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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/47304/5841
Καθορισμός: α) των απαιτούμενων ανά ειδικότητα προσόντων (κύριων, πρόσθετων ή επικουρικών), β) των κριτηρίων κατάταξης, γ) της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και
του τρόπου υποβολής τους, δ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ε) της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού, για την πλήρωση είκοσι
εννέα (29) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Έκδοση Προκήρυξης θέσεων προσωπικού
στον Ε.Ο.ΑΝ.
OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων– Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν και
ειδικότερα του άρθρου 24 (Α΄ 179).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/
ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).
3. Τις διατάξεις του ν. 4496/2017 «Τροποποίηση του
ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην
Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύουν και ειδικότερα της παραγράφου 7 του άρθρου
23 (Α΄ 170).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίμων …..….….. και του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ……..» (Α΄ 114).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 110).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α΄ 160).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
10. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/21322/1338/13-04-2018
«Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)». (Β΄ 1370).
11. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./209/21536/
18.7.2018 απόφαση της Επιτροπής της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 σχετικά με την έγκριση κίνησης
των διαδικασιών πρόσληψης είκοσι εννιά ατόμων (29)
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(ΙΔΑΧ) στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ),
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό α) των απαιτούμενων ανά ειδικότητα
προσόντων (κύριων, πρόσθετων ή επικουρικών), β) τα
κριτήρια κατάταξης, γ) την προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και τον τρόπο υποβολής τους , δ) τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και ε) τη διαδικασία επιλογής του προσωπικού, για την πλήρωση είκοσι εννέα (29)
συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού ως κατωτέρω:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
είκοσι πέντε (25) θέσεις
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρεις
(3) θέσεις
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), μία
(1) θέση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ
O Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγεται
στην εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι η εφαρμογή της πολιτικής
για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων συσκευασιών και των άλλων προϊόντων,
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καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για το σχεδιασμό της πολιτικής αυτής.
Στον ΕΟΑΝ υπάρχουν τέσσερις Διευθύνσεις, δύο ανεξάρτητα γραφεία και Νομική Υπηρεσία.
Οι τέσσερις Διευθύνσεις είναι οι ακόλουθες:
1. Η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών
και Πληροφορικής η οποία διαρθρώνεται σε πέντε τμήματα: α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού β) Τμήμα Εσόδων και Πληρωμών, γ) Τμήμα
Προμηθειών, δ) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και ε)
Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης η οποία
διαρθρώνεται σε τρία τμήματα: α) Τμήμα Συστημάτων
Εναλλακτικής Διαχείρισης, β) Τμήμα Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων και γ) Τμήμα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας η
οποία διαρθρώνεται σε δύο τμήματα: α) Τμήμα Έρευνας
και Πρόληψης και β) Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων.
4. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων η οποία
διαρθρώνεται σε δύο τμήματα: α) Τμήμα Διενέργειας
Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και β) Τμήμα Υποστήριξης
Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
Τα ανεξάρτητα γραφεία είναι τα ακόλουθα:
1. Το Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας και
2. Το Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η Νομική Υπηρεσία του Ε.Ο.ΑΝ
Το τακτικό προσωπικό του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης που απασχολείται στις Δ/νσεις Εναλλακτικής Διαχείρισης, Έρευνας και Πρόληψης, και Επιθεωρήσεων και Ελέγχων έχει εμπειρία ή/και σπουδές σε
θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής μηχανικής
και επιστήμης, διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείρισης και
προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, σε διενέργεια
επιθεωρήσεων και ελέγχων, στην εκτέλεση ή διαχείριση ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και σε
βασικές αρχές διοίκησης.
Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α.1 Πίνακες Κατανομής Θέσεων ανά Κατηγορία Εκπαίδευσης και ανά Ειδικότητα
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Π.Ε.), ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Προβλέπονται δώδεκα (12) θέσεις
του κλάδου.
Α) Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών) Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα ενέργειας ή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενέργειας και περιβαλλοντικών τεχνολογιών, περιβάλλοντος ή περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή διαχείρισης
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αποβλήτων ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος ή προστασίας περιβάλλοντος
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
• Ειδική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα
διαχείρισης περιβάλλοντος ή ανακύκλωσης ή στη
διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα ενέργειας ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενέργειας και
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, περιβάλλοντος ή
περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή
βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος ή
προστασίας περιβάλλοντος
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β) Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Πολιτικών Μηχανικών)
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα περιβάλλοντος
ή περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικού σχεδιασμού
ή βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος
ή προστασίας περιβάλλοντος
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
• Ειδική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα
διαχείρισης περιβάλλοντος ή ανακύκλωσης ή στη
διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
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Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα περιβάλλοντος
ή περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικού σχεδιασμού
ή βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος
ή προστασίας περιβάλλοντος
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γ) Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων
Μηχανικών)
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα ενέργειας ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενέργειας και
περιβαλλοντικών τεχνολογιών, περιβάλλοντος ή
περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή
βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος ή
προστασίας περιβάλλοντος
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
• Ειδική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα
διαχείρισης περιβάλλοντος ή ανακύκλωσης ή στη
διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα ενέργειας ή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή ενέργειας και περιβαλλοντικών τεχνολογιών, περιβάλλοντος ή περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή διαχείρισης
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αποβλήτων ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος ή προστασίας περιβάλλοντος
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
*ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Δ) Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού
ή Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και
Διοίκησης ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργ οί ή Μηχανικού
Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικού Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανικού Χωροταξίας-Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Επιστήμης
Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού
Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα ποιότητας ή διασφάλισης ποιότητας
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
• Ειδική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα
ελέγχων και αξιολόγησης συστημάτων διασφάλισης
της ποιότητας
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
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ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού
ή Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και
Διοίκησης ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργ οί ή Μηχανικού
Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικού Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανικού Χωροταξίας-Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Επιστήμης Υλικών
ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή
Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών
και Δικτύων ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών*
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
• Ειδική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα
ελέγχων και αξιολόγησης συστημάτων διασφάλισης
της ποιότητας
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Ε) Οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Μηχανικών
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού
ή Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και
Διοίκησης ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργ οί ή Μηχανικού
Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικού Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανικού Χωροταξίας-Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού
Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας
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και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού
Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού
Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών *
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα περιβάλλοντος
ή περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή
βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος ή
προστασίας περιβάλλοντος
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
• Ειδική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα
διαχείρισης περιβάλλοντος ή ανακύκλωσης ή στη
διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού
ή Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και
Διοίκησης ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργ οί ή Μηχανικού
Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικού Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανικού Χωροταξίας-Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Επιστήμης
Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού
Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρονικού
Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών *
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα περιβάλλοντος
ή περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή
βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος ή
προστασίας περιβάλλοντος
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• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας με τον τίτλο σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Προβλέπονται επτά (7) θέσεις
του κλάδου.
Α) Επτά (7) θέσεις ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Επιστήμης
της θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών ή Βιολογίας
ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής
ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού
Εφαρμογών ή Χημείας ή Γεωγραφίας ή Βιοχημείας
ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Επιστημών και
Πολιτισμού-Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος
ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα περιβάλλοντος
ή περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή
βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος ή
προστασίας περιβάλλοντος Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
για τους Μηχανικούς, ή Βεβαίωση ιδιότητας μέλους
της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ
177 Α’/25.8.1988) για τους Χημικούς
• Ειδική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα
διαχείρισης περιβάλλοντος ή ανακύκλωσης ή στη
διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης
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Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Επιστήμης
της θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών ή Βιολογίας
ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής
ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού
Εφαρμογών ή Χημείας ή Γεωγραφίας ή Βιοχημείας
ή Ιατρικής Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Επιστημών και
Πολιτισμού-Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος
ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης, διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικού σχεδιασμού,
βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείρισης περιβάλλοντος,
προστασίας περιβάλλοντος
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου για τους Μηχανικούς, ή
Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177 Α’/25.8.1988) για
τους Χημικούς
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ: Προβλέπεται μία (1) θέση του κλάδου.
Α) Μία (1) θέση ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή
Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής
και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
(πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην
Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων (πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και
Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων
και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και
Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής
Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωπονίας
Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
ή Δασολογίας ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος*
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• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα περιβάλλοντος
ή διαχείρισης φυσικών πόρων ή διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος ή προστασίας
περιβάλλοντος
• Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων
Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ειδικότητας Γεωπόνου ή Δασολόγου ή Βεβαίωση
Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας
Γεωπόνου ή Δασολόγου.
• Ειδική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα
διαχείρισης περιβάλλοντος ή ανακύκλωσης
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή
Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής
και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
(πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην
Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων (πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών Βιομηχανιών ήΑξιοποίησης Φυσικών Πόρων και
Γεωργικής Μηχανικής (πρώην Εγγείων Βελτιώσεων
και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και
Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής
Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωπονίας
Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
ή Δασολογίας ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα περιβάλλοντος
ή διαχείρισης φυσικών πόρων ή διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος ή προστασίας
περιβάλλοντος
• Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων
Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ειδικότητας Γεωπόνου ή Δασολόγου ή Βεβαίωση
Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας
Γεωπόνου ή Δασολόγου.
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
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Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - OIKONOMIKOY: Προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου.
Α) Μία (1) θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και
Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με
κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων
(Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ
και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών
Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής
ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής
και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών
• Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού
Α` τάξης
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
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• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και
Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με
κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων
(Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ
και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών
Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής
ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής
και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
• Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού
Α` τάξης
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Β) Δύο (2) θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- OIKONOMIKOY
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
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• Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι
το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών ή Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών
Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
με κατευθύνσεις: α) Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας είτε β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και
Διακυβέρνησης είτε γ) Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών
Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και
Διπλωματίας ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας- Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης
ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης:
Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β)
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις:
α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β)
Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Μάρκετινγκ και
Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006
μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών
και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Αστικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε
σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών)
με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
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Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών
ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής
ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και
Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής
και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
ΑΕΙ ή τα ομώνυμα πτυχία ή διπλώματα Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγράμματα
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα οικονομικής, διοικητικής
ή νομικής κατεύθυνσης
• Γενική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το
ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Δημόσιας Διοίκησης
με κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από
Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών
και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας είτε β)
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Διακυβέρνησης είτε γ) Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών)
με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας
ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)
ή Ιστορίας Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική
Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής
Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης
και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής
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Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α)
Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β)
Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Μάρκετινγκ και
Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006
μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών
και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Αστικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε
σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών)
με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών
ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής
ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και
Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής
και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
ΑΕΙ ή τα ομώνυμα πτυχία ή διπλώματα Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγράμματα
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα οικονομικής, διοικητικής
ή νομικής κατεύθυνσης
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Γ) Μία (1) θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – OIKONOMIKOY (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
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Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών
• Γενική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και
ΜΜΕ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
• Γενική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Προβλέπεται μία (1) θέση του
κλάδου
Α) Μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με
κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii)
Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική
ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και
Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και
Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα συναφή με το
τίτλο σπουδών
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• Γενική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με
κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii)
Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική
ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και
Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και
Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
• Γενική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.),
ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Προβλέπεται μία (1) θέση του κλάδου
Α) Μία (1) θέση ΤΕ Μηχανικών
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών
Μηχανικών Τ.Ε. ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης
Κτιρίων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση
Μηχανικών Μορφολογίας και Αποκατάστασης Τ.Ε.
ή Μηχανικού Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή
Οχημάτων ή Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου ή Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Συστημάτων
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ή Γεωτεχνολογίας και
Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και
Οικολογίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανικοί
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. ή
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης
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Τ.Ε. - Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. ή Μηχανικών
Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.
- Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι
Μηχανικοί Τ.Ε. ή Πολιτικών Εργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. ή Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικού
Βιοσυστημάτων*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα περιβάλλοντος
ή περιβαλλοντικής μηχανικής και επιστήμης ή διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή
βιώσιμης ανάπτυξης ή διαχείρισης περιβάλλοντος ή
προστασίας περιβάλλοντος
• Γενική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών
Μηχανικών Τ.Ε. ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης
Κτιρίων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση
Μηχανικών Μορφολογίας και Αποκατάστασης Τ.Ε.
ή Μηχανικού Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή
Οχημάτων ή Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε. ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου ή Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Συστημάτων
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ή Γεωτεχνολογίας και
Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και
Οικολογίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανικοί
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. ή
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης
Τ.Ε. - Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. ή Μηχανικών
Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.
- Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
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ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι
Μηχανικοί Τ.Ε. ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. ή Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικού
Βιοσυστημάτων
• Γενική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
* ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: Προβλέπεται μία (1)
θέση του κλάδου
Α) Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας
και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών
και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών
ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
– Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαικές Χώρες
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών
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Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα συναφή με το
τίτλο σπουδών
• Γενική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας
και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και
Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικ ής και Ασφαλιστικής ή
Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαικές
Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
• Γενική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Προβλέπεται μία (1) θέση του
κλάδου
Α) Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
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• Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης
Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και
Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.*
• Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε θέματα συναφή με το
τίτλο σπουδών
• Γενική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών συναφή
με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Επικουρικός πίνακας
• Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης
Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και
Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.*
• Γενική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών συναφή
με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
*ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.),
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: Προβλέπεται μία (1)
θέση του κλάδου
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Α) Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων
Κύριος πίνακας- απαιτούμενα προσόντα
• Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και
Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας
και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από
κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής
Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Για όσες θέσεις προβλέπεται στην παρούσα, ως άνω υπό Ι.Α.1, και επικουρικός
πίνακας προσόντων, γι’ αυτές, σε περίπτωση που δεν
βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα
σχετικά με τις θέσεις, κύρια προσόντα, όπως αυτά
αποτυπώνονται στον κύριο πίνακα απαιτούμενων
προσόντων, θα γίνει επικουρική κάλυψη από υποψήφιους με τα προσόντα που ορίζονται στον αντίστοιχο
επικουρικό πίνακα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται
πίνακας προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.
Α.2. Ειδικές Κατηγορίες Θέσεων
Α.2.1. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ Ή ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ
Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προκηρυσσόμενων θέσεων (ήτοι τέσσερις (4) θέσεις) θα καλυφθεί
από την ειδική κατηγορία των πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων εφόσον υπάρχουν και κατέχουν την απαιτούμενη ιδιότητα που επιτρέπει την εγγραφή τους σε πίνακα
κατάταξης και συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Α.2. 2. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ Ή ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσόμενων θέσεων (ήτοι 2 θέσεις) θα καλυφθεί από την ειδική
κατηγορία των τριτέκνων ή τέκνων τριτέκνων εφόσον
υπάρχουν και κατέχουν την απαιτούμενη ιδιότητα που
επιτρέπει την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και
συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
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Α.2.3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (50%)ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσόμενων θέσεων(ήτοι 2 θέσεις) θα καλυφθεί από την ειδική
κατηγορία των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50%
τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές
επιτροπές του ΚΕΠΑ, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν την
απαιτούμενη ιδιότητα που επιτρέπει την εγγραφή τους
σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλλουν με την αίτησή
τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Α.2.4. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΡΦΟ ‘Η ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΒΑΡΙΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων (ήτοι 1 θέση)θα καλυφθεί από την ειδική
κατηγορία των ατόμων με τέκνο, αδερφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων,
όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του
ΚΕΠΑ, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν την απαιτούμενη ιδιότητα που επιτρέπει την εγγραφή τους σε πίνακα
κατάταξης και συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό απαιτείται
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι εν λόγω ειδικές
κατηγορίες θέσεων από τους αναφερόμενους ως άνω
υπό Α.2.1., Α.2.2., Α.2.3. και Α.2.4. υποψηφίους, οι θέσεις
θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, κατά τη σειρά του πίνακα γενικής κατάταξης,
εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους τις
θέσεις αυτές.
Προς τούτο, τις θέσεις αυτές μπορούν να τις συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους και οι υποψήφιοι χωρίς
την αντίστοιχη ιδιότητα του πολυτέκνου, τέκνου πολυτέκνου, τριτέκνου, τέκνου τριτέκνου, ατόμου με ποσοστό
αναπηρίας 50% τουλάχιστον, ατόμου που έχει τέκνο,
αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών
και σωματικών παθήσεων.
ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι υποψήφιοι βάσει των απαιτούμενων, επιθυμητών
και επικουρικών προσόντων κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής
βαθμολογίας όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα
της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία),
κριτηρίων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕ/ΤΕ

ΔΕ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
1

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

2

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης ή δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ
δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης.

Βαθμός x 110
-

150

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
3

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο που περιγράφεται στην
προκηρυσσόμενη θέση

400

-

4

Διδακτορικό δίπλωμα στο ίδιο ή σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

200

-

5

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο που
περιγράφεται στην προκηρυσσόμενη θέση

200

-

6

Μεταπτυχιακός τίτλος στο ίδιο ή σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

100

-

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (έως 84 μήνες συνολικά)
7

Ειδική εμπειρία

10 μονάδες ανά μήνα

8

Γενική εμπειρία

7 μονάδες ανά μήνα

9

10

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Άριστη γνώση

70

Πολύ καλή

50

Καλή

30

ΓΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΜΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Άριστη γνώση

70

Πολύ καλή

50

Καλή

30

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά εκπαιδευτική
κατηγορία και ειδικότητα θα προηγηθεί ο υποψήφιος
που έχει περισσότερες μονάδες στον τίτλο σπουδών κι
αν αυτές συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω
καθεξής βάσει της στην παρούσα απαρίθμησης των
προσόντων/κριτηρίων. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια,
χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον
αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής
του κι αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος
σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης του, ενώ
εάν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η σειρά
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται πριν
την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
Β. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
Β.1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Β.1.1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογίζονται σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία
και πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό εκατόν δέκα (110).
Β.1.2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Αν ο υποψήφιος για τις εκπαιδευτικές κατηγορίες ΠΕ
και ΤΕ, κατέχει δεύτερο διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, στο γνωστικό ή/και σε άλλο αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης μοριοδοτείται ως εξής: (α) Διδακτορικό δίπλωμα στο ίδιο ή σε άλλο γνωστικό αντικείμενο με διακόσιες (200) μονάδες (β) Μεταπτυχιακός

τίτλος στο ίδιο ή σε άλλο γνωστικό αντικείμενο με εκατό
(100) μονάδες.
Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως
μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή της παρούσας,
με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017.
Β.1.3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εμπειρία ειδική νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό
τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα,
στα γνωστικά αντικείμενα των προκηρυσσόμενων θέσεων, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική
διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες
απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη
της άδειας.
Οι υποψήφιοι που κατέχουν αποδεδειγμένα ειδική
εμπειρία, ως περιγράφεται ανωτέρω υπό I.A.1, θα βαθμολογηθούν με δέκα (10) μονάδες για κάθε μήνα με προσμέτρηση, κατ’ ελάχιστο, του αριθμού των απαιτούμενων, σύμφωνα με την παρούσα ετών και έως 84 μήνες.
Για τις κατηγορίες, που απαιτείται ως κύριο προσόν
πρόσληψης τριετής ειδική εμπειρία, εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει μικρότερη των τριών ετών ειδική εμπειρία, θα
κατατάσσεται στον αντίστοιχο επικουρικό πίνακα. Στην
περίπτωση αυτή, θα προσμετράται η μικρότερη ειδική του
εμπειρία για την τελική διαμόρφωση της βαθμολογίας του
και την βάσει αυτής κατάταξη του στον σχετικό πίνακα.
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Β.1.4. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εμπειρία γενική νοείται η απασχόληση με σχέση
εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό
τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών
με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική
διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες
απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη
της άδειας.
Ο υποψήφιος που κατέχει αποδεδειγμένα γενική εμπειρία θα βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες για κάθε μήνα.
Για τις κατηγορίες που απαιτείται ως κύριο προσόν
πρόσληψης τριετής γενική εμπειρία, εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει μικρότερη των τριών ετών γενική εμπειρία,
θα κατατάσσεται στον αντίστοιχο επικουρικό πίνακα.
Στην περίπτωση αυτή, θα προσμετράται η μικρότερη
γενική του εμπειρία για την τελική διαμόρφωση της βαθμολογίας του και την βάσει αυτής κατάταξη του στον
σχετικό πίνακα.
Β.1.5. ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά τη
γνώση της αγγλικής σε τουλάχιστον καλό επίπεδο (καλή
γνώση).
Η βαθμολόγηση της γνώσης της αγγλικής θα είναι α/
για άριστη γνώση, εβδομήντα (70) μονάδες, β/ για πολύ
καλή γνώση, πενήντα (50) μονάδες και για γ/ καλή γνώση, τριάντα (30) μονάδες.
Β.1.6. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Για όσες ειδικότητες προβλέπεται βάσει γενικού ή ειδικού νομικού πλαισίου άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος/ειδικότητας, τότε υποχρεούται ο υποψήφιος
να την προσκομίσει καθώς αποτελεί απαιτούμενο κύριο
τυπικό προσόν για την αξιολόγηση της αίτησης του.
Β.1.7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Για όλους τους υποψηφίους απαιτείται η γνώση χειρισμού Η/Υ κατ’ ελάχιστο στα αντικείμενα α/επεξεργασία
κειμένων, β/ υπολογιστικά φύλλα, γ/ υπηρεσίες διαδικτύου
Β.2. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Β.2.1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Πλην των θέσεων όπου η γενική εμπειρία αποτελεί
απαιτούμενο κύριο προς πρόσληψη προσόν, στις λοιπές περιπτώσεις προσμετράται ως επιθυμητό πρόσθετο
προσόν.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της
ειδικής εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα ως απαραίτητο κύριο προσόν διορισμού βαθμολογείται επίσης
και η γενική εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε
αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών, δηλαδή η απασχόληση με σχέση εργασίας
ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με
το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών, μετά την
απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο
ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και
ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια
άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
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Ο υποψήφιος που κατέχει αποδεδειγμένα γενική
εμπειρία θα βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες για κάθε
μήνα έως 84 μήνες.
Για τις κατηγορίες, που απαιτείται ως κύριο προσόν
πρόσληψης τριετής γενική εμπειρία, εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει μικρότερη των τριών ετών γενική εμπειρία,
θα κατατάσσεται στον αντίστοιχο επικουρικό πίνακα.
Στην περίπτωση αυτή, θα προσμετράται η μικρότερη
γενική του εμπειρία για την τελική διαμόρφωση της βαθμολογίας του και την βάσει αυτής κατάταξη του στον
σχετικό πίνακα
Σε κάθε περίπτωση , συμπεριλαμβανομένων και των
περιπτώσεων που δεν απαιτείται ως κύριο προσόν πρόσληψης η εν λόγω εμπειρία, για τον υποψήφιο που την
κατέχει αποδεδειγμένα, θα προσμετράται για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας του και την βάσει αυτής κατάταξη του στον σχετικό πίνακα.
Γενική και Ειδική εμπειρία δεν μπορούν στο σύνολο να ξεπερνούν σε χρονικό διάστημα τους 84 μήνες
και τα 840 μόρια στο σύνολο. Η δε βαθμολογία είναι
αθροιστική και σύμφωνη με την προβλεπόμενη στην
παρούσα , ανωτέρω υπό ΙΙ.Α, βαθμολόγηση για κάθε
είδος εμπειρίας.
Εμπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται μόνο εφόσον η σχετική ειδικότητα 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.
Β.2.2. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΕΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Ο.Ε.Ε.Κ.
Οι υποψήφιοι για τη θέση ΔΕ Διοικητικού Γραμματέα
που κατέχουν δεύτερο τίτλο σπουδών και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών ή
δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης της αυτής εκπαιδευτικής
βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα
με την παρούσα, βαθμολογούνται με επιπλέον 150 μονάδες για τον τίτλο αυτό και ως πρώτος τίτλος σπουδών
προσμετράται ο υψηλότερος σε βαθμολογία.
Β.2.3. ΓΝΩΣΗ ΕΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΓΑΛΛΙΚΗΣ Ή
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ)
Oι υποψήφιοι εφόσον έχουν γνώση έτερης ξένης
γλώσσας (και συγκεκριμένα Γαλλικής ή Γερμανικής) σε
τουλάχιστον καλό επίπεδο θα βαθμολογηθούν -και μέχρι
μία επιπλέον της αγγλικής- ως εξής: α/για άριστη γνώση, εβδομήντα (70) μονάδες, β/για πολύ καλή γνώση,
πενήντα (50) μονάδες και για καλή γνώση, τριάντα (30)
μονάδες. Η βαθμολογία θα είναι αθροιστική με τη βαθμολογία για την γνώση της αγγλικής. Οι υποψήφιοι της
ειδικής κατηγορίας «Α.2.3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (50%) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ»
με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50%
τουλάχιστον, οι οποίοι κατέχουν τη βεβαίωση Επάρκειας
της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της παρ. 3 του αρ.
7 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), δύνανται να συμμετάσχουν
χωρίς να απαιτείται η απόδειξη της γνώσης έτερης ξένης
γλώσσας.
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Όλα τα ανωτέρω –απαιτούμενα κύρια, επικουρικά και
επιθυμητά πρόσθετα προσόντα /κριτήρια που επικαλείται ότι κατέχει ο υποψήφιος στην αίτηση συμμετοχής
του πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όπως θα οριστεί στην προκήρυξη.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν και τα γενικά προσόντα πρόσληψης τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 1
της παρούσας.
Ουδέν άλλο προσόν ή και ιδιότητα, πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα προσόντων/ιδιοτήτων προσμετράται με οποιοδήποτε τρόπο στην διαμόρφωση
της τελικής κατάταξης του υποψηφίου.
III. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Ε.Ο.ΑΝ. και του ΑΣΕΠ καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν την αίτηση τους με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη των απαραίτητων προς πλήρωση της θέσης τους προσόντων
στην ταχυδρομική διεύθυνση του Ε.Ο.ΑΝ.(στην έδρα
του) σε κλειστό φάκελο με συστημένη αλληλογραφία
σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία που θα λάβει χώρα η τελευταία δημοσίευση
της προκήρυξης.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο πλην της
συστημένης επί αποδείξει αποστολής δεν θα ληφθούν
υπόψη από την αρμόδια προς αξιολόγησή τους «επιτροπή αξιολόγησης».
Από τις παραληφθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν
όσες παραληφθούν εμπρόθεσμα, ήτοι αυστηρά εντός
του χρονικού διαστήματος που θα προβλέπεται από την
πρόσκληση ενώ οι εκπρόθεσμες δεν θα αξιολογηθούν
και οι υποψήφιοι θα περιληφθούν σε πίνακα απορριπτέων για τυπικούς λόγους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται το ειδικό έντυπο αίτησης και την προκήρυξη από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Ο.ΑΝ καθώς και σε φυσική μορφή από
την έδρα του Ε.Ο.ΑΝ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με δική τους
ευθύνη την αίτηση συμμέτοχης τους η οποία επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του α.8 του ν. 1599/1986 ως προς
την πληρότητα του περιεχομένου και την εγκυρότητα
των αναφερόμενων σε αυτή, η δε ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές
και διοικητικές κυρώσεις.
Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση υποβολής της
προτυποποιημένης από τον Οργανισμό αίτησης που θα
είναι συνημμένη στο κείμενο της προκήρυξης και επισύναψης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών-αποδεικτικών εγγράφων σε αντίγραφα, των απαιτούμενων
και προσμετρούμενων εν γένει προσόντων -κριτηρίων
αναλόγως της θέσης για την οποία αιτούνται, προς διάθεση για έλεγχο από την «επιτροπή αξιολόγησης» εφόσον ο
υποψήφιος καταταγεί βάσει της αίτησής του στον πίνακα
προσληπτέων της ειδικότητας-θέσης που αιτείται. Αν δεν
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προσκομιστούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας
και η αίτηση του απορρίπτεται. Επίσης αποκλείεται από
την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει
ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή διευκρίνηση αυτής ή συμπλήρωση αυτής μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής δεν προβλέπεται και η ευθύνη
της σωστής συμπλήρωσης βαρύνει αποκλειστικά τον
υποψήφιο. (16, παρ.6, ν. 2190/1994).
Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/
και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται
μόνο μέχρι τη λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας
υποβολής των δικαιολογητικών συνοδευόμενα σε κάθε
περίπτωση με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής
αίτησης και την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» αντιστοίχως.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση
για θέση μίας μόνο εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ
ή ΔΕ). Η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων για
θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση
θέσεων διαφορετικών εκπαιδευτικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Υποψήφιος
που κατέχει ένα βασικό τίτλο σπουδών της κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ που είναι αποδεκτός σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας
εκπαιδευτικής κατηγορίας θέσεων και από την προκήρυξη προβλέπεται διαφορετικός κωδικός, προκειμένου
να επιδιώξει θέσεις περισσότερων κλάδων, ειδικοτήτων,
είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει τους σχετικούς κωδικούς του τίτλου σπουδών του στις αντίστοιχες θέσεις
της αίτησης με σειρά προτίμησης.
ΙV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη των
απαιτούμενων, επιθυμητών και επικουρικών προσόντων
και των ιδιοτήτων που επικαλείται με την αίτηση του ότι
κατέχει ο υποψήφιος θα αναφέρονται στο συνημμένο
στην παρούσα Παράρτημα 1.
V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων που θα πληρούν τους όρους της προκήρυξης θα διενεργηθεί ως
εξής:
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συσταθεί «επιτροπή αξιολόγησης», η σύνθεση και ο ρόλος της οποίας θα αποτυπωθούν σε σχετική απόφαση του Δ.Σ. του
Οργανισμού. Κατά τα λοιπά, η επιτροπή αξιολόγησης
θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, ο ρόλος της δε, συνίσταται στον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη, στη
σύνταξη ανά ειδικότητα προσωρινών πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγομένων και την υποβολή
πρακτικού -εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΟΑΝ το οποίο εγκρίνει με απόφαση του το εν λόγω
αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ο ΕΟΑΝ δημοσιεύει τους προσωρινούς πίνακες στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας
τους ταυτόχρονα στον ΑΣΕΠ για έλεγχο νομιμότητας και
οριστικοποίηση.
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Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης, πρώτα
θα αξιολογηθούν όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων ως
προς τα κύρια - απαραίτητα προσόντα τους ανά ειδικότητα -θέση. Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική
κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα
κύρια-απαραίτητα προσόντα και μόνο σε περίπτωση
που θα παραμείνουν κενές θέσεις, θα συμπληρωθούν
από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα επικουρίας. Στη συνέχεια θα αξιολογηθούν για
τους πληρούντες τα απαραίτητα προσόντα, τα επιθυμητά ανά ειδικότητα-θέση προσόντα που κατέχει ο
υποψήφιος τα οποία βαθμολογούνται επιπρόσθετα.
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν συνεκτίμησης/συνάθροισης των κύριων- απαραίτητων
καθώς και επιθυμητών προσόντων, όπως ορίζονται
ανά ειδικότητα.
Η κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς πίνακες θα γίνει βάσει της αίτησης των υποψηφίων ενώ
η «επιτροπή αξιολόγησης» θα διενεργήσει έλεγχο των
δικαιολογητικών για τους κατατασσόμενους βάσει της
αίτησης στις θέσεις προσληπτέων. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα
προσόντα πρόσληψης δεν αποδεικνύονται με βάση τα
δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή δεν υπήρχαν κατά την
τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, ο υποψήφιος
που φέρεται ως προσληπτέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από τη διαδικασία. Στη
συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά του αμέσως επόμενου στη σειρά κατάταξης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα
πρόσληψης αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά
που προσκομίζονται και ότι υπήρχαν κατά την τελευταία
ημέρα υποβολής των αιτήσεων.
Παράλληλα ελέγχονται τα κριτήρια κατάταξης όλων
των φερομένων ως προσληπτέων, μέχρις ότου, ύστερα
από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας τους,
συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη
των προκηρυσσόμενων θέσεων.
Βάσει των ανωτέρω αναφερόμενων, το αποτέλεσμα
της κρίσεως της εν λόγω Επιτροπής αποτυπώνεται στους
ακόλουθους πίνακες: α) γενικός πίνακας κατάταξης β)
επικουρικός πίνακας, γ) πίνακας απορριπτέων δ) προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά το στάδιο της προεπιλογής.
Από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν
οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε με τη
δήλωση προτίμησής τους, καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων που περιλαμβάνουν αριθμό
προσληπτέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για κάθε κλάδο-ειδικότητα.
Εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της προαναφερθείσας δημοσίευσης οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ κατά των προσωρινών
πινάκων. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή
της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας
στο Α.Σ.Ε.Π. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας,
καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε
ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων
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και εν συνεχεία ενημερώνεται ο ΕΟΑΝ προκειμένου να
καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
κοινής υπουργικής απόφασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996 με
τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού).
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν
από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή
της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή
της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των
καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται
με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο
9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:
α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα,
τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα
1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540
των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με
επίπεδα του Συμβουλίου της ευρώπης:
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία
Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
Διοικητικού Προσωπικού.
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.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς
και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο
και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η
ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1998 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ.
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 4210/2013,
αρθ. 7, παρ. 1).
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4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με
τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο
43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά
τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα
του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την
απόλυση.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται
μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του
Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της
ποινής.
5. Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (αρθ.5 του
ν. 3528/2007 και άρθ.29 του ν. 4440/2016).
Εξαίρεση:
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα
τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως
Έλληνες πολίτες.
6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες
(π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας,) όπως αναφέρονται
στην παρούσα, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον τα
τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως
συμμετοχής.
Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των
αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των
υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται
η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο
μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε κάθε
όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να
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έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στον Α.Σ.Ε.Π εντός
της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων. Οι εν
λόγω δε υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή
της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα
κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα
κατά την προκήρυξη προσόντα/ιδιότητες και αφετέρου να συνυποβάλουν και τα λοιπά δικαιολογητικά:
α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος
ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο της
πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης
αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επισημαίνεται ότι,
κατά το στάδιο της κατάρτισης από τον Ε.Ο.ΑΝ. των
προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων οι
ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης,
δύνανται, όμως, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά
των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων
προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους,
από τα οποία πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται
ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη
προσόντα/κριτήρια. Σε διαφορετική περίπτωση δεν
γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο
πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.
Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη, των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους, όλοι οι
υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. την αίτησή τους και τα δηλωθέντα
στην αίτηση τους απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι καταθέσουν την αίτησή τους
χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα περιληφθούν
στον πίνακα απορριπτέων.
Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των
ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων
Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994,
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία
διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων,
η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από
τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για
τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω
φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν
προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.
ΙΙ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Στην «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» επισυνάπτονται
τα ακόλουθα δικαιολογητικά με τα οποία οι υποψήφιοι
αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια
που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για
τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους
πίνακες κατάταξης.
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Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι
ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην
αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.
Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή
βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο
προσόν, κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ο υποψήφιος υποβάλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω:
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου
που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που
φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής
που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι
επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
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. Ειδικώς όμως μετά τον νέο
«Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν. 4194/2013/ ΦΕΚ
208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013
γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο
ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την
οποία μετέφρασε.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων
σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της
ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι
προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις
οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές
είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
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Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό
χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί
και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου
ως προσόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην προκήρυξη
υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση
του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που
χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με
πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου
που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο
26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν
αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την
οικεία προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος
τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου
ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι.
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας
με το ζητούμενο από την προκήρυξη, οι υποψήφιοι που
διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους
ρητά ανα- φερόμενους στην προκήρυξη υποχρεούνται
να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου
οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε
το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός
στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται
από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν
προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε
αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν
λαμβάνεται υπόψη.
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται στην προκήρυξη
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ως προσόντα διορισμού απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η
αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο
από την προκήρυξη, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος.
Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 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 τμήματος που
χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα
κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που
ζητούνται από την προκήρυξη για τις κατά περίπτωση
θέσεις.
• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για
την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που
αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία.
Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα
οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην
Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών (βασικών,
μεταπτυχιακών κ.λπ.) των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων
τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν
εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε
κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει
να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στον Ε.Ο.ΑΝ. εντός
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης ή στο ΑΣΕΠ εντός
της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων. Οι εν λόγω
δε υποψήφιοι πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα
πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα/ιδιότητες και να συνυποβάλουν και
τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και β)
φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας
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αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Επισημαίνεται ότι, κατά το στάδιο της κατάρτισης από
τον Οργανισμό, των προσωρινών πινάκων κατάταξης
και προσληπτέων οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως, εφόσον συντρέχουν
οι ανωτέρω προϋποθέσεις, να προβούν στην υποβολή
ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και
προσληπτέων προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά
αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων
τους, από τα οποία πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη
προσόντα/κριτήρια.
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί
πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου
2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν
μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της
περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής,
καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω
πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες
διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό
προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί
συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν
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.
Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής
κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως
αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει στο πεδίο της αίτησης που αφορά στο βαθμό του τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής
κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλαδή
«5,00».
Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό
χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της
οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο
δεκαδικά ψηφία.
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Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη
στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης,
ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει
αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα
του διπλώματος.
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ,
πρέπει να προσκομίσουν: Δίπλωμα Επαγγελματικής
Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από
την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας
τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή
Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την
οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους
στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η
ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος
κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται
ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των
εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση
που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση ισοτιμίας από την
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική
εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης
της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.ΟΠ.Π.)
ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και
βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΠΕ, ΤΕ)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού
ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από
το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την
προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από
τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Σημείωση: Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία
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να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς
υποστήριξης του θέματος της διδακτορικής διατριβής.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει το θέμα της διδακτορικής
διατριβής.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται
μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ
ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει
εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο
ή η απαιτούμενη από την οικεία προκήρυξη εξειδίκευση,
απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και
επίσημη μετάφρασή της.
Σημείωση: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται
ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως
δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή
ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία
των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι
υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας
τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες
χορηγήθηκαν από:
i. το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει ή
ii. το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για
την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει
της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε
φορά ή
iii. το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv. το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου
14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο
συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
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Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
v. κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων
τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει
του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων,
άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση
αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α’14), 84/1986 (Α’31), 97/1986 (Α’35),
98/1986 (Α’ 35), 53/2004 (Α’43), 40/2006 (Α’43) και την
υ.α. Α4/ 5226/1987 (Β’613).
Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από
την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τη
βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά
νόμο φορέα (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.). Σε αντίθετη
περίπτωση ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί, συμπληρώνει το πεδίο της αίτησης που αφορά στο
βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής
κλίμακας της αντίστοιχης κατηγορίας εκπαίδευσης.
3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά
περίπτωση).
- Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως
ισχύει).
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
- Για τους ασκούντες το επάγγελμα Γεωτεχνικών: Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης
άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας
Γεωλόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωλόγου (ν. 3919/2011, όπως
ισχύει).
Για τις εκδιδόμενες Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγου) ή Βεβαιώσεις
Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωλόγου (ν. 3919/2011
όπως ισχύει), από τις οποίες δεν προκύπτει η ημερομηνία
αρχικής κτήσης αυτών οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλουν σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία
να προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης της άδειας
ή βεβαίωσης.
- Για τους Χημικούς: Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 ΦΕΚ 177 Α΄/25.8.1988), η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και
της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο
και κατά τον χρόνο διορισμού.
-Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού
Α΄ τάξης, η οποία αποδεικνύεται μόνο με την υποβολή όλων των όψεων του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε ισχύ, που
εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε. ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι είναι
κάτοχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ή ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την
άσκηση επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξης
(π.δ. 340/1998/Α/ΦΕΚ 228/6.10.1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Σημείωση: Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις, οι
οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο
υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας
υποβολής αυτής όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης,
πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση που
απαιτείται από την προκήρυξη, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας από τη λήψη αυτών.
Σημείωση: Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
οι οποίοι προσκομίζουν πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους
σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της
οικείας επαγγελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση
εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση συμπληρώνουν
τον κωδικό που αντιστοιχεί στην άδεια ή βεβαίωση
ασκήσεως επαγγέλματος που απαιτείται από την προκήρυξη.
4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ)
4.1 Εμπειρία γενικές επισημάνσεις
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του βασικού
τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη
διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται, άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια
ή βεβαίωση ή βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών (ημερομηνία εγγραφής), μετά την
απόκτηση αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά
περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα και στην
προκήρυξη.
Σημείωση: Για τη θέση των ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ η εμπειρία προσμετράται, πριν και μετά την απόκτηση της ζητούμενης βεβαιώσης άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγου) ή Βεβαίωσης Συνδρομής
Νόμιμων Προϋποθέσεων έναρξης άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωλόγου ως εξής:
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη
του πτυχίου μέχρι και 29-6-2002 λαμβάνεται υπόψη ως
εμπειρία (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος). Ο χρόνος εμπειρίας
που έχει διανυθεί από 30-6-2002 και μετά λαμβάνεται
υπόψη ως εμπειρία μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια
(π.δ. 344/2000, π.δ. 117/2001) και προσμετράται μετά
την λήψη αυτής.
Για όσους έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία που άρχισε
πριν την 30-6-2002 και απέκτησαν άδεια σε μεταγενέστερο χρόνο (μετά την 30-6-2002) και πάντως πριν την λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου
να γίνει δεκτή όλη αυτή η προϋπηρεσία ως εμπειρία πρέπει να δηλώσουν στην υπεύθυνη δήλωση την χρονική
διάρκεια της εμπειρίας τους.

23232

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4.2. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής
διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
ι. Για τη γενική εμπειρία:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην
οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα
να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και
η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
ιι. Για την ειδική εμπειρία απαιτείται:
- Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την
οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης
και
• Στην Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και
το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας του καθώς και τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
- Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην
οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης
• Στην Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες
εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο
της εξειδικευμένης εμπειρίας, και
• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής
υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη
εμπειρία είτε όχι.
-Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την
οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και
το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να
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προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
-Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην
οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται,
ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες
και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής
υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται
από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1). Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε,
στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε
πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή
ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης
του ενδιαφερομένου.
(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 η χρονική διάρκεια και το
είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
• Στην Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς η χρονική διάρκεια απασχόλησης και
το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης
αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
• Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο
οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας
δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους
τούτου.
(3). Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου
φορέα.
(4). Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος
άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται
η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά
νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει
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να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Ειδικές Περιπτώσεις
1. 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.
2. Απόδειξη εμπειρίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΠΕ Διοικητικού από πτυχιούχους της Νομικής που είναι
δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για
την απόκτηση της άδειας δικηγόρου. Οι πτυχιούχοι της
Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου,
προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία για θέσεις ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού πρέπει να προσκομίσουν: (1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος
απέκτησε την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή
του δικηγόρου. (2) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από
την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε
ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική). (3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών αντιγράφων των ετήσιων «καταστάσεων παραστάσεων στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου στη
διαδικασία. Η προσκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων
είναι ενδεικτική και αρκεί να αναφέρεται σε αυτές έστω
και μία μόνο παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο
συμβόλαιο κατ’ έτος. Μόνο δε για τα έτη κατά τα οποία
ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενική απασχόληση (καμία
απολύτως παράσταση και κανένα συμβόλαιο) δεν θα
προσμετράται χρόνος εμπειρίας. Οι έμμισθοι δικηγόροι,
εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις
στα δικαστήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών
τους, επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται
ως έμμισθοι είτε αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από
την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια
της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και ο τρόπος πληρωμής τους
2. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή
προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει: (α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του
Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών) στην
οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα
ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής
του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός
υπεύθυνος και
(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην
οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα,
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το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του
υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση
ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο
υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε
τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.
Σε περίπτωση ειδικής εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη
τα οριζόμενα στον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας.
3. Διδακτική εμπειρία
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική
απασχόληση στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην
ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν:
(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα,
στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το
διδακτικό έργο, το διδαχθέν/ τα διδαχθέντα μαθήματα,
η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και
σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε
κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο
εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με
ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη
βαθμίδα εκπαίδευσης.
(β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης
ή πράξης πρόσληψης.
(γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην
οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία
αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση ειδικής εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη
τα οριζόμενα στον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας.
4. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση
που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη χρονική 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.
Όταν από την προκήρυξη απαιτείται άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση,
ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά
την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας ή βεβαίωσης.
5. 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
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βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ - Τοπική Υπηρεσία
Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 και Λύρα 140,
Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και
η χρονική διάρκεια του προγράμματος.
Επισήμανση: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι
Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα
της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:
• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής
Θητείας.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ.
• Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του
Δημοσίου.
Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας
και λοιπές διευκρινίσεις
• Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση
του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την
παρούσα και την προκήρυξη και όταν απαιτείται άδεια
άσκησης επαγγέλματος ή άλλη απαιτούμενη βεβαίωση
(βεβαίωση εγγραφής, βεβαίωση ιδιότητας μέλους της
Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ημερομηνία εγγραφής), μετά
την απόκτηση αυτών.
• Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος
πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από
τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος
εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη
και αφαιρείται.
• Για ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των
πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).
• Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΙΚΑ),
π.χ. ταμείο Ο.Α.Ε.Ε., ταμείο Νομικών, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες
εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των
χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του
αριθμού που προκύπτει.
• Τονίζεται ότι, όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία,
τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους ελεύθερους
επαγγελματίες, πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η εξειδικευμένη, κατά περίπτωση,
εμπειρία.
6. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
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Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με
σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα
ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28
και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ.
2123/Β’/01.08.2014).
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει
της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ.
Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006),
ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και
Vellum Global Educational Services (ΔΠ 35945/28.7.2017
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007
αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε. ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006)
ζ. I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)
η. ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ
(18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με
την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της
ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ)
(Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS
CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
(21.01.2015)
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ
54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
«PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»
(ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/
26.10.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς
είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ ECDL Core
Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)
People Cert Computer Skills Level 1
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β) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills
Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
Key Cert IT Basic Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
Certified Computer User (CCU)
Certification Proficiency in IT Skills, CPIT
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT
ΕΠΕ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή
ονομασίας τίτλου)
Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας
τίτλου)
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008
αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Infocert Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office
ι. GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT»
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
Global Basic Office
Global Advanced Plus
Global Intermediate Express
Global Office Expert
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONSΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert Primary
Unicert Primary Διαθεματικό
Unicert Advanced Plus
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε.
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist
Infotest Certified Basic User
Microsoft Certified Application Specialist
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ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
«PROCERT»
PRO-Cert IT User
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»
Πληροφορικής/Certified Computer User
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» EXAMS CERT BASIC
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: α)
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα πιστοποιητικά μπορούν
να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων
«Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου»).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με
επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει
ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί
τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου
φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό
στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων,
κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα
οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως
δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER
SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global
Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία
Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON
LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις
ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού
Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς
συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης
Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ
που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και
την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς
πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής
τους είναι αόριστης διάρκειας (παρ. 6 του άρ. 12 του
Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’/10-9-2014) όπου αναφέρεται
ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).
2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί
αναφέρονται κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης,
από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει
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ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί
στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης
είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος
και υπολογίζονται αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς
τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή
βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή
μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν
στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και
κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία
υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και
τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί,
δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί
τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της
γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή
κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς
της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται
από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της
αντιστοίχισης τους.
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται: α)
Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού
Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς
της ανωτέρω παραγράφου 1, με την προυπόθεση ότι
περιλαμβάνονται οι εν λόγω ενότητες και β) Mε τίτλους
σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής
ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
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)
1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- 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
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- 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.)
ή 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.
2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i. Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii. Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- 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.
7. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με
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βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων
του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει»
(ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο
εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α. Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά
γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι
τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω
φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες
της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία
χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη
γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα
προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του
Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
200-230
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100,
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
• Business English Certificate Higher του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
• International English Language Testing System (IELTS)
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
– The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή του
Michigan Language Assessment.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT
COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF
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ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 3 Certificate in ESOL
International(CEF C2)
• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate
in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET
Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in
ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading,
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή
“Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3
(Common European Framework equivalent level C2)
(μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF
C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes
(Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of
Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International
(C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
•GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR:
C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2)
•C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του
Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH
του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
180-199
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89,
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
• International English Language Testing System
(IELTS) από το University of Cambridge Local Examina-

23238

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

tions Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia
IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.
• Business English Certificate – Higher (BEC Higher)
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
ή Business English Certificate Higher του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
• Business English Certificate VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 2 Certificate in ESOL
International(CEF C1)
• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του
TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης)
ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL
-EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)
του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗUSA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET
Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in
ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1)
PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading,
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή
“Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2
(Common European Framework equivalent level C1))
(μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF
C1)
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes
(Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of
Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International
(C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA)
ή του MICHIGAN Language ASSESSMENT.
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• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από
190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN Language ASSESSMENT.
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
• GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR:
C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1)
• C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1
-LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74,
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
• International English Language Testing System (IELTS)
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
– The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
•Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage)
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
ή Business English Certificate Vantage του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
• Business English Certificate Preliminary του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
(ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)
ή του MICHIGAN Language ASSESSMENT
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I
Certificate in ESOL International (CEF B2)
•CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του
TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE
IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της καλής γνώσης).
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•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET
Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in
ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1
(Common European Framework equivalent level B2))
(μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF
B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes
(Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of
Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International
(B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY
(MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE
MICHIGAN Language ASSESSMENTS ή του MICHIGAN
Language ASSESSMENT
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157
έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS ή του MICHIGAN Language ASSESSMENT.
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR:
B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)
• Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2)
και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
ή PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159.
• KEY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 140-150.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59,
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
• International English Language Testing System (IELTS)
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –The British Council-IDP Education Australia με βαθμολογία από 4 έως 5.
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• Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή Business English Certificate Preliminary του
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140159.
• Business English Certificate Vantage του CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 2- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY Level Certificate
in ESOL International (ENTRY 3) (CEF B1)
• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του
TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY
3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL
-ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της μέτριας γνώσης).
• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry
Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3
Certificate in ESOL International (CEF B1) ή PEARSON
LCCI ENTRY 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(CEFR B1)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading,
Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή
“Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level
3 (Common European Framework equivalent level B1))
(μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International
(Entry 3) CEF B1
• ESB Entry Level Certificate in ESOL International All
Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).
• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS) ή Test of
Interactive English, Β1 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International
(Entry 3) (B1).
• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY
(MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του CAMBRIDGE
MICHIGAN Language ASSESSMENTS ή του MICHIGAN
Language ASSESSMENT
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• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 120
έως 156 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS ή του MICHIGAN Language ASSESSMENT
•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)
• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1 Certificate in ESOL
International (Classic B1)
• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL
International (Entry 3) (Listening, Reading, Writing)
(Achiever B1) και Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking) (Achiever
B1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
μέτριας γνώσης).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου
να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο
φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς
τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη
υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι
το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε
δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο
επίπεδο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως
εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2
Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES
(SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος
ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)
Paris-Sorbonne Universite.
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES
(SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite.
.Certificat de competences linguistiques του Institut
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
• Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο
μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας - CIEP.
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• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE
SORBONNE I ή (Paris- Sorbonne C1) Paris-Sorbonne
Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institut
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• Certificat V.B.L.T. Niveau opératioNnel του Πανεπιστημίου Γενεύης. (γ) Καλή γνώση (Β2):
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2
Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2
Paris-Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institut
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
• Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου
Γενεύης. (δ) Μέτρια γνώση (Β1):
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DELF B1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISEPARIS- SORBONNE B1 Paris-Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institut
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1
• Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστημίου
της Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα
οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο ΑθηνώνΥπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως
εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
(Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
(GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig- Maximilian του Μονάχου και του
Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31- 12-2011)
• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2.
(Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
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• Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι
2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) C1
Oberstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015
Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C1.
Από 1/1/2018 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)
Zertifikat C1 (Ενοτητα 1:lesen, hoRen, schReiben, Ενοτητα 2: SPRECHEN)
• Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης. (γ) Καλή γνώση (Β2):
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του
Ινστιτούτου Goethe.
• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2
Mittelstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015
Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat Β2.
Από 1/1/2018 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)
Zertifikat B2 (Ενοτητα 1:lesen, hoRen, schReiben, Ενοτητα 2: SPRECHEN)
•Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου
Γενεύης.
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Goethe-Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου
Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe
(μέχρι 31-7-2013).
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF)
[(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από
τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).
• Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT
DEUTSCH (μέχρι 31/12/2013). Από 1/1/2014
Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)
(Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
• Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται
και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της
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ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα
ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών
στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια
γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1
αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται
και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής
δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από
βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας
στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από
τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση
της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης
γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης
γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης
γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν
αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας
προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά
περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στις ειδικές
κατηγορίες θέσεων πρέπει απαραίτητα να το δηλώσει
στις αντίστοιχες θέσεις της αίτησης και να επισυνάψει στην αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, πλην όλων των
αναφερόμενων στην παρούσα δικαιολογητικών και
τα ακόλουθα με τα οποία αποδεικνύει τις κατωτέρω
ιδιότητες.
Ο υποψήφιος υποβάλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τα
ως άνω αναγραφόμενα (ν.4250/2014, άρθρο 1, ΦΕΚ
74/26.3.2014/ τ.Α).
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• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Οι υποψήφιοι καλύπτουν τις εν λόγω θέσεις σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα
γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την
εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης.
Προϋποθέσεις:
1. Οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως
αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι
άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο
(23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και
αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και
άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής
κατάστασης.
2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος
υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα
από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός
γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας
τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης
και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά
συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία
σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος
εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό
67% και άνω ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ
των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1. Σε περίπτωση θανάτου και των
δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν
οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν
όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων
των πολυτέκνων υπό τους περιορισμούς της ανωτέρω
παραγράφου 1.
Σημείωση: Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική
ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’)
όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων
του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την
πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται
και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του
ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).
Τρόπος απόδειξης:
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολύτεκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας προσκομίζουν:
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Οι Πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου
Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι
εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
{(ΟΠΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β’/25.2.2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, και πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (άρθρο
67 § 9 ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ. Α’).
Τα Τέκνα πολυτέκνων:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου
Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι
εγγεγραμμένοι ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα
ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)- κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β’/25.2.2014)} ή
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής
και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (άρθρο 67§9 ν. 4316/2014 ΦΕΚ
270/24.12.2014/τ. Α’).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που
είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα
(απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ).
Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(εφόσον για αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις
προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις), οι
οποίοι δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς
στην Ελλάδα, προσκομίζουν αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής
αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν,
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αρμόδιου, κατά
νόμο, αντίστοιχου της ΑΣΠΕ φορέα της αλλοδαπής ή
έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο βεβαιώνεται ή πιστοποιείται κατά τις διατάξεις δικαίου
του αντίστοιχου Κράτους η πολυτεκνική ιδιότητα του
πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου (Απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ και άρθρο 67
ν. 4316/2014-ΦΕΚ270/24.12.2014/τ.Α’).
Σημείωση: Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι προσκομίζουν ένα εκ των δύο απαιτουμένων δικαιολογητικών,
δεν αποδεικνύουν την πολυτεκνική ιδιότητα και δεν
εγγράφονται στον Πίνακα Πολυτέκνων ή Τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, ακόμα και εάν προκύπτει αναμφισβήτητα η πολυτεκνική τους ιδιότητα.
• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
Οι υποψήφιοι καλύπτουν τις εν λόγω θέσεις σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα
γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την
εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης.
Προϋποθέσεις:
Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 64 του
ν. 4590/2019):
α) Ο τρίτεκνος γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και
επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς
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γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή
εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της
ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά
ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το
τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά
συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. β) Το τέκνο τρίτεκνης οικογένειας το οποίο πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά υπό τις
ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον είναι άγαμο
και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας του ή φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά
ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας του ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
Τρόπος απόδειξης:
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου
τρίτεκνης οικογένειας, προσκομίζουν:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου
ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
{(ΟΠ- ΣΕΔ)-κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β’/25.2.2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των
οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά
νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου
τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να
περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως
γονέας με τρία τέκνα:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
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.

23243

ζ) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι
άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α.
(Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο
προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού
ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από
τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του
ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
και του αναγνωρισμένου ως ομοταγούς εκπαιδευτικού
ιδρύματος της αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει
το χρονικό διάστημα σπουδών.
γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή ο ίδιος υποψήφιος, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή
διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα
από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων
τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία
(επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
των ως άνω τέκνων.
• ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ
Οι υποψήφιοι καλύπτουν τις εν λόγω θέσεις σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα
γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την
εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης.
Τρόπος απόδειξης:
Για την απόδειξη της ιδιότητας του ατόμου με ποσοστό
αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον που
ασκούν το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους
προσκομίζουν:
Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση
ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι
εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και
πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές
Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
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- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
• ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Ή ΣΥΖΥΓΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
67% ΚΑΙ ΑΝΩ
Οι υποψήφιοι καλύπτουν τις εν λόγω θέσεις σύμφωνα με την παρούσα εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα
γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την
εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης.
Τρόπος απόδειξης:
Για την απόδειξη της ιδιότητας του γονέα, τέκνου, συζύγου, αδελφού που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από
την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών
και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από
νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) προσκομίζουν:
α) Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά
και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές
Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού
Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)- κοινή υπουργική απόφαση
7228/2014 (ΦΕΚ 457/Β’/2014)}, από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ατόμου με
αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία.
Στις περιπτώσεις, που το άτομο με αναπηρία από το
οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία είναι έγγαμο, προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της
δικής του οικογένειας και πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης της πατρικής του οικογένειας, από τα οποία
θα προκύπτει ο αριθμός των μελών των εν λόγω οικογενειών.
Εάν ο υποψήφιος είναι διαζευγμένος και είναι γονέας
του ατόμου με αναπηρία από το οποίο αντλεί προστασία,
προσκομίζει και το διαζευκτήριο ή τη δικαστική απόφαση λύσης του γάμου και εφόσον είναι διαζευγμένος ή σε
διάσταση και δηλώνει επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων
τέκνων, προσκομίζει δικαστική απόφαση από την οποία
θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας των τέκνων.
γ) Υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 του ν. 1599/1986
(Α’75) όλων των λοιπών προσώπων, τα οποία αντλούν
προστασία από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο
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ο υποψήφιος αντλεί προστασία (γονείς, τέκνα, συζύγους,
αδελφούς), με τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός ότι
δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, με την ίδια
διαδικασία, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας,
για το παρόν, υπέρ του υποψηφίου. Στην περίπτωση που
στα παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται:
- Γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που θεμελιώνουν δικαίωμα προστασίας από δεύτερο άτομο που πάσχει από
νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή το ποσοστό
αναπηρίας του είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων,
τότε τα πρόσωπα αυτά υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στις οποίες δηλώνουν αφενός ότι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, με την ίδια διαδικασία, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας που αντλούν από την αναπηρία του
ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία,
για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθενται
να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόσληψη σε θέση
εργασίας, για το δεύτερο άτομο από το οποίο αντλούν
προστασία από την αναπηρία του.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, πρόσωπα, ο υποψήφιος συμπληρώνει και
υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται
ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή,
νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον υποψήφιο
ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυόμενου
να υπογράψει.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό
ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος
δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις
παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό όλων των
λοιπών δικαιούχων.
Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/47304/5841/24-5-2019 κοινής
υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2041/04.06.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02020410406190036*

