέρω θέση δεν καλυφθεί από υποψηφί−
ους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνι−
κής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα
Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού.
3. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον, ενός (1) έτους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε υπη−
ρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή/και Αποκατάστασης − Αποθεραπείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) Θέση ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (κωδ. ΠΕ5)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διαιτολογίας ή Επιστήμης Διατροφής − Διαιτολογίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλω−
μα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η ανωτέρω θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τους ανωτέρω τίτλους σπου−
δών θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας
ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε.
(Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον, ενός (1) έτους, με έμφαση στην εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής
υγείας σχετικών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Τέσσερις (4) Θέσεις ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (κωδ. ΠΕ6)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτ−
λος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής (Π.Ε.)
3. Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτό−
τητας μέλους της Ε.Ν.Ε. που να είναι σε ισχύ.
4. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Κλινική Νοσηλευτική ή την Οργάνωση και Διοίκη−
ση Υπηρεσιών Υγείας ή την Πληροφορική της Υγείας.
2. Εξειδικευμένη εμπειρία, έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε υπη−
ρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
3. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος και ειδικότε−
ρα στην τήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.
4. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Δύο (2) Θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. ΠΕ7)
Α) Μία (1) θέση ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. ΠΕ7α)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Σπουδών Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.)
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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2. Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός τίτλος σπουδών με αντικείμενο τα Οικονομικά της Υγείας.
3. Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο.
4. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, ενός (1), τουλάχιστον, έτους σε θέση ευθύνης οικονομικών υπηρεσιών σε φορείς
υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
Β) Μία (1) θέση ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. ΠΕ7β)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Σπουδών Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.)
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός τίτλος σπουδών με αντικείμενο τη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.
3. Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο.
4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή−Φοροτέχνη, τουλάχιστον Γ΄ Τάξεως.
5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
6. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, ενός (1), τουλάχιστον, έτους σε μηχανογραφημένο λογιστήριο στη χρήση λογιστι−
κών πακέτων βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη τουλάχιστον
Β΄ τάξεως) ή/και σε προγράμματα μισθοδοσίας σε φορείς υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Επτά (7) θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. ΠΕ8)
Α) Μία (1) θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. ΠΕ8α)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. ή ΕΑΠ ΑΕΙ ή ΠΣΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο−
λών αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
5. Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και συγκεκριμένα στους τομείς
της εκπαίδευσης, αξιολόγησης της απόδοσης και ανάπτυξης.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, ενός (1) τουλάχιστον έτους στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και συγκεκριμένα
στους τομείς της εκπαίδευσης, αξιολόγησης της απόδοσης και ανάπτυξης σε φορείς υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
Β) Μία (1) θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. ΠΕ8β)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. ή ΕΑΠ ΑΕΙ ή ΠΣΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο−
λών της αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Εμπειρία δύο (2), τουλάχιστον, ετών σε εφαρμογές πληροφορικής στη διοίκηση.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, ενός (1), τουλάχιστον, έτους σε εφαρμογές πληροφορικής στη διοίκηση σε φορείς
υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
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Γ) Μία (1) θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. ΠΕ8γ)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. ή ΕΑΠ ΑΕΙ ή ΠΣΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο−
λών της αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στο μάρκετινγκ ή/και τις δημόσιες σχέσεις.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, ενός (1), τουλάχιστον, έτους στο μάρκετινγκ ή/και τις δημόσιες σχέσεις σε φορείς
που σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
Δ) Μία (1) θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. ΠΕ8δ)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. ή ΕΑΠ ΑΕΙ ή ΠΣΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο−
λών της αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, ενός (1), τουλάχιστον, έτους σε διοικητικά καθήκοντα ή/και υπηρεσία σε φορείς που
σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
Ε) Μία (1) θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. ΠΕ8ε)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. ή ΕΑΠ ΑΕΙ ή ΠΣΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο−
λών της αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Τουλάχιστον καλή γνώση οποιασδήποτε εκ των ευρωπαϊκών γλωσσών.
5. Εμπειρία, τουλάχιστον, ενός (1) έτους στη διοικητική στήριξη στελεχών διοίκησης.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, τουλάχιστον, ενός (1) έτους στη διοικητική στήριξη στελεχών διοίκησης σε φορείς
που σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
ΣΤ) Μία (1) θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. ΠΕ8στ)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. ή ΕΑΠ ΑΕΙ ή ΠΣΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο−
λών της αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων ποιότητας.
3. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5. Εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στη διαχείριση ολικής ποιότητας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, ενός (1), τουλάχιστον, έτους στη διαχείριση ολικής ποιότητας σε φορείς υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
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Ζ) Μία (1) θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. ΠΕ8ζ)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. ή ΕΑΠ ΑΕΙ ή ΠΣΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο−
λών της αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4. Εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό ή/και την επιχειρησιακή έρευνα.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, ενός (1), τουλάχιστον, έτους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό ή/και την επιχειρησιακή
έρευνα σε φορείς που σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ (κωδ. ΠΕ9)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού με ειδίκευση Μη−
χανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρο−
λόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλω−
μα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π.
(Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας με τον τίτλο σπουδών.
3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Εμπειρία δύο (2), τουλάχιστον, ετών στις τεχνικές μελέτες, την τεχνική επίβλεψη και υποστήριξη.
Βαθμολογούνται επίσης:
Εξειδικευμένη εμπειρία, ενός (1), τουλάχιστον, έτους στις τεχνικές μελέτες, την τεχνική επίβλεψη και υποστή−
ριξη, σε φορείς υγείας.
Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οικο−
νομικής διαχείρισης.
Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΠΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (κωδ. ΠΕ10)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή
δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οι−
κονομικής διαχείρισης.
2. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
• Οκτώ (8) θέσεις ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. ΤΕ1)
Α) Μία (1) θέση ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (σε καθήκοντα προϊσταμένου) (κωδ. ΤΕ1α)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσιοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ει−
δικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής
ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Μεταπτυχιακός ή/και Διδακτορικός Τίτλος στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
3. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή.
4. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
6. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, ετών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, δύο (2) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε υπηρε−
σίες Αποκατάστασης − Αποθεραπείας.
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2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
Β) Μία (1) θέση ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. ΤΕ1β)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσιοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ει−
δικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής
ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Άθλησης και Ποιότητας Ζωής Α.Ε.Ι. ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότη−
τας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή.
4. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
6. Εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε υπη−
ρεσίες Αποκατάστασης − Αποθεραπείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος.
3.Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
Γ) Έξι (6) θέσεις ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. ΤΕ1γ)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσιοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ει−
δικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής
ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή.
3. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, ενός (1), τουλάχιστον, έτους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε υπη−
ρεσίες Αποκατάστασης − Αποθεραπείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Τρεις (3) θέσεις ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (κωδ. ΤΕ2)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ραδιολογίας−Ακτινολογίας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοι−
χο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοι−
χος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε υπη−
ρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος ή και συστή−
ματος διαχείρισης και επεξεργασίας ψηφιακών Ιατρικών εικόνων.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Δύο (2) θέσεις ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (κωδ. ΤΕ3)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημε−
δαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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2. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε υπη−
ρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος βιοπαθολογι−
κών εργαστηρίων.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. ΤΕ4)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ει−
δικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής
ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.
3. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία, έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε υπη−
ρεσίες Αποκατάστασης − Αποθεραπείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Δέκα εννέα (19) θέσεις ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (κωδ. ΤΕ5)
Α) Μία (1) θέση ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (σε καθήκοντα προϊσταμένου) (κωδ. ΤΕ5α)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδι−
κότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.
3. Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτό−
τητας μέλους της Ε.Ν.Ε. που να είναι σε ισχύ.
4. Εμπειρία οκτώ (8), τουλάχιστον, ετών σε θέση ευθύνης νοσηλευτικών ιδρυμάτων εκ των οποίων δύο (2), του−
λάχιστον, έτη σε διευθυντικά καθήκοντα.
5. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε υπη−
ρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος και ειδικότε−
ρα στην τήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
Β) Δέκα (10) θέσεις ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (κωδ. ΤΕ5β)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδι−
κότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.
3. Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτό−
τητας μέλους της Ε.Ν.Ε. που να είναι σε ισχύ.
4. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε φορείς
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
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2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος και ειδικότε−
ρα στην τήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
Β) Οκτώ (8) θέσεις ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (κωδ. ΤΕ5γ)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδι−
κότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.
3. Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτό−
τητας μέλους της Ε.Ν.Ε. που να είναι σε ισχύ.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε υπη−
ρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος και ειδικότε−
ρα στην τήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Δύο (2) θέσεις ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ−ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (κωδ. ΤΕ6)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Επισκεπτών – τριών Υγείας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοι−
χο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοι−
χος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη Υγείας Τ.Ε.
3. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε φο−
ρείς υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος και ειδικότε−
ρα στην τήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (κωδ. ΤΕ7)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικό−
τητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Μαιευτικής Τ.Ε.
3. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε φο−
ρείς υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος και ειδικότε−
ρα στην τήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (κωδ. ΤΕ8)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπι−
κής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης και Διαχεί−
ρισης Εργων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών
Εργασιών ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Εκμεταλλεύσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρημα−
τοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαικές Χώρες
ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
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τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, τουλάχιστον Β΄ Τάξης.
3. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους σε μηχανογραφημένο λογιστήριο στη χρήση λογιστι−
κών πακέτων βιβλίων Γ΄ κατηγορίας ή/και σε προγράμματα μισθοδοσίας σε φορείς υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικο−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπαποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Δύο (2) θέσεις ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (κωδ. ΤΕ9)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.)
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε φορείς
υγείας.
Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικο−οικο−
νομικής διαχείρισης.
Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (κωδ. ΤΕ10)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληρο−
φορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πλη−
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ. ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Επι−
χειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην
Οικονομία Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδι−
κότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και υποστήριξη εξει−
δικευμένων πληροφοριακών συστημάτων υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικο−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (κωδ. ΤΕ11)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδι−
κότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη Γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Εμπειρία δυο (2), τουλάχιστον, ετών στο σχεδιασμό δικτύωσης δομημένης καλωδίωσης.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στο σχεδιασμό δικτύωσης δομημένης καλωδίωσης σε
φορείς υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη διαχείριση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
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Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
• Τρεις (3) θέσεις ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (κωδ. ΔΕ1)
Κύρια Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων ή Ιατρικών Συσκευ−
ών Ακτινοθεραπείας ή Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων ή Χειριστών Ιατρικών Συσκευών ή Βοηθών Ιατρικών
Συσκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ινστιτού−
του Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχο−
λής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στον χειρισμό αξονικού και μαγνητικού τομογράφου.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, ετών στον χειρισμό αξονικού και μαγνητικού τομογράφου σε
φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος ή και συστή−
ματος διαχείρισης και επεξεργασίας ψηφιακών Ιατρικών εικόνων.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (κωδ. ΔΕ2)
Κύρια Προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων − Αιματολογικού
Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων − Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών
και Βιολογικών Εργαστηρίων – Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Ιατρικών Εργαστηρίων ή Ιατρι−
κών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθών Ιατρικών και Βιολογι−
κών Εργαστηρίων ή Βοηθών Ιατρικών – Βιολογικών – Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
ν. 1346/1983 της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε υπη−
ρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος βιοπαθολογι−
κών εργαστηρίων.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Εννέα (9) θέσεις ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (κωδ. ΔΕ3)
Κύρια Προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή
ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βο−
ηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων
(Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές
Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στο αντικείμενο της προκηρρυσόμενης θέσης σε υπη−
ρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος και ειδικότε−
ρα στην τήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. ΔΕ4)
Κύρια Προσόντα
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από
ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκη−
σης ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσι−
ών Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τ.Ε.Λ. των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Υπαλ−
λήλων Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχο−
λικής μονάδας ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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2. Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Εμπειρία, δύο (2) τουλάχιστον, ετών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο ή/και σε προγράμματα μισθοδοσίας.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον, έτους σε μηχανογραφημένο λογιστήριο ή/και σε προγράμμα−
τα μισθοδοσίας σε φορείς υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικό−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Εννέα (9) θέσεις ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (κωδ. ΔΕ5)
Α) Έξι (6) θέσεις ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (κωδ. ΔΕ5α)
Κύρια Προσόντα
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από
ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκη−
σης ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσι−
ών Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τ.Ε.Λ. των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Υπαλ−
λήλων Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχο−
λικής μονάδας ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση και υποδοχή ασθενών σε
φορείς υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
Β) Τρεις (3) θέσεις ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (κωδ. ΔΕ5β)
Κύρια Προσόντα
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από
ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκη−
σης ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσι−
ών Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τ.Ε.Λ. των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Υπαλ−
λήλων Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχο−
λικής μονάδας ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπο−
λογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στη γραμματειακή υποστήριξη στελεχών διοίκησης.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στη γραμματειακή υποστήριξη στελεχών διοίκησης σε
φορείς που σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας.
2. Εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος διοικητικο−οι−
κονομικής διαχείρισης.
3. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (κωδ. ΔΕ7)
Κύρια Προσόντα
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή
υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Μηχανών
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτο−
κινήτου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτο−
κινήτου ή συναφούς ειδικότητας δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου Τ.Ε.Ε. ή
Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου Τ.Ε.Σ. ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του
ν. 1346/1983 (Φ.Ε.Κ. 46Α΄) ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων Ι.Ε.Κ. ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονά−
δας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
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Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ: Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, θα καλυ−
φθεί από υποψήφιους με οποιοσδήποτε Απολυτήριο Τίτλο Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο ισό−
τιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ: Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, του
α΄επικουρικού θα καλυφθεί από υποψήφιους με Απολυτήριο Τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή Απολυτήριο Δημοτικού
Σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980), ή ισοδύναμο Απολυτήριο τίτλο κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριο Τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλά−
χιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της απαιτούμενης επαγγελματικής άδειας οδήγησης.
2. Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, τουλάχιστον, Γ΄ κατηγορίας.
3. Εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους ως επαγγελματίας οδηγός μετά την απόκτηση της απαιτούμενης
άδειας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (κωδ. ΔΕ8)
Κύρια Προσόντα
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού Α΄ Τάξης 1ης Ειδικότητας.
2. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντί−
στοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλ−
λει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορη−
γήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας μετά την από−
κτηση της απαιτούμενης άδειας.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (κωδ. ΔΕ9)
Κύρια Προσόντα
1.Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας τουλάχιστον 1ης κα−
τηγορίας.
2. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντί−
στοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλ−
λει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορη−
γήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
3. Εμπειρία ενός (1), τουλάχιστον, έτους μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας ως ηλεκτρολόγος εσω−
τερικών εγκαταστάσεων.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
• Τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (κωδ. ΥΕ1)
Κύρια Προσόντα
Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν
αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τε−
χνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Βαθμολογούνται επίσης:
1. Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6), τουλάχιστον, μηνών στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης σε φο−
ρείς υγείας.
2. Εμπειρία τριών (3), τουλάχιστον, μηνών σε φορέα υγείας στον οποίο εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας,
επαρκώς τεκμηριωμένη.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
• Μία (1) θέση ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ (κωδ. ΥΕ2)
Κύρια Προσόντα
Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν
αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τε−
χνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Πέραν των ανωτέρω βαθμολογούνται και τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ λοιπά κριτήρια κατάταξης.
*10000912304070036*
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίσθηκε σοβαρά, συ−
νεπεία 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 νομι−
κά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 2527/1997, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθ’ υπέρβαση του προ−
βλεπόμενου από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας σε σειρά πέ−
ραν του αριθμού των προσληπτέων. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπα−
γή 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 κα−
ταργείται 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 Ζ΄
της παρούσας προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η αίτηση απευθύνεται στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), Πολυκλινική Ολυμπι−
ακού Χωριού, Αχαρναί, ΤΚ 136 73, τηλ. 2102420000 (αρμόδια κα Φιλιππουπολίτου Μαρία), και υποβάλλεται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή της
αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών θα είναι μεγέθους Α4.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει δέκα πέντε (15) ημέρες μετά από την επομένη της τελευταίας δημο−
σίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται μετά
τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
Υποβληθείσες αιτήσεις δεν θίγονται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο αίτησης και την αναλυτική προκήρυξη από
την ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. στο Διαδίκτυο (www.aemy.gr).
Επίσης, το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση θα μπορεί να τα
παραλάβει ο υποψήφιος από το προαναφερθέν σημείο κατάθεσης των αιτήσεων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού και μίας ειδι−
κότητας. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγε−
ται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ στην αίτηση συμμετοχής τους
για την αντίστοιχη θέση την οποία επιλέγουν.
Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν πριν ή μετά το ανωτέρω οριζόμενο ως διάστημα υποβολής αιτήσεων δεν θα
ληφθούν υπόψη.
Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτού−
μενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδι−
κασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέ−
πεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής του φακέλου στον οποίο εμπεριέχονται η αίτηση και τα επισυναπτό−
μενα δικαιολογητικά δεν παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον
τρόπο συμπληρώσεως των αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτή−
των που επικαλούνται.
Ο εν λόγω υπάλληλος παραλαμβάνει από τον υποψήφιο τον φάκελο κλειστό, ενώ ελέγχει ώστε να ανα−
γράφονται στο εξωτερικό του φακέλου τόσο ο αριθμός της προκήρυξης, όσο και η ειδικότητα, καθώς και ο
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κωδικός θέσης για την οποία υποβάλλει αίτηση πρόσληψης ο κάθε υποψήφιος. Εν συνεχεία, πρωτοκολλεί
έκαστο φάκελο, εισάγοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου στο τηρούμενο προς τούτο βιβλίο πρωτοκόλλου της
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ενώ παραδίδει εγγράφως στον υποψήφιο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
Ο υποψήφιος με την Αίτηση− Δήλωση πρέπει να υποβάλει:
1. Φωτοαντίγραφο της αίτησης− δήλωσης με πρωτότυπη υπογραφή.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγρα−
φο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότη−
τας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστο−
ποιητικό γεννήσεως.
3. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Επίσης, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτηση−δήλωσή του, σε πρω−
τότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου:
− ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
− ΤΙΤΛΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
− ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ο.Α.Ε.Δ. ή ΕΚΕΠΙΣ
− ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩ−
ΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
− ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
− ΤΙΤΛΟΥΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
− ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
− ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ Ή ΤΡΙΤΕΚΝΙΑΣ
Όλα τα ανωτέρω αναλύονται και εξειδικεύονται ως ακολούθως:
• ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός εκπεφρασμένος
με αξιολογικό χαρακτηρισμό καθώς και το έτος κτήσης αυτού.
΄Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ή ταυτόσημο κατά περι−
εχόμενο ειδικότητας, με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίω−
ση του αρμοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχί−
ου που ζητείται με την προκήρυξη.
΄Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα, ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας,
με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου ορ−
γάνου του ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ, 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 επάρ−
κεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι, που ορίζονται στην προκήρυξη ως προσόντα διορισμού, απαιτείται
βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με
τον ζητούμενο από την προκήρυξη.
Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα, νοείται ο μέσος όρος βαθμο−
λογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από
τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι των ΙΕΚ πρέπει να προσκομίσουν:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βε−
βαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξε−
τάσεων 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.
Για τον κλάδο ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών−τριών, ο υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους τίτλους σπου−
δών, έκαστος εκ των οποίων ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού, προκειμένου για την κα−
τάταξή του, δύναται να δηλώσει ως βασικό τίτλο σπουδών οποιονδήποτε από αυτούς, χωρίς να ερευνάται εάν
η άδεια άσκησης επαγγέλματος αποκτήθηκε με βάση αυτόν τον τίτλο σπουδών. Ο δεύτερος συναφής τίτλος
σπουδών βαθμολογείται με 200 μονάδες.
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Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκ−
παιδευτικής βαθμίδας.
Πρόσθετος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο μη συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυ−
τής εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον:
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το
Ι.Τ.Ε, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρι−
σης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για
την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρι−
σης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπου−
δών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα
10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί
μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμε−
νο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστι−
κό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι των παρακάτω πτυχίων Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής, τα οποία έχουν χορη−
γηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή−Νο−
σηλεύτριας ή Μαιευτή− Μαίας στην ημεδαπή, σύμφωνα με το π.δ. 40/1986 (ΦΕΚ 14/Α/1986) και το π.δ. 97/1986
(ΦΕΚ 35/Α/1986), αντίστοιχα, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισο−
τιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη−
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) από τον οποίο να προκύπτει ο αξιολογικό χαρακτηρισμός του τίτλου.
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 ισο−
τιμίας 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 κατοχυρωμέ−
νου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται
από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων
13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α΄), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης
για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.
Σημείωση: (βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογι−
κής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρί−
ζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8) και χαρακτηρίζεται με τον κατώτερο αξιολογικό χαρακτηρι−
σμό της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξε−
ων της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυ−
χίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμε−
τέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το
οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμε−
νοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαικών και Πληροφό−
ρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση
του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής, τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
β) Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευ−
σης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτρο−
πής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) − Εθνικής Αντιστάσεως 41,
Ν. Ιωνία. Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
Οι κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβού−
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λιο 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 ισο−
τιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.
• ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, καθώς και βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα η οποία
να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή β) πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει
εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που, από το πιστοποιητικό ή την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμε−
νο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστι−
κό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται
ως μεταπτυχιακός τίτλος.
Δε γίνονται δεκτά αποδεικτικά κατάθεσης δικαιολογητικών για αναγνώριση τίτλων σπουδών. Το αποδεικτικό
κατάθεσης δικαιολογητικών για αναγνώριση τίτλου σπουδών δεν αποτελεί αναγκαστικά τίτλο σπουδών.
Προκειμένου για απόδειξη εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, οι υποψήφιοι δύνανται να προ−
σκομίζουν α) πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων και άνω προγραμμάτων εκπαίδευσης σε αναγνωρισμέ−
νους από το κράτος φορείς (π.χ. μη ολοκληρωμένα διδακτορικά/μεταπτυχιακά ή άλλες μακροχρόνιες εκπαιδεύ−
σεις) και β) βεβαιώσεις παρακολούθησης εξειδικευμένων σεμιναρίων.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ. ή ΕΚΕΠΙΣ
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ συναφούς αντι−
κειμένου με το αντικείμενο της θέσης., 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 και
Γ. Λύρα 140, Κηφισιά). Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από το Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ που εκτέλεσε το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, δεν χρειάζε−
ται να προσκομίσουν άλλη βεβαίωση ή
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων πιστοποιημένων, από το Εθνικό Κέ−
ντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, συναφούς αντικειμένου με το αντικείμε−
νο της θέσης.
Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ σε αντικείμενο συνα−
φές με εκείνο της προς πλήρωση θέσης (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003) δεν εμπίπτει στα προγράμματα που
αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
• ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
Α. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:
− Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ (Κύρια Προσόντα)
− Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας για την ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ.
Για τις άδειες των οδηγών αυτοκινήτων, 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 συνυπο−
βάλουν 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 Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώ−
νει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από
την προκήρυξη.
Για όσους υποψηφίους έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο Ανα−
γνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγρα−
φή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγ−
γελματική οργάνωση.
Από τις άδειες πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια
που απαιτείται από την προκήρυξη.
Όλες 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.
Β. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
− Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση
αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμή−

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

2203

ματος που χορήγησε το τίτλο σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήμα−
τα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη.
− Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτό−
τητας μέλους της Ε.Ν.Ε., η οποία να είναι σε ισχύ (για τους Νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ).
• ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τα υπ’ αρθμ. (Ε), (ΣΤ) και (Ζ) για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαί−
δευσης και (Ε) και (ΣΤ) για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κριτήρια κατά−
ταξης υποψηφίων που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄− ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ αποδεικνύονται με τον παρα−
κάτω τρόπο).
Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας και υπολογισμού αυτής.
Η εμπειρία είτε ως προσόν διορισμού είτε ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης πρέπει να έχει αποκτη−
θεί με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα ή με την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελματία και λαμβάνεται υπόψη είτε α) μετά τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών είτε β) μετά την άδεια
άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται.
Μισθωτοί:
Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομέ−
νου σε συνδυασμό πάντοτε με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν εναλλακτικά να προσκομίζουν μόνο βεβαίωση του οικείου φορέα
του δημόσιου τομέα στην οποία να αναφέρεται το είδος και η διάρκεια της απασχόλησης
Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθ−
μού, τα Ν.Π.Ι.Δ 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.
Ελεύθεροι Επαγγελματίες:
α) Αντίγραφο του βιβλιαρίου κύριας ασφάλισης και β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι
εξετέλεσαν συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, επισυνάπτο−
ντας και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών, φορολογικές δηλώσεις).
Οπου στην προκήρυξη προβλέπεται Αδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη ο χρόνος εμπει−
ρίας υπολογίζεται ως εξής: Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31.12.1998
λαμβάνεται υπόψη (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φο−
ροτεχνικού). Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 1.1.1999 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει
διανυθεί με άδεια (π.δ. 340/1998).
• 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:
(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 μι−
κτή 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 χρό−
νος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυ−
μίας 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 απο−
δεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει
να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετά−
φρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ο τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του Κεφαλαίου Γ΄ της προκήρυξης.
• Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης της εμπειρίας
α. Δικαστική 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.

2204

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

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 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 ή την απαιτούμενη άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
γ. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θη−
τείας. 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 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.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία
Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 και Λύρα 140, Κηφισιά). Από την βεβαίωση πρέπει να προκύπτει η
χρονική διάρκεια και το αντικείμενο του προγράμματος.
Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινήσεις.
α. 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 βεβαίωση εργοδότη και
δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
β. 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 χρονι−
κού 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.
γ. Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την εμπει−
ρία 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.
• ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής, είτε απαιτείται ως προσόν διορισμού είτε λαμβάνεται υπόψη
ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης αποδεικνύεται ως εξής:
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 Γλωσ−
σομάθειας 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 Γλωσ−
σομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
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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 ΕΝΩ−
ΣΕΩΣ 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 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
2 ND 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 Γλωσσομά−
θειας 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 Κρατι−
κό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρ−
θρου 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 Πα−
νεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικατα−
στάθηκε 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 επι−
πέδου 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.
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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 επι−
πέδου 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 ΑΘΗ−
ΝΩΝ) 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 απαιτεί−
ται 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 Πανε−
πιστημίου 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 Ιν−
στιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νομαρχιακό Συμβούλιο (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας
(OSD) και τα Συστήματα Τεστ για την μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT) ή ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
(ZDAF) (Αντικαταστάθηκε από την 1.1.2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000) με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)
ή πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσο−
μάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI
2) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ) ή πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza του Πανεπιστημίου της Γε−
νεύης 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 Πιστο−
ποιητικό 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 δε−
κτά 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 φορέ−
ας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρε−
σβείας της χώρας στην Ελλάδα, ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μη−
τρική 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.δ. 116/2006 ΦΕΚ 115/9.6.2006).
Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη της γλωσσομάθειας της Αγγλικής (άριστη, πολύ καλή, καλή και μέτρια), σύμ−
φωνα 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 ελληνι−
κή γλώσσα.
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
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(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει απο−
κτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής 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 Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκομίζονται στο πρωτότυ−
πο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύ−
ονται απαραιτήτως και από επίσημη μετάφρασή τους. Η επίσημη μετάφραση όλων των πιστοποιητικών – τίτ−
λων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρε−
σβεία 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) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Ως πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φο−
ρείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρό−
σωπα, κ.λ.π. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης 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 διδα−
σκαλίας ξένης γλώσσας.
• ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
H γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσι−
ών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιού−
νται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την ανα−
γραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006) και
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006)
ε) ΚΕΥ−CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή τους.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκή−
ρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί
τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον,
είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2007 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παρα−
πάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ.
Γ/5184/28.2.2006) με την εξής ονομασία:
α) ECDL Start− ECDL Core από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
(εταιρεία Vellum Global Educational Services).
γ) IC3−MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
2) Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πλη−
ροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης,
από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλά−
χιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσε−
ρα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπι−
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στημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος
και υπολογίζονται αθροιστικά.
4) Για την επιτυχή παρακολούθηση των τεσσάρων μαθημάτων Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ο υπο−
ψήφιος μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
5) Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν
επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων
που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει)
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
ή

Πληροφορικής
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
Επιστήμης Υπολογιστών
Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

− Πληροφορικής
− Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
− Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
− Βιομηχανικής Πληροφορικής
− Πληροφορικής και Επικοινωνιών
− Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
− Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
− Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
− Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
− Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
− Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας,
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
β) Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
γ) Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Οι πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή απο−
τελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλ−
λοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
Τα τέκνα πολυτέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων
είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και
β) Πιστοποιητικό 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 ιδιότη−
τας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητι−
κό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπή αρχή ορίζεται στο
τέλος του Κεφαλαίου Γ΄ της προκήρυξης.
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 ανά−
πηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους.
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα
με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπου−
δών ή της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα.
Β. 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.
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2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ
Ή ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Α) Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολυτέκνου ή μέλους πολύτεκνης οικογένειας, κρίσιμα χρονικά ση−
μεία 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 ν. 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 πε−
ριπτώσεις.
2. Η μητέρα χήρα με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α’ − δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον είναι υπό−
χρεη 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 τε−
λείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με ανα−
πηρία 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 απολαμβά−
νουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετημάτων, υπό τους περιορισμούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα
θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 η.
Όσοι κατά τις διατάξεις του ανωτέρω ν. (1910/1944) είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου κατά την 5η Ιανουαρί−
ου 1979 (άρθρο 2 ν. 860/1979) τη διατηρούν ισοβίως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 η.
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 ν. γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το μη συμπλη−
ρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΙΙ. Κατά το ν. 860/1979 όπως ίσχυε από 5 Ιανουαρίου 1979 και μέχρι της δημοσιεύσεως του ν. 3454/2006:
1. Όσοι είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος ν. (5.1.1979), σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 1910/1944, την οποία και διατηρούν ισοβίως.
2. Οι γονείς με 4 τουλάχιστον τέκνα, εφόσον αυτά είναι:
α) Τα θήλεα, άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τίνος των γονέων,
β) Τα άρρενα ανήλικα,
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 πε−
ριπτώσεις.
3. Η μητέρα χήρα με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α’ − δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον είναι υπό−
χρεη 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 τε−
λείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με ανα−
πηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
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5. Ο σύζυγος με 3 παιδιά (υπαγόμενα σε ένα από τα εδάφια α’ − δ’ της περιπτώσεως 1), σε περίπτωση θανάτου
της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο και
6. Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβά−
νουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετημάτων, υπό τους περιορισμούς της περιπτώσεως 1 και εφόσον και τα
θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 η.
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 2 η.
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.
β) Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το μη συ−
μπληρώσαν 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 περισσό−
τερους 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 τριτοβάθ−
μιες 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 (25 ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε ανα−
πηρία 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 υπό−
χρεος 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 συ−
μπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχο−
λές 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 (25 ο) 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 ποσο−
στό 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 εί−
ναι 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 ισο−
βίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απο−
λαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός
γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).
• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ −ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Ο ένας εκ των γονέων με τρία παιδιά ή
Ένα εκ των τριών τέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των
οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέ−
κνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής 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%.
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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 οικο−
γενειακής 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 εκπαί−
δευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύ−
πτει 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 διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επι−
κυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει απο−
κτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ
Ή ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 ν. 3454/2006):
α) Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γά−
μους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι:
• Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή
• Φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και ανα−
γνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρε−
ώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25 ο) έτος της ηλικίας τους και
β) Τα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και
άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
5. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ− ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι
επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Ειδικότερα, τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις της αλλοδαπής, καθώς και τίτλοι της αλλοδαπής που αποδει−
κνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων γνώσης ξένης γλώσσας, που εκδίδο−
νται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, βάσει εξετάσεων που διενεργούνται στην Ελλάδα (όπως PROFICIENCY,
LOWER κ.λπ.) 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 πρω−
τότυπο). 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 ιδιωτι−

2213

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

κών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγό−
ρο 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) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχό−
μενα 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 Κέ−
ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη,
συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο εν−
διαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων
που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά
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 βε−
βαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα
συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώ−
νει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ− ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή του προσωπικού, όπως αναλύεται κάτωθι, βασίζεται στη μοριοδότηση των κριτηρίων που αφορούν
στα κύρια και βαθμολογούμενα προσόντα, καθώς επίσης και στην συνέντευξη. Η συνολική βαθμολογία των υπο−
ψηφίων υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνουν. 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 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ).
Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας του υποψηφίου είναι τα
ακόλουθα:
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α
(Α)
1
1α
1β
2
3
4
4α
4β

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ και ΤΕ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Bασικός Τίτλος Σπουδών
Επιπλέον μόρια για αποφοίτους με αξιολογικό χαρακτηρισμό «Άριστα»
Επιπλέον μόρια για αποφοίτους με αξιολογικό χαρακτηρισμό «Πολύ Καλά»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο
της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο).
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (μη σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας).
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής
κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή πιστοποιημένων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) Κέ−
ντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης.
Για αποφοίτους προγραμμάτων από 150 και άνω ωρών
Για αποφοίτους προγραμμάτων κάτω των 150 ωρών

(Β) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ − ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ − ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
5
Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
6
Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο
Μεταπτυχιακός Τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της
7
θέσης
8
Μεταπτυχιακός Τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο
9
Εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

ΜΟΡΙΑ

500
100
50
200
120

50
25
300
150
150
50
100
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(Γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
10
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
10α Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας
10β Πολύ Καλή Γνώση ξένης γλώσσας
10γ Καλή γνώση ξένης γλώσσας
10δ Μέτρια γνώση ξένης γλώσσας
11
ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (εκτός της αγγλικής)
11α
Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας
11β
Πολύ Καλή Γνώση ξένης γλώσσας
11γ
Καλή γνώση ξένης γλώσσας
11δ
Μέτρια γνώση ξένης γλώσσας
12
ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

100
70
50
30
50
30
20
10
25

(Δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
13

100

(Ε) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(όπου προβλέπεται, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα προσόντα)
14
(τουλάχιστον 6 μήνες)
150
(ΣΤ) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (όπου προβλέπεται, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα προσόντα)
15
(τουλάχιστον 3 μήνες)
150
(Ζ) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
16
Εμπειρία για τους πρώτους 6 μήνες
17
Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
18
Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
19
Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
20
Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
21
Εμπειρία για τους επόμενους 30 μήνες
Εμπειρία για κάθε έτος μετά τα 5 (προσμετράται μόνο για τις θέσεις σε καθήκοντα
22
προϊσταμένου, όπως ορίζονται ανωτέρω)
23

Εξειδικευμένη εμπειρία

5 Χ αρ. μηνών
6 Χ αρ. μηνών
7 Χ αρ. μηνών
8 Χ αρ. μηνών
9 Χ αρ. μηνών
10 Χ αρ. μηνών
30 Χ αρ. ετών
50 μόρια Χ αρ.
Εξαμήνων

(Η) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συντελεστής που θα κυμαίνεται από 0,8 έως 1,2 επί της βαθμολογίας με βάση τα ανωτέρω κριτήρια
Β) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α
(Α)
1
1α
1β
2
3

4
4α
4β

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Bασικός Τίτλος Σπουδών
Επιπλέον μόρια για αποφοίτους με αξιολογικό χαρακτηρισμό «Άριστα»
Επιπλέον μόρια για αποφοίτους με αξιολογικό χαρακτηρισμό «Πολύ Καλά»
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο
της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο).
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (μη σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας).
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελμα−
τικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή πιστοποιημένων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
(ΕΚΕΠΙΣ) Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αντικείμενο συναφές με το αντι−
κείμενο της θέσης.
Για αποφοίτους προγραμμάτων από 150 και άνω ωρών
Για αποφοίτους προγραμμάτων κάτω των 150 ωρών

ΜΟΡΙΑ
500
100
50
200
120

50
25
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(Β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
5
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
5α
Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας

100

5β

Πολύ Καλή Γνώση ξένης γλώσσας

70

5γ

Καλή γνώση ξένης γλώσσας

50

Μέτρια γνώση ξένης γλώσσας

30

5δ
6
6α

ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (εκτός της αγγλικής)
Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας

50

6β

Πολύ Καλή Γνώση ξένης γλώσσας

30

6γ

Καλή γνώση ξένης γλώσσας

20

6δ

Μέτρια γνώση ξένης γλώσσας

10

7

ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.
25

(Γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
8

100

(Δ) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(όπου προβλέπεται, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα προσόντα)
9
(τουλάχιστον 6 μήνες)
150
(Ε) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (όπου προβλέπεται, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα προσόντα)
10
(τουλάχιστον 3 μήνες)
150
(ΣΤ) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕ
11 Εμπειρία για τους πρώτους 6 μήνες
12 Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
13 Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
14 Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
15 Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
16 Εμπειρία για τους επόμενους 30 μήνες
17

Εξειδικευμένη εμπειρία

5 Χ αρ. μηνών
6 Χ αρ. μηνών
7 Χ αρ. μηνών
8 Χ αρ. μηνών
9 Χ αρ. μηνών
10 Χ αρ. μηνών
50 μόρια Χ αρ.
Εξαμήνων

(Ζ) ΤΕΣΤ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Συντελεστής που θα κυμαίνεται από 0,8 έως 1,2 επί της βαθμολογίας με βάση τα ανωτέρω κριτήρια
Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ

ΜΟΡΙΑ

(Α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Bασικός Τίτλος Σπουδών

500

1α

1

Επιπλέον μόρια για αποφοίτους με αξιολογικό χαρακτηρισμό «Άριστα»

100

1β

Επιπλέον μόρια για αποφοίτους με αξιολογικό χαρακτηρισμό «Πολύ Καλά»

50

2

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο
της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο).

200

3

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (μη σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας).

120

4

Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελμα−
τικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή πιστοποιημένων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
(ΕΚΕΠΙΣ) Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αντικείμενο συναφές με το αντι−
κείμενο της θέσης.

4α

Για αποφοίτους προγραμμάτων από 150 και άνω ωρών

50

4β

Για αποφοίτους προγραμμάτων κάτω των 150 ωρών

25
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(Β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
5
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
5α
Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας
5β
Πολύ Καλή Γνώση ξένης γλώσσας
5γ
Καλή γνώση ξένης γλώσσας
5δ
Μέτρια γνώση ξένης γλώσσας
6
ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (εκτός της αγγλικής)
6α
Άριστη Γνώση ξένης γλώσσας
6β
Πολύ Καλή Γνώση ξένης γλώσσας
6γ
Καλή γνώση ξένης γλώσσας
6δ
Μέτρια γνώση ξένης γλώσσας
7
ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

100
70
50
30
50
30
20
10
25

(Γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
8

100

(Δ) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(όπου προβλέπεται, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα προσόντα)
9
(τουλάχιστον 6 μήνες)
150
(Ε) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (όπου προβλέπεται, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα προσόντα)
10
(τουλάχιστον 3 μήνες)
150
(ΣΤ) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΕ
11 Εμπειρία για τους πρώτους 6 μήνες
12 Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
13 Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
14 Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
15 Εμπειρία για τους επόμενους 6 μήνες
16 Εμπειρία για τους επόμενους 30 μήνες
17 Εμπειρία για κάθε έτος μετά τα 5
18

Εξειδικευμένη εμπειρία

5 Χ αρ. μηνών
6 Χ αρ. μηνών
7 Χ αρ. μηνών
8 Χ αρ. μηνών
9 Χ αρ. μηνών
10 Χ αρ. μηνών
30 Χ αρ. ετών
50 μόρια Χ αρ.
Εξαμήνων

(Ζ) ΤΕΣΤ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Συντελεστής που θα κυμαίνεται από 0,8 έως 1,2 επί της βαθμολογίας με βάση τα ανωτέρω κριτήρια
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ
Ως δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο θέσεων των κατηγοριών
ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προ−
κήρυξη, θεωρείται μόνο τίτλος ΑΕΙ προκειμένου για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και μόνο τίτ−
λος ΤΕΙ προκειμένου για θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Για την κατηγορία ΔΕ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που συμμετέχουν στη διαδικασία με τριε−
τή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και με οποιονδήποτε τίτλο σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτι−
κής εκπαίδευσης, καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμο−
λόγηση των κριτηρίων κατάταξης υποψηφίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πλην των κριτηρίων του βασικού
τίτλου σπουδών και του Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. ή δεύτερου τίτλου σπουδών. (αφορά μόνο την θέση ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ)
Για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαι−
τούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι από ένας τίτλοι σπουδών ΔΕ, υποψήφιος που
κατέχει δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον κύριο πίνακα,
βαθμολογείται, με 200 μονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπου−
δών 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 στους οποίους οι τίτλοι σπουδών διαφοροποιούνται ως προς
τους κύριους τίτλους σπουδών, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους τίτλους, από τους τίτλους που
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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 200 μονάδες ακόμα και αν ο δεύτερος τίτλος είναι
σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
Για τον κλάδο ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών−τριών, ο υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους τίτλους σπου−
δών, έκαστος εκ των οποίων ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού, προκειμένου για την κα−
τάταξή του, λαμβάνεται υπόψη ο δηλωθείς από αυτόν βασικός τίτλος σπουδών, χωρίς να ερευνάται εάν η άδεια
άσκησης επαγγέλματος αποκτήθηκε με βάση αυτόν τον τίτλο σπουδών. Ο δεύτερος συναφής τίτλος σπουδών
βαθμολογείται με 200 μονάδες.
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΓΙΑ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ
Αν οι ανωτέρω μονάδες συμπίπτουν μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μο−
νάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες
στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να κα−
ταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότε−
ρο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην
ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σει−
ρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων που πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
θα διενεργηθεί σε δύο στάδια:
1) Σε πρώτο στάδιο, θα αξιολογηθούν τα κύρια προσόντα των υποψηφίων από τα δικαιολογητικά που θα υπο−
βάλουν ως αποδεικτικά για κάθε ειδικότητα, άνευ των οποίων η υποψηφιότητα απορρίπτεται, χωρίς περαιτέρω
αξιολόγηση. Στη συνέχεια θα εκτιμηθούν τα προσόντα που κατέχει ο υποψήφιος τα οποία, όπως ορίζεται ανά
ειδικότητα και θέση, βαθμολογούνται επιπρόσθετα και τα οποία θα πιστοποιούνται από τα αντίστοιχα προσκο−
μιζόμενα δικαιολογητικά. Στο πρώτο αυτό στάδιο, θα διενεργηθεί η αξιολόγηση του υποψηφίου ως προς τα κρι−
τήρια επιλογής όπως αυτά αναλύονται ανωτέρω.
2) Σε δεύτερο στάδιο, υποψήφιοι μέχρι τριπλάσιου αριθμού για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ανά ειδικότητα, που συ−
γκεντρώνουν από την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων, θα κληθούν:
α) για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αφενός να συμπληρώσουν τεστ προσω−
πικότητας και ατομικών δεξιοτήτων και αφετέρου να αξιολογηθούν αιτιολογημένα σε επαγγελματική συνέντευ−
ξη που θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Συνεντεύξεων που συγκροτείται με απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και η οποία θα απαρτίζεται από ένα στέλεχος της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ένα μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και ένα μέλος οριζόμενο από το ΑΣΕΠ. Η συνέντευξη θα εστιάζεται
στη διαμόρφωση συμπερασμάτων αναφορικά με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του υποψηφίου όπως τη
γενική του συγκρότηση, την αναλυτική και κριτική του σκέψη, την ικανότητα αξιοποίησης εμπειρίας και την εκ−
παιδευσιμότητά του, την ικανότητα του για επίλυση προβλημάτων και για συνεργασία, την πρωτοβουλία, το ενδι−
αφέρον του για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητά του ν’ ανταποκριθεί
στην άσκηση των καθηκόντων με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση την οποία πρόκειται να καταλάβει.
β) για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να συμπληρώσουν τεστ ατομικών δεξι−
οτήτων και προσωπικότητας, τα οποία θα εστιάζουν αφενός σε παράγοντες που αφορούν στη λειτουργικότητα
του ατόμου κάτω από δεδομένες εργασιακές συνθήκες και αφετέρου στην ευαισθητοποίηση, στην προσαρμο−
στικότητα και αποτελεσματικότητά του σε απαιτητικό περιβάλλον εργασίας ιδιαίτερα στο χώρο της Υγείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ − ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα καταρτιστεί από την Τριμελή Επιτροπή Δι−
ενέργειας Προσλήψεων που συγκροτείται από το Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. πίνακας αποκλειομένων για τυπικούς λό−
γους, καθώς και προσωρινός πίνακας προσληπτέων. Οι ανωτέρω πίνακες θα αναρτηθούν στην έδρα της ΑΝΩ−
ΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού.
Κατά των πινάκων των επιτυχόντων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για λόγους νομιμότητας μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της κατά τα άνω αναρτήσεώς
τους. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της αυτοπροσώπως ή αποστολή ταχυδρομικώς επί απο−
δείξει στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας.
Οι υποβληθείσες ενστάσεις θα εξεταστούν από την ανωτέρω Τριμελή Επιτροπή και εν συνεχεία θα καταρτιστεί
από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. οριστικός πίνακας προσληπτέων, ο οποίος και θα αποσταλεί
στο Α.Σ.Ε.Π. εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του για περαιτέρω έλεγχο. Το Α.Σ.Ε.Π. αφού ελέγξει τη
νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, θα κυρώσει αυτόν και θα τον επιστρέψει στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
1) Το προσωπικό που θα προσληφθεί βάσει των πινάκων προσληπτέων συνάπτει με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά (7) μηνών. Η χρονική διάρκεια της δοκι−
μαστικής περιόδου αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφει ο νεοπροσλαμβανόμενος.
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2) Ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσεται φύλλο αξιολόγησης του υπαλ−
λήλου από δύο προϊσταμένους του, για την καταλληλότητα και την επάρκειά του να ανταποκριθεί στα καθή−
κοντά του για τα οποία προσλήφθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της δημόσιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπό−
ψη το φύλλο αξιολόγησης, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη ή μη της σύμβασης εργασίας αορί−
στου χρόνου. Η απόφαση αυτή, θετική ή αρνητική, ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις που διέπουν τη λειτουργία του.
3) Μετά τον έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π. και εφόσον τούτο αποφανθεί θετικά, το αρμόδιο όργανο της δημόσιας
επιχείρησης συνάπτει με τον προσλαμβανόμενο σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες
κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οσοι τελικά επιλεγούν, θα καταθέσουν κατά τη διαδικασία πρόσληψης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εκ
του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
2. Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο τέλος του Κεφαλαίου Α΄) απαιτείται:
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης:
α) βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός,
β) βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της
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 τραυ−
ματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης:
Για την απόδειξη του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου αδελφός
ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας και
ανάλογη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα
β) βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού,
γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διά−
ταξη άλλο άτομο της οικογένειας και
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 προθε−
σμίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης. Τα ανω−
τέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β) και (Γ) περιπτώσεις προσκομίζονται στο φορέα κατά τον χρόνο του διορι−
σμού/πρόσληψης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
2. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ):
α) Περίληψή της να δημοσιευτεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία (1) της
Θεσσαλονίκης.
β) Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει στο κατάστημα της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας
Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) καθώς και στο κατάστημα του Δήμου Αχαρνών.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2007
Ο Διεύθυνων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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