
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου  226
 16 Μαΐου 2008

 Προκήρυξη
(Αριθμός 3K/2008)

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων είκοσι 
πέντε (325) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημι−
ακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας−Γενική Γραμμα−
τεία Ενημέρωσης, στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπι−
κού Ο.Τ.Ε., στο Ταμείο Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγ−
γελματιών (ΟΑΕΕ), στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού 
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθήνας Πειραιά, στον Ορ−
γανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, στο Ταμείο Συ−
ντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο Υπουργείο Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο 
Επιμελητήριο Φωκίδος, στο Ινστιτούτο Κρητικού Δικαί−
ου, στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο Υπουργείο Μακε−
δονίας & Θράκης, στην Εθνική Πινακοθήκη − Μουσείο 
Αλέξανδρου Σούτζου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Ελ−
ληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Γραφείο Σμυρι−
δωρυχείων Νάξου, Γενική Γραμματεία Εμπορίου−Γενική 
Γραμματεία Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας) στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς), στο 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – Πεδίο Βολής Κρήτης και 
στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για 

την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη−
σης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

β) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες 
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συνα−
φείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ.Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

γ) Του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/6.8.2004/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις 
του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας 
διοίκησης».

δ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

ε) Του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

στ) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175/30.7.1996/τ.Α΄).

ζ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι−
ορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» 
(ΦΕΚ 39/5.3.2001/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα
π.δ. 347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/3.8.2007.

η) Του ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστού−
ντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλ−
λες διατάξεις».

θ) Του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ−
σωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
48/23.2.2005/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 11 
παρ. 3 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/23.11.2007/τ.Α΄).

ι) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοι−
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/7.4.2006/τ.Α΄).

ια) Του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και 
διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» 
(ΦΕΚ 24/9.2.2007/τ.Α΄).

ιβ) Των προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφά−
σεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπηρε−
σιών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις 
που προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα ειδικά 
τυπικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέ−
σεις αυτές. 

2. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/244/9212/1.6.2007 (Οργα−
νισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/34/
οικ.3687/8.2.2007 και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/85/οικ.4275/15.2.2007 
(Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 
(ΟΑΕΕ)), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/23/20654/π.ετ./21.1.2007 και ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.7/395/οικ.18533/26.9.2005 (Ταμείο Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Ο.Τ.Ε.), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.19/422/17515/31.7.2007 
(Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης − Γενική Γραμματεία 
Επικοινωνίας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 7/477/19981/3.11.2006 (Τα−
μείο Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων 
Αθήνας Πειραιά), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/326/οικ./8283/11.8.2006 
και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/337οικ.21261/4.11.2002 (Ταμείο Συντά−
ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 4.5/300/7467/29.6.2007 (Επιτροπή Κεφα−
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λαιαγοράς), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 11/89/21377/π.ε./15.2.2007 (Υπουργείο Πολιτισμού), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 16/217/7537π.ε./31.5.2007 
(Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου − Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.16/459/5408/16.8.2007 (Υπουργείο Ανάπτυξης Γραφείο Σμυ−
ριδωρυχείου Νάξου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18/210/οικ. 12189/17.6.2005 (Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/45/2
1375/8.2.2007 (Υπουργείο Πολιτισμού Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/339/οικ. 
1897/23.7.2007 (Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/477/15646/17.10.2007 (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς), 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/470/25116/17.10.2007 (Εθνικό Τυπογραφείο), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/227/7290/1.6.2006 (Διεθνές Πανεπι−
στήμιο Ελλάδος), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.17/500/25720/25.10.2007 (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 
3/350/οικ.19049/23.7.2007 (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού − Πεδίο Βολής Κρήτης), ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.13/420/9067/31.7.2007 
(Υπουργείο Μακεδονίας − Θράκης), ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.16/445/οικ.21032/14.8.2007 (Επιμελητήριο Φωκίδας), αποφάσεις της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ. και υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκε 
η πλήρωση των θέσεων.

3. Τα έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η πλήρωση των συγκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων.
4. Την υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 (ΦΕΚ 1854/τ.Β΄/11.12.2003) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−

οίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/11.12.2003/τ.Β΄) για τις διαδικασί−
ες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημοσίου τομέα.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 (ΦΕΚ 989/τ.Β΄/25.7.2006) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 (ΦΕΚ 1854/τ.Β΄/11.12.2003) 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση της προβλε−
πόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων.

6. Τις υπ’ αριθμ. 200979/26.9.2007 (ΦΕΚ 1950/3.10.2007) (Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε.), 200509/17.5.2007 
(ΦΕΚ 901/7.6.2007) (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε.), 201005/26.9.2007 (ΦΕΚ 1968/5.10.2007) 
(Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ), υπ’ αριθμ. 200744/19.7.2007 (ΦΕΚ 1334/30.7.2007) (Ταμείο Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), υπ’ αριθμ. 201358/13.12.2007 (ΦΕΚ 65/22.1.2008) (Επιτροπή Κεφαλαι−
αγοράς), υπ’ αριθμ. 200723/22.6.2007 (ΦΕΚ 1145/9.7.2007), (Υπουργείο Πολιτισμού), υπ’ αριθμ. 200797/18.7.2007 (ΦΕΚ 
1339/31.7.2007) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), υπ’ αριθμ. 200764/18.7.2007 (ΦΕΚ 1339/31.7.2007) (Γε−
νική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή), υπ’ αριθμ. 201389/8.1.2008 (ΦΕΚ 17/14.1.2008) (Υπουρ−
γείο Μακεδονίας – Θράκης), αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τις οποίες 
καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν από τα προστατευόμενα από το ν. 2643/1998 άτομα. Για 
την προκήρυξη των θέσεων αυτών, αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.

7. Τον Κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 997/18.7.2003).
8. Τα υπ’ αριθμ. ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ14/28/90631/25.9.2007 (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), 

2354/936/20.9.2007 (Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθήνας Πειραιά), Δοικ/581/25.10.2007 
(Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας− Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης), Φ/016190/3.8.2007, (Οργανισμός Ασφάλισης 
Προσωπικού ΔΕΗ), 46230/29.11.2006 (Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε.), 53238/29.6.2007 (Ταμείο Συντάξε−
ων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), 5084/21.11.2007 (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), 2/43108/10.7.2007 
(Γ.Λ.Κ.) (Υπουργείο Πολιτισμού), 2/49104/11.10.2007 (Γ.Λ.Κ.) (Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Γραμματεία Κα−
ταναλωτή), Π/207/344/3.12.2007 (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), Δ13/Φ6.24/20918/22.10.2007 (Υπουργείο 
Ανάπτυξης Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου), 271/5.2.2008 (Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας), 2353/8.10.2007 (Υπουρ−
γείο Πολιτισμού Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου), 102/29.10.2007 (Ινστιτούτο Κρητικού Δικαί−
ου), 66/8.1.2008 (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς), 2/51254/22.8.2007 (Εθνικό Τυπογραφείο), 2/18387/0020/12.4.2007 
(Γ.Λ.Κ.) (Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος), 2/39951/0020/26.7.2007 (Γ.Λ.Κ.) (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνι−
ών), 2/22920/0020/8.6.2007 (Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης), 646/6.12.2007 (Επιμελητήριο Φωκίδας), Φ.471.11/22/
Σ. 32369/26.2.2008 (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – Πεδίο Βολής Κρήτης), έγγραφα με τα οποία γνωστοποιείται η 
ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσλη−
φθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών.

9. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για την διεξαγωγή της σχετι−
κής διαδικασίας και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει τον φορέα 07−620 Α.Σ.Ε.Π. 
και ΚΑΕ 5115 και θα επιβαρύνει τελικώς τις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (325) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙ−
ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν εβδομήντα δύο (172) θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα μία (61) θέσεις.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ενενήντα δύο (92) θέσεις.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» το συμπληρωματικό «ΕΝΤΥΠΟ 

Α.Σ.Ε.Π. 021» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Πα−
ραρτήματα Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ της παρούσας.

Ποσοστό 20% στο σύνολο των θέσεων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύ−
πτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, (παρ. 6 άρθρου 14 ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την 
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παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και 
την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ει−
δικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την 
αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτή−
ματα Δ΄ και Ε΄ της παρούσας προκήρυξης.

Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή 
ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006) 
εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε 
πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήματα Δ΄ και ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης.

Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων στους Νομούς των περιφερειών Ανατ. Μακεδο−
νίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, των κατηγορι−
ών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. θα καλυφθεί από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν 
ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας προκήρυξης. (ν. 2190/1994, 
άρθρο 14 παρ. 6, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004).

Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. στις περιφέ−
ρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του Νομού Θεσσα−
λονίκης, θα καλυφθεί από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που απέ−
κτησαν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν 
ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές, επί 10ετία τουλάχιστον και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητι−
κά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας (ν. 2790/2000, άρθρο 9 
παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004).

Οι θέσεις κατανέμονται για κάθε κατηγορία ανά φορέα, κλάδο και ειδικότητα και με τους κωδικούς τους λε−
πτομερώς αναφερομένους στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ»

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, 
να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ − ΘΕΣΕΙΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1987 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης 

που επιλέγουν. 
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε 

κατά το χρόνο του διορισμού.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996,

βλ. Παράρτημα Γ΄).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής, όσο και κατά το διορισμό. 
Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ΄.

ΚΩΔ. 99: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν 
με τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ότι δεν 
έχουν διορισθεί με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορι−
σμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5, άρθρου 10 ν. 2839/2000). Η πα−
ράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από 
την περαιτέρω διαδικασία. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανε−
ξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία 
πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερο−
μηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φο−
ρέων 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.
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ΚΩΔ. 90: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων γονέων με τρία 
τέκνα και τέκνα αυτών, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 90 στη θέση του εντύπου της αίτη−
σης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

ΚΩΔ. 98: Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» 
Θεσσαλονίκης προκειμένου να τύχουν προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας 
που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να δη−
λώσουν τον κωδικό 98 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους ορι−

ζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, μαζί με 
τους κωδικούς τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπου−
δών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών ή Διεθνών και Ευρωπα−
ϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Δι−
πλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
με κατευθύνσεις: α) Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας είτε β) Διεθνών και Ευρω−
παϊκών Θεσμών και Διακυβέρνησης είτε γ) Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής ή Δι−
οίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρω−
πίνων Πόρων και Διοίκησης ή Ιστορίας−Αρχαιολογίας−Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με 
κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή 
Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινω−
νικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής ή Μεσογειακών Σπουδών 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 Σχέ−
σεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολι−
τικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων).*

101
503−505, 508, 510, 517, 
523−524, 526, 529, 537, 

548−550, 553−554

Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατι−
στικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών−Χρηματοοικο−
νομικών Μαθηματικών. *

102
501−508, 510, 517, 523−524, 
526−527, 529, 537, 548−550, 

553−554
 Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε 
σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε 
μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996−1997) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσι−
ας Οικονομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με 
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπα−
ϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Δι−
εθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων 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 Οικονομικών Επιστημών με κατευθύνσεις: α) 
Αγροτικής Οικονομίας είτε β) Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικο−
νομικής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Βιομηχανι−
κής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επι−
χειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκε−
τινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing ή Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας 
και Συστημάτων Παραγωγής ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.*

103
502−508, 510, 517, 523−524, 
526−527, 529, 537, 548−550, 

553−554

 Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής. * 104
503−505, 508, 510, 517, 

523−526, 529, 537,548−550, 
553−554
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρ−
χαιολογία ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας− Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Αρ−
χαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με κατεύ−
θυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας 
− Λαογραφίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας (μετονομάστηκε σε Ιστορίας Αρχαιολο−
γίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας) ή Μεσογειακών 
Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας − Αρχαιομετρίας. *

105 556−585

Πτυχίο ή δίπλωμα Ιστορίας της Τέχνης ή Μουσειολογίας ή Πλαστικών Τεχνών και Επι−
στημών της Τέχνης με κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης ή Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας με ειδίκευση Ιστορίας της Τέχνης.*

107 585−591

Πτυχίο ή δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλ−
λοδαπής και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης της ημεδαπής 
ή ισότιμο της αλλοδαπής*. 

108 586−591

 Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης*. 109 556−591

Πτυχίο ή δίπλωμα Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης.* 110 592−596

Πτυχίο ή δίπλωμα Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων ή Συντηρητών Έργων 
Τέχνης ή Συντηρητών Αρχαιοτήτων.* 111 597−607

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος 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.

112
509, 511−516, 518−522, 528, 
530−536, 538−547, 551−

552, 555

* Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοι−
χης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδ. τίτλου 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 
109, 110 και 111, μπορούν να επιδιώξουν και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης με κωδικούς 509, 511−516, 518−
522, 528, 530−536, 538−547, 551−552 και 555, για τις οποίες προβλέπεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε, Τμή−
ματος 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, με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτ−
λο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία.
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2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών− Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Παραγωγικών Μο−
νάδων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοί−
κησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης 
Συστημάτων Εφοδιασμού ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών 
Εργασιών ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνε−
ταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής 
ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματο−
οικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες.**

201 401, 402−405, 411−413, 
416, 417, 419, 421, 423

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρη−
σης ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Εφαρμογών 
Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαί−
ων Επιχειρήσεων ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή 
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφο−
ριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης.** 

202 402−405, 411−413, 416, 
417, 419, 421, 423

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.* 203 424−431

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυ−
χίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

204 406−410, 414, 415, 418, 
420, 422

* Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. 
(Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

** Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδα−
πής αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι του κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδ. τίτλου 201, 202 και 203, μπορούν να επι−
διώξουν και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης με κωδικούς 406−410, 414, 415, 418 420 και 422, για τις οποίες 
προβλέπεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημε−
δαπής ή αλλοδαπής με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν 
και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία.
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3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρη−
ματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυ−
χίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών 
Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος 
τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων: α) Διοικητικών Υπη−
ρεσιών−Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τ.Ε.Λ. των τμημάτων: α) 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλή−
λων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Υπαλλήλων Εμπορικών Επιχειρήσεων 
ή − Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας ημεδαπής ή αλλοδαπής.

301 701−735

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος του τομέα Πληροφορικής−Τηλεπικοινωνιών−
Δικτύων ή ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ ή ειδικότητας του Τομέα Πληροφορι−
κής ή του Τομέα Πληροφορικής−Δικτύων Η/Υ ή κλάδου Πληροφορικής ή του Ηλεκτρο−
νικού Τομέα ειδικότητας Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

302 736−741

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για την κάλυψη των θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας γίνονται επίσης δεκτοί:
α) Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρω−

παϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το (Σ.Α.Ε.Ι.) 
Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000(ΦΕΚ 149Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά. 

β) Κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμ−
φωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την Διεύθυνση Επαγ−
γελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του Ο.Ε.Ε.Κ.

Στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο της αίτησης συμπληρώνουν τον κωδικό που αντιστοιχεί στον κατά περίπτω−
ση αποδεκτό τίτλο σπουδών και αν απαιτείται ως πρόσθετο προσόν άδεια άσκησης επαγγέλματος τον κω−
δικό της αντίστοιχης άδειας.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., απαιτείται η γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα (α) επεξερ−

γασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (βλ. Κεφάλαιο Γ΄ και Παράρτημα Δ΄).
Για τις περισσότερες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψή−

φιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για 
τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕ−
ΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με κωδικούς αριθμούς όπως αναφέρονται παρακάτω.

Η επεξήγηση των κωδικών αυτών αναφέρεται στο τέλος του Πίνακα Κατανομής Θέσεων. Για την απόδειξη 
των πρόσθετων προσόντων βλέπε Κεφάλαιο Γ΄ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄.

Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα πρόσθε−
τα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από 
υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι 
θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαιτούμενα προσόντα κ.ο.κ.

Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από τους υποψήφιους που έχουν τα πλή−
ρη απαιτούμενα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμεί−
νουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α΄ επικουρίας» 
και «β΄ επικουρίας».

Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας (α, β, …), οι επικουρίες αυτές ανα−
γράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοι−
χούν στον κάθε βαθμό επικουρίας.

IV. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος – ειδικό−

τητα, ο φορέας, η έδρα – νομαρχία, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους) τα απαραίτητα πρό−
σθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους) και ο συνολικός αριθμός των θέσεων μαζί με τις θέσεις που αντιστοι−
χούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων, τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννο−
στούντων Ποντίων ομογενών και παλιννοστούντων ομογενών του ν. 2790/2000, εφόσον προκύπτουν θέσεις 
για τις κατηγορίες αυτές.
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Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέ−
κνων, τρίτεκνους, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντες ποντίους ομογενείς και παλιννοστού−
ντες ομογενείς του ν. 2790/2000, από υποψηφίους των αντιστοίχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυ−
φθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον τις έχουν συμπεριλάβει στις προτιμή−
σεις τους.

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των 
τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και εντοπιοτήτων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης 
θα γίνει μηχανογραφικά. Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδεται για κάθε θέση ο κωδικός της θέ−
σης, κλάδος – ειδικότητα, ο φορέας, η έδρα – νομαρχία, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους) 
τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους) και ο συνολικός αριθμός των θέσεων μαζί με τις 
θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων, τέκνων τρίτεκνης οικο−
γένειας, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και παλιννοστούντων ομογενών του ν. 2790/2000, εφόσον προκύ−
πτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι 

οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας 

πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος 
Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000.

Στις στήλες (2), (4), (6), (8) και (10) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμ−
βάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

Στις στήλες (3), (5), (7), (9) και (11) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν 
λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
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ΚΩ
Δ.

 Θ
ΕΣ

ΗΣ

ΚΛ
ΑΔ

ΟΣ
 − 

ΕΙΔ
ΙΚ

ΟΤ
ΗΤ

Α

ΦΟ
ΡΕ

ΑΣ

ΕΔ
ΡΑ

 − 
ΝΟ

ΜΑ
ΡΧ

ΙΑ

ΑΠ
ΟΔ

ΕΚ
ΤΟ

Ι Τ
ΙΤΛ

ΟΙ

ΑΠ
ΑΡ

ΑΙ
ΤΗ

ΤΑ
 

ΠΡ
ΟΣ

ΘΕ
ΤΑ

 
ΠΡ

ΟΣ
ΟΝ

ΤΑ

ΕΝ
ΤΟ

ΠΙ
ΟΤ

ΗΤ
Α

ΣΥ
ΝΟ

ΛΙ
ΚΕ

Σ 
ΘΕ

ΣΕ
ΙΣ

ΓΕ
ΝΙ

ΚΕ
Σ 

ΘΕ
ΣΕ

ΙΣ

ΠΟ
ΛΥ

ΤΕ
ΚΝ

ΩΝ
 &

 Τ
Ε−

ΚΝ
ΩΝ

 Π
ΟΛ

ΥΤ
ΕΚ

ΝΩ
Ν

ΤΡ
ΙΤΕ

ΚΝ
ΩΝ

 &
 Τ

ΕΚ
ΝΩ

Ν 
ΤΡ

ΙΤΕ
ΚΝ

ΩΝ

ΠΑ
ΛΙ

Ν/
ΝΤ

ΩΝ
 Π

ΟΝ
ΤΙΩ

Ν

ΟΜ
ΟΓ

ΕΝ
ΩΝ

 
ν. 
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00

       (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

501 ΠΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−

ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
ΑΘΗΝΩΝ 102 001, 007 ή 

020  1 1  − −  −  −  −  −  −  −  −

502 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗ−
ΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΘΗΝΩΝ 102, 103 001, 009, 
010  4 2 − 1 − 1  −  −  − − − 

503 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−

ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)
ΑΘΗΝΩΝ

101, 102, 
103, 
104

001  8 2 1 2 1 2 − − − − − 

504 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

101, 102, 
103, 
104

001  11 2 1 4 1 2 1  −  −  − − 

505 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ − ΓΕΝΙ−

ΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕ−
ΡΩΣΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ
101, 102, 

103, 
104

001, 008 
ή 019  2 2 − − − − − − − − − 
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506 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ−
ΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  102, 

103

001, 002 ή 
003 ή 021, 
011, 012

 2 2 − − − − − − − − − 

507 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
− ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ−
ΑΣ − ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ  102, 
103

001, 011, 
010  1 1 − − − − − − − − − 

508 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ−
ΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

− ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ
101, 102, 

103, 
104

001  1 1 − − − − − − − − − 

509 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥ−
ΞΗΣ − ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ−

ΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ − ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑ−

ΛΩΤΗ

ΑΘΗΝΩΝ 112 001  28 6 2 9 4 5 2  − − − − 

510
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
− ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟ−

ΛΟΓΙΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ
101, 102, 

103, 
104

001  2 2 − − − − − − − − − 

511 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗ−
ΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΘΗΝΩΝ 112 001  5 2 − 2  − 1  − − − − − 

512 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗ−
ΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ−

ΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ) 

ΑΘΗΝΩΝ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

513 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗ−
ΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 112 001  1 1 − − − − − − − − − 
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514 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

515 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

516 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΤΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

517 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

101, 102, 
103, 
104

001  2 2 − − − − − − − − − 

518 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

519 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΡΑΜΑΣ 112 001 03, 
04 1 1 − − − − − − − − − 

520 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
(ν. Ρόδος) 112 001 03, 

04 1 1 − − − − − − − − − 

521 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

522 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΗΛΕΙΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

523 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙ−
ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

101, 102, 
103, 
104

001  2 2 − − − − − − − − − 
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524 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

101, 102, 
103, 
104

001  2 2 − − − − − − − − − 

525 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 104 001, 002  1 1 − − − − − − − − − 

526 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

101, 102, 
103, 
104

001, 002  1 1 − − − − − − − − − 

527 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 102, 103 001, 002, 

011, 012  1 1 − − − − − − − − − 

528 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

529 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(Δ. Ιωαννιτών )

101, 102, 
103, 
104

001  1 1 − − − − − − − − − 

530 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(Δ. Ιωαννιτών) 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

531 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

532 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 112 001 03, 
04 1 1 − − − − − − − − − 

533 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΙΛΚΙΣ
(Κιλκίς) 112 001 03, 

04 1 1 − − − − − − − − − 

534 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 
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535 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(ν. Σύρος) 112 001 03, 

04 1 1 − − − − − − − − − 

536 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

537 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

101, 102, 
103, 
104

001  2 2  − − − − − − − − − 

538 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

539 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

540 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΛΕΣΒΟΥ
(ν. Λέσβος) 112 001 03, 

04 1 1 − − − − − − − − − 

541 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗ−
ΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

542 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

543 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΞΑΝΘΗΣ 112 001 03, 
04 1 1 − − − − − − − − − 

544 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΛΛΑΣ 112 001 03, 
04 1 1 − − − − − − − − − 
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545 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

546 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

547 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 112 001  1 1 − − − − − − − − − 

548 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)

ΡΟΔΟΠΗΣ
101, 102, 

103, 
104

001 03, 
04 3  − − 1* − − − 1* − 1* − 

549 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

101, 102, 
103, 
104

001 03, 
04 1 1 − − − − − − − − − 

550 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

101, 102, 
103, 
104

001  2 1 − 1 − − − − − − − 

551 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 112 001 03, 
04 1 1 − − − − − − − − − 

552 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΦΩΚΙΔΑΣ 112 001  1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

553 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ −
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ

101, 102, 
103, 
104

001  1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

554 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ −

ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ

101, 102, 
103, 
104

001, 008 
ή 019  1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

555 ΠΕ4 ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 112 001, 013  1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

556 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − 
ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −
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557 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 22η ΕΒΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

558 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥ−
ΤΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 105, 109
001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

559 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 18η ΕΒΑ ΑΡΤΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 2 1  − 1 − −  −  −  − − − 

560 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 6η ΕΒΑ ΑΧΑΪΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

561 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
– 17η ΕΒΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021

03, 
04 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

562 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 15η ΕΒΑ ΕΒΡΟΥ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021

03, 
04 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

563 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 20η ΕΒΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

564 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ −
ΛΒ΄ ΕΠΚΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
(Δ .Ηγουμενίτσας) 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021

03, 
04 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

565 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ −
ΛΔ΄ ΕΠΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

566 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 16η ΕΒΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021

03, 
04 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

567 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− Η΄ ΕΠΚΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ν. Κέρκυρα) 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

568 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 21η ΕΒΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ν. Κέρκυρα) 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 2 1  − 1 −  −  −  −  −  −  −

569 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ −
ΛΕ΄ ΕΠΚΑ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ν. Κεφαλλονιά) 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

570 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− Λ΄ΕΠΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

571 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ −
ΛΖ΄ ΕΠΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

572 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 25η ΕΒΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

573 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
−Ε΄ ΕΠΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −
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574 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ −
ΛΗ΄ ΕΠΚΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

575 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − 
ΛΑ΄ ΕΠΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021

03, 
04 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

576 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 28η ΕΒΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

577 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 27η ΕΒΑ

ΣΑΜΟΥ
(ν. Σάμος) 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021

03, 
04 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

578 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − 
ΚΗ΄ ΕΠΚΑ ΣΕΡΡΩΝ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021

03, 
04 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

579 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 19η ΕΒΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

580 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ −
ΚΘ΄ ΕΠΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021

03, 
04 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

581 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
−Ι΄ ΕΠΚΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 

ή 021
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

582 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ − 
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΑΘΗΝΩΝ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 021, 015

 2 2  − − −  −  −  −  −  −  −

583 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ − 
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
−Ζ΄ ΕΠΚΑ ΗΛΕΙΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 021, 015

 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

584 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ − 
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
−Ι΄ ΕΠΚΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 105, 109

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 021, 015

 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

585 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ − 

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ
105, 
107, 
109

001, 014 ή 
015, 016, 

006 
 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

586 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΑΘΗΝΩΝ 107,108, 

109

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 005 ή 021

 2 2  − − −  −  −  −  −  −  −

587 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− ΥΠΗΡ. ΝΕΩΤ. ΜΝΗΜ. & 
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ 107,108, 
109

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 005 ή 021

 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −
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588 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− ΥΠΗΡ. ΝΕΩΤ. ΜΝΗΜ. & 
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 107,108, 
109

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 005 ή 021

 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

589 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 9η ΕΒΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

107, 
108, 
109

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 005 ή 021

 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

590 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 8η ΕΒΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Δ. Ιωαννιτών)

107,108, 
109

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 005 ή 021

 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

591 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤ. ΜΝΗΜ. & 
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 107,108, 
109

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 005 ή 021

 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

592 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 110

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 005 ή 021

 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

593 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 005 ή 021

 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

594 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ −
ΙΒ΄ ΕΠΚΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(Δ. Ιωαννιτών) 110

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 005 ή 021

 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

595 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− ΙΖ΄ ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑΣ 110

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 005 ή 021

03, 
04 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

596 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− Ι΄ ΕΠΚΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 110

001, 002 ή 
003 ή 004 
ή 005 ή 021

 1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

597
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 6η ΕΒΑ ΑΧΑΪΑΣ 111

κύριος 001, 
002 ή 003 
ή 004 ή 

005 ή 021, 
018  1 1 − − − − − − − − −

επικ. 001, 
007 ή 020, 

018

*10002261605080060*
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598
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ −
ΚΓ΄ ΕΠΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 111

κύριος 001, 
002 ή 003 
ή 004 ή 

005 ή 021, 
018  1 1  − − −  −  −  −  −  −  −

επικ. 001, 
007 ή 020, 

018

599
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − 
ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 111

κύριος 001, 
002 ή 003 
ή 004 ή 

005 ή 021, 
018  1 1  − − − − − − − − −

επικ. 001, 
007 ή 020, 

018

600
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 9η ΕΒΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 111

κύριος 001, 
002 ή 003 
ή 004 ή 

005 ή 021, 
018  1 1  − − − − − − − − −

επικ. 001, 
007 ή 020, 

018

601
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 8η ΕΒΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(Δ. Ιωαννιτών) 111

κύριος 001, 
002 ή 003 
ή 004 ή 

005 ή 021, 
018  1 1  − − − − − − − − −

επικ. 001, 
007 ή 020, 

018

602
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− Η΄ ΕΠΚΑ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(ν. Κέρκυρα) 111

κύριος 001, 
002 ή 003 
ή 004 ή 

005 ή 021, 
018  1 1  − − − − − − − − −

επικ. 001, 
007 ή 020, 

018

603
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 5η ΕΒΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 111

κύριος 001, 
002 ή 003 
ή 004 ή 

005 ή 021, 
018  1 1  − − − − − − − − −

επικ. 001, 
007 ή 020, 

018

ΦΕΚ 226 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 6195
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604
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 7η ΕΒΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 111

κύριος 001, 
002 ή 003 
ή 004 ή 

005 ή 021, 
018  1 1  − − − − − − − − −

επικ. 001, 
007 ή 020, 

018

605
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− ΙΖ΄ ΕΠΚΑ ΠΕΛΛΑΣ 111

κύριος 001, 
002 ή 003 
ή 004 ή 

005 ή 021, 
018 03, 

04 1 1  − − − − − − − − −

επικ. 001, 
007 ή 020, 

018

606
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
−ΙΔ΄ ΕΠΚΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 111

κύριος 001, 
002 ή 003 
ή 004 ή 

005 ή 021, 
018  1 1  − − − − − − − − −

επικ. 001, 
007 ή 020, 

018

607
ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− Ι΄ ΕΠΚΑ ΦΩΚΙΔΑΣ 111

κύριος 001, 
002 ή 003 
ή 004 ή 

005 ή 021, 
018  1 1  − − − − − − − − −

επικ. 001, 
007 ή 020, 

018

  ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΕΩΝ    172 124 4 22 6 11 3 1 0 1 0

* Τις θέσεις αυτές μπορούν να τις συμπεριλάβουν στις προτιμήσεις τους και οι υποψήφιοι χωρίς την αντίστοι−
χη ιδιότητα του πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνου, παλιννοστούντος Πόντιου ομογενούς ή παλιννοστούντος ομο−
γενούς του ν. 2790/2000, δεδομένου ότι εάν οι θέσεις αυτές δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τις προαναφε−
ρόμενες ιδιότητες, θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς τις ιδιότητες αυτές. 
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2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
Ενδείξεις του πίνακα:

Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι 
οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.

Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας 
πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος 
Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000.

Στις στήλες (2), (4), (6), (8) και (10) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμ−
βάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

Στις στήλες (3), (5), (7), (9) και (11) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν 
λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
       ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
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401 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΘΗΝΩΝ 201 001  3 2 − 1 −  −  −  −  −  −  −

402 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 201, 202 001  12 3 1  4 1 2 1  −  −  −  −

403 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)

ΑΘΗΝΩΝ 201, 202 001  11 2 1 4 1 2 1  −  −  −  −

404 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 201, 202 001  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

405 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΘΗΝΩΝ 201, 202 001  2 2   −   −   −   −   −   −   −   −   −

406 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΘΗΝΩΝ 204 001  5 2  − 2 − 1   −   −   −   −   −
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        ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
       ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
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407 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ) 

ΑΘΗΝΩΝ 204 001  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

408 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΑΘΗΝΩΝ 
(ΑΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
204 001  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

409 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 204 001  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

410 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΧΑΪΑΣ 204 001  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

411 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 201, 202 001  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

412 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 201, 202 001, 002, 

012  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

413 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Δ. Ιωαννιτών) 201, 202 001  2 1   − 1   −   −   −   −   −   −   −

414 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 204 001  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

415 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
(ν. Σύρος) 204 001 03, 04 1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

416 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 201, 202 001 03, 04 1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −
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417 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)

ΡΟΔΟΠΗΣ 201, 202 001 03, 04 2 1   − 1   −   −   − −   −   −   −

418 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΕΡΡΩΝ 204 001 03, 04 1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

419 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 201, 202 001  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

420 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟ−
ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 204 001  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

421 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥ−
ΤΙΚΟΥ − ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ 201, 202 001  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

422 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟ−
ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΧΙΟΥ
(ν. Χίος) 204 001 03, 04 1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

423 ΤΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΩΝ
ΝΑΞΟΥ)

ΕΠΑΡΧΕΙΟ
ΝΑΞΟΥ 

(ν. Νάξος)
201, 202 001 03, 04 1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

424
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 22η ΕΒΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 203 001, 007 ή 

020, 017  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

425
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 17η ΕΒΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 203 001, 007 ή 

020, 017 03, 04 1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

426
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ −
ΕΦΟΡ. ΝΕΩΤ. ΜΝΗΜ. ΚΕ−

ΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 203 001, 007 ή 
020, 017  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

427
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− Λ΄ ΕΠΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 203 001, 007 ή 

020, 017  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −
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428
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− 5η ΕΒΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 203 001, 007 ή 

020, 017  1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

429
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− ΥΠΗΡ. ΝΕΩΤ. ΜΝΗΜ. 

ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ
(ν. Λέσβος) 203 001, 007 ή 

020, 017 03, 04 1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

430
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− ΛΑ΄ ΕΠΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 203 001, 007 ή 

020, 017 03, 04 1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

431
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
− ΚΘ΄ ΕΠΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 203 001, 007 ή 

020, 017 03, 04 1 1   −   −   −   −   −   −   −   −   −

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΕΩΝ 61 37 2 13 2 5 2 0 0 0 0
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3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι 

οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας 

πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντος 
Πόντιου ομογενούς, παλιννοστούντος ομογενούς του ν. 2790/2000.

Στις στήλες (2), (4), (6), (8) και (10) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμ−
βάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

Στις στήλες (3), (5), (7), (9) και (11) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν 
λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
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701 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 301 001  18 4 2 6 2 3 1 − − − −

702 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ − ΓΕ−
ΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

703 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 301 001, 008  3 2 − 1 − − − − − − −

704 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ 301 001  2 2 − − − − − − − − −

705 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ − 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΘΗΝΩΝ 301 001  13  3 1 4 2 2 1 − − − −

706
ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟ−

ΓΡΑΦΩΝ −
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ −

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΘΗΝΩΝ 301 001  4 2 − 1 − 1 − − − − −

707
ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟ−

ΓΡΑΦΩΝ −
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ 301 001  2 2 − − − − − − − − −
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708 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ 301 001  2 2 − − − − − − − − −

709 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

710 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΘΗΝΩΝ 301 001  9 2 1 3 1 2 − − − − −

711 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (ΝΑΥ−
ΠΑΚΤΟΣ) 301 001  1 1 − − − − − − − − −

712 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΛΑΥΡΙΟ)

301 001  1 1 − − − − − − − − −

713 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) 301 001  1 1 − − − − − − − − −

714 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

715 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ΑΧΑΪΑΣ 301 001  2 2 − − − − − − − − −

716 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

717 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 301 001, 007  1 1 − − − − − − − − −

718 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ −

ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −
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719 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

720 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

721 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙ−
ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(ν. Κέρκυρα) 301 001  1 1 − − − − − − − − −

722 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΙΛΚΙΣ (Κιλκίς) 301 001 03, 04 1 1 − − − − − − − − −

723 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

724 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΛΕΣΒΟΥ
(ν. Λέσβος) 301 001 03, 04 1 1 − − − − − − − − −

725 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

726 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

727 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ΞΑΝΘΗΣ 301 001 03, 04 1 1 − − − − − − − − −

728 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ΠΙΕΡΙΑΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

729 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −
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730 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

731 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ΣΕΡΡΩΝ 301 001 03, 04 1 1 − − − − − − − − −

732 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΦΩΚΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

733 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΦΩΚΙΔΑΣ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

734 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΧΑΝΙΩΝ 301 001  1 1 − − − − − − − − −

735 ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ − 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ −

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΘΗΝΩΝ 301 001, 002 ή 
003 ή 005  1 1 − − − − − − − − −

736 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
(ΟΑΕΕ)

ΑΘΗΝΩΝ 302 −  4 2 − 1 − 1 − − − − −

737 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ −

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΘΗΝΩΝ 302 −  3 2 − 1 − − − − − − −

738 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ 302 −  1 1 − − − − − − − − −

739 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΑΘΗΝΩΝ 302 −  1 1 − − − − − − − − −
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740 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 
ΔΙΕΘΝΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟ−
ΝΙΚΗΣ 302 007  1 1 − − − − − − − − −

741 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
(ΟΑΕΕ)

ΡΟΔΟΠΗΣ 302 − 03, 04 1 1 − − − − − − − − −

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΕΩΝ 92 55 4 17 5 9 2 0 0 0 0

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με το τίτλο σπουδών τους, πρέπει απα−
ραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. 

ΚΩΔ. 002  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

ΚΩΔ. 003 Άριστη γνώση γαλλικής γλώσσας.

ΚΩΔ. 004 Άριστη γνώση ιταλικής γλώσσας
ΚΩΔ. 005 Άριστη γνώση ισπανικής γλώσσας.
ΚΩΔ. 006 Άριστη γνώση δύο εκ των γλωσσών αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής ή ρωσικής.
ΚΩΔ. 007 Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
ΚΩΔ. 008 Καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

ΚΩΔ. 009 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης, η οποία αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην παρ. 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄.

ΚΩΔ. 010 Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.

ΚΩΔ. 011 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξης, η οποία αποδεικνύεται, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄.

ΚΩΔ. 012  Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε λογιστικές εργασίες.
ΚΩΔ. 013 Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στις γραφικές τέχνες.
ΚΩΔ. 014 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην ιστορία της τέχνης ή στη διαχείριση μουσείων.
ΚΩΔ. 015 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Μουσειολογία.
ΚΩΔ. 016 Εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε μουσείο ή πινακοθήκη σύγχρονης τέχνης.

ΚΩΔ. 017 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ομάδας Α΄ ή Β΄ που χορηγείται από τη 
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού (ν. 2557/1997/ΦΕΚ 271/1997).

ΚΩΔ. 018
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που χορηγείται από τη Διεύθυνση 
Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού (ν. 2557/1997/ΦΕΚ 271/1997), οποι−
ασδήποτε ειδικότητας.

ΚΩΔ. 019 Καλή γνώση ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
ΚΩΔ. 020 Πολύ καλή γνώση γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
ΚΩΔ. 021 Άριστη γνώση γερμανικής γλώσσας.
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Β. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ. 03 = Δημότης και μόνιμος κάτοικος δήμου ή κοινότητας παραμεθορίων νομών ή παραμεθορίων περιοχών ή νησιών 
που επιλέγει θέσεις στον αντίστοιχο νομό ή περιοχή ή νησί και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτές επί 10ετία 
τουλάχιστον (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).

ΚΩΔ. 04 = Δημότης μη μόνιμος κάτοικος δήμου ή κοινότητας παραμεθορίων νομών ή παραμεθορίων περιοχών ή νησιών 
που επιλέγει θέσεις στον αντίστοιχο νομό ή περιοχή ή νησί και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτές επί 10ετία 
τουλάχιστον (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).

V. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Όσοι από τους υποψηφίους για τις θέσεις της προκήρυξης αυτής είναι:
Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών οι οποίοι φονεύθησαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά, 

συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους ή εναντίον άλλων.
Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκή−

σει το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ. 4 άρθρο 12 ν. 3230/2004, 
ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004).

Β) Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό 
επιτροπεία κατά τον χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης, (τρίτο εδάφιο, παρ. 21, άρθρο 20 ν. 2738/1999). 

Γ) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 (παρ. 
6, άρθρο 18 ν. 2768/1999).

Δ) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνέπεια του τροχαίου δυστυχήμα−
τος στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003.

(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και 
νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν ή 
λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρό−
κειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματι−
σθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους. 

Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη 
απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007 «Διορι−
σμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 3200/2003 − ΦΕΚ 281/Α/9.12.2003», ΦΕΚ 922/Β/8.6.2007).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω Α, Β, Γ και Δ περιπτώσεις προσλαμβάνονται στο δημόσιο και στα νο−
μικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 2527/1997, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από 
την προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας σε σειρά πέραν του αριθμού των προ−
σληπτέων και έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα, τα απαιτούμενα για τις θέσεις που επιθυ−
μούν να διορισθούν γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Αν δεν υπάρχει 
κενή θέση ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση πρόσληψης στον φο−
ρέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα 
κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 ν. 2738/1999, σε 
συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 και το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007).

Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στο Κε−
φάλαιο Ε΄ της παρούσας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη αυτή θα πρέπει να εξετάσουν πρώτα αν οι τίτλοι σπουδών που κατέχουν 
περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατόπιν με βάση τον τίτλο σπουδών που κατέ−
χουν (με τον κωδικό του) όπως αυτός αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, ανατρέχουν στον πίνακα κατανομής 
θέσεων, επιλέγουν τον αριθμό των θέσεων που μπορούν να επιδιώξουν και εξετάζουν αν κατέχουν τα πρόσθε−
τα προσόντα (με τους κωδικούς τους) που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με το ειδικό 
έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ»μέσα στη σχετική προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη. Οι υποψή−
φιοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υποβάλλουν το «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 181», κατηγορίας Τεχνο−
λογικής Εκπαίδευσης το «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 182» και οι υποψήφιοι κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το 
«ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 183».

Στην αίτηση, η οποία συνοδεύεται από το συμπληρωματικό «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 021» επισυνάπτονται: α) φω−
τοαντίγραφο αυτής με πρωτότυπη υπογραφή, β) φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή 
ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθ−
μός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου καθώς και η φωτογραφία), γ) παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ, που 
εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη και δ) Τα δικαιολογητικά με τα οποία 
αποδεικνύονται τα κριτήρια και οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ ). Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή 
του απορρίπτεται. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου στα «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 181», «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 182» και «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 183» αναφέρεται 
το ποσοστό προσαύξησης της εμπειρίας κατά 40% με την αντίστοιχη υποσημείωση του με δείκτη (4), αυτό 
θα εκλαμβάνεται πλέον ως ποσοστό προσαύξησης κατά 50% για εμπειρία που αποκτήθηκε σε καθήκοντα 
της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, με τις προϋποθέσεις που ορί−
ζονται στην προκήρυξη και στο νόμο (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3320/2005). 

Ο υποψήφιος δύναται να αναζητήσει όλα τα έντυπα αυτά στα καταστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
σεων, στα Κ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

ΚΩΔ. 99: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν 
με τον κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ότι δεν 
έχουν διορισθεί με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορι−
σμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5, άρθρου 10 ν. 2839/2000). Η πα−
ράλειψη της αναγραφής του κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από 
την περαιτέρω διαδικασία. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανε−
ξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία 
πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερο−
μηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φο−
ρέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 
2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. 

Το έντυπο της αιτήσεως συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ που αναφέρονται στο Παράρ−
τημα Β΄ της παρούσας. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ, Η ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (επίπεδα αυτής), αποτελούν κριτήρια κατάταξης που σύμφωνα με το 
νόμο 3051/2002 βαθμολογούνται. Στη θέση του εντύπου της αίτησης που προβλέπεται για τα κριτήρια αυτά (και 
αναφέρονται ονομαστικά), ο υποψήφιος προκειμένου να βαθμολογηθεί, συμπληρώνει: α) τα αντίστοιχα τετρα−
γωνίδια με «Χ», β) την εμπειρία σε μήνες αριθμητικά και γ) τις κατάλληλες ενδείξεις για το επίπεδο γλωσσομά−
θειας. Από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών καθορίζεται και η σειρά κατάταξής του.

Αν ένα από τα παραπάνω προσόντα, αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητο πρόσθετο προσόν (βλέπε «ΠΙ−
ΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) που πρέπει να κατέχει ο υποψή−
φιος προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία κάλυψης των θέσεων της προκήρυξης για τις οποίες απαιτού−
νται τα προσόντα αυτά, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο 
προσόν στη θέση του εντύπου της αίτησης «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ».

Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, αν τα συγκεκριμένα προσόντα δεν δηλωθούν 
στις αντίστοιχες θέσεις του εντύπου, δηλαδή τόσο στις θέσεις που αφορούν στη βαθμολόγηση κριτηρίων, όσο 
και στις θέσεις που αφορούν στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που πρέπει απαραιτήτως να κατέχει ο υπο−
ψήφιος, δεν θα ληφθούν υπόψη ως προσόντα εκεί που δεν δηλώνονται και τούτο ανεξάρτητα από το αν επι−
συνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Δηλαδή αν δεν δηλωθούν στις αντίστοιχες θέσεις του εντύπου που 
αφορούν στη βαθμολόγηση δεν θα βαθμολογηθούν και αν δεν δηλωθούν στις αντίστοιχες θέσεις του εντύπου 
«ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» τότε θα απορριφθούν για τις θέσεις για τις οποίες αυτά απαιτούνται.

Όταν οι επιδιωκόμενες θέσεις είναι της ίδιας ειδικότητας και επομένως η εμπειρία που τυχόν έχει ο υποψήφι−
ος για μία από τις θέσεις αυτές είναι ταυτόχρονα και εμπειρία (βαθμολογούμενο κριτήριο) για όλες τις θέσεις 
που επιδιώκει, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθεί ο αριθμός των μηνών εμπειρίας σε κάθε τετραγωνίδιο κάτω 
από κάθε θέση. Εάν η εμπειρία αυτή απαιτείται και ως πρόσθετο προσόν (βλέπε «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕ−
ΣΕΩΝ», στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) που πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος προκειμένου να συμ−
μετέχει στη διαδικασία κάλυψης των θέσεων της προκήρυξης για τις οποίες απαιτείται, πρέπει να τη δηλώσει 
με τον αντίστοιχο κωδικό και στη θέση «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ».

Η αίτηση απευθύνεται στο Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο 
μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας και την κατηγορία 
(Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει την αίτηση του, ως εξής: 

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την

Προκήρυξη 3Κ/2008
Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.

T.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 30ης Ιουνίου 2008, ημέρας Δευτέρας. 
Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
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Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματι−
κών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής με νέες αιτήσεις, οι οποίες 
θα αντικαθιστούν τις προηγούμενες και πρέπει απαραιτήτως να έχουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕ−
ΩΣ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» αντιστοίχως.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. 
ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσε−
ων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την 
περαιτέρω διαδικασία.

Επιτρέπεται η υποβολή δύο ή και περισσότερων αιτήσεων για την ίδια κατηγορία εκπαιδευτικής βαθμίδας 
(Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.) στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι κατέχουν: α) περισσότερους του ενός τίτλους σπουδών 
της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα ή 
β) ένα βασικό τίτλο σπουδών που είναι αποδεκτός σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικό−
τητα της ίδιας κατηγορίας θέσεων (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.).

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις τα έντυπα αιτήσεων θα συρράπτονται, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα και θα 
αριθμούνται. Η σειρά προτιμήσεων των θέσεων θα καθορίζεται από τη σειρά αναγραφής τους στα έντυπα αυτά.

Στις περιπτώσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει με προσοχή τον αριθμό των μηνών εμπειρίας που τυχόν 
έχει σε κάθε μία από τις ειδικότητες, στο τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις επιδιωκόμενες θέσεις.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοι−
χείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (αποβολή από τη διαδικασία).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου στα «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 181», «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 182» και «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 183», αναφέρεται το πο−
σοστό προσαύξησης της εμπειρίας κατά 40% με την αντίστοιχη υποσημείωση του με δείκτη (4) αυτό θα εκλαμ−
βάνεται πλέον ως ποσοστό προσαύξησης κατά 50% για εμπειρία που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας 
ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
προκήρυξη και στο νόμο (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3320/2005).

Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, 

που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συ−
μπληρώσουν τα τετραγωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην 
εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια, ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της αίτη−
σης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

Μόνο δε εάν με βάση το περιεχόμενο της αιτήσεώς του ο υποψήφιος εντάσσεται στον πίνακα κατάταξης σε σει−
ρά διορισμού, θα ακολουθήσει ο έλεγχος της αλήθειας του περιεχομένου αυτής, με βάση τα δικαιολογητικά και 
πιστοποιητικά που θα υποβληθούν στο Α.Σ.Ε.Π. κατά το χρόνο που ορίζεται στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Στην αίτηση επισυνάπτονται επικυρωμένα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 13 του παραρτήματος 
Δ΄, τα ακόλουθα δικαιολογητικά με τα οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν την αλήθεια και ακρίβεια των ιδιοτήτων και 
κριτηρίων που λήφθηκαν υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους 
πίνακες κατάταξης, (βλ. Παράρτημα Α΄). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με την «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥ−
ΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και το συμπληρωματικό «Έντυπο Α.Σ.Ε.Π. 021», στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά ένα προς ένα 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν. Όπου προβλέπεται για την απόδειξη της εμπειρίας μεταξύ άλλων και χωρι−
στή υπεύθυνη δήλωση, πρέπει αυτή να υποβληθεί συμπληρωμένη, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλουν σωστά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει 
να συμβουλευθούν το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέ−
σεις υποβολής και ο τρόπος επικύρωσης αυτών. Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στις αντίστοιχες 
με την ίδια όπως κατωτέρω αρίθμηση παραγράφους.
1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (ΓΙΑ ΠΕ, ΤΕ)
Εγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδα−

κτορικοί τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή μεταπτυχιακοί τίτλοι ειδίκευσης της αλλοδαπής ή διδακτορικοί τίτλοι 
αλλοδαπής, στο γνωστικό ή σε άλλο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

3. ΑΔΕΙΕΣ (άδειες άσκησης επαγγέλματος − επαγγελματικές άδειες)−  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ−ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.
4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ−ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ − ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ βλέπε ΠΑ−

ΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ. (Για τους υποψηφίους Π.Ε. – Τ.Ε. – Δ.Ε.)
6. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ−ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)
7. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του πολύτεκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται κατά 

περίπτωση στο Παράρτημα Ε΄ της παρούσας προκήρυξης. Ο τρόπος απόδειξης και τα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄.
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8. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας αναφέρονται κατά πε−

ρίπτωση στο Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης. Ο τρόπος απόδειξης και τα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄.

9. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.)
10. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Οι προϋποθέσεις χρήσης της προσαύξησης κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας που συ−

γκεντρώνουν από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διαδικασία οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες 
από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Ο τρόπος 
απόδειξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας προκήρυξης.

11. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι ή μόνο δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι νομών ή νησιών ή πα−

ραμεθορίων περιοχών (όπως ειδικότερα αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄) εφόσον δηλώσουν με δήλωσή τους ότι 
δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις επί δεκαετία τουλάχιστον πρέπει να προσκομίσουν 
τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ δικαιολογητικά – πιστοποιητικά.

12. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
13. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (Διευκρινήσεις 

βλέπε Παράρτημα Δ΄)

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμ−
μετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

Τα αποδεικτικά των κριτηρίων ή ιδιοτήτων που αναγράφονται στην αίτηση θα συνυποβληθούν, όπως προα−
ναφέρθηκε, με την «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» του υποψηφίου και το συμπληρωματικό «Έντυπο Α.Σ.Ε.Π. 
021». Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο 
κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ο κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού βαθμολογείται με βάση τη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 3051/2002 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3320/2005.

(Α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Δ) ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ. (βλέπε παράρτημα Α΄)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, θα ληφθεί υπόψη η απα−

σχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος, σε κα−
θήκοντα ή έργα: 

α) συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των τίτλων σπουδών που ζητούνται από την προκήρυξη για τη θέση 
με κωδικό 510, προσμετρούμενη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι συμμε−
τέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. 

Η ως άνω εμπειρία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ ενότη−
τα Β (1) ή Β (2) ή στις ειδικές περιπτώσεις.

β) του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού, ως 
κατωτέρω:

Κωδ. Θέσης 502, 507: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα προ−
σόντα με κωδικό 010.

Κωδ. Θέσης 506, 527, 412: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα προ−
σόντα με κωδικό 012.

Κωδ. Θέσης 555: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα προ−
σόντα με κωδικό 013. 

Κωδ. Θέσης 585: Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα προ−
σόντα με κωδικό 016.

(1) Για τις θέσεις με κωδικούς 555, 585 και 412 οι υποψήφιοι που επιδιώκουν τις θέσεις αυτές προκειμένου να 
αποδείξουν την εμπειρία τους (εξειδικευμένη) πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως 
αναφέρονται, κατά περίπτωση, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ παρ. 4 ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις.

(2) Για τη θέση με κωδικό 502 η εξειδικευμένη εμπειρία προσμετράται πριν και μετά την απόκτηση της ζητού−
μενης από την προκήρυξη Άδειας Άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης.

(3) Για τις θέσεις με κωδικούς 506, 507 και 527 η εξειδικευμένη εμπειρία προσμετράται πριν και μετά την από−
κτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.
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Για τις περιπτώσεις (2) και (3) η εξειδικευμένη εμπειρία θα βαθμολογηθεί ως εξής: 
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31.12.1998 λαμβάνεται υπόψη (διότι μέχρι 

την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού). Ο χρόνος εμπειρίας 
που έχει διανυθεί από 1.1.1999 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια (π.δ. 340/1998).

Η ως άνω εμπειρία αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, (βλ. ανωτέρω τρόπο υπολογισμού), σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ παρ. 4 ενότητα Α περιπτώσεις (1) και (2) αθροιστικά ή ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις 
Ειδικές Περιπτώσεις.

γ) συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων για τις λοιπές θέσεις, προσμετρούμενη μετά τη 
λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου 
απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μετά την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας, σε συνδυασμό πάντο−
τε με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της, κατά 
περίπτωση, βαθμολογούμενης εμπειρίας, αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ 
της προκήρυξης και ειδικότερα: (ι) όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ενότητα Α (1) ή στις Ειδικές περιπτώσεις και (ιι) όπου δεν απαιτείται άδεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές περιπτώσεις. 

Εμπειρία με δικαίωμα προσαυξήσεως (βλέπε προϋποθέσεις παράρτημα Α΄).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής αναφέρονται αναλυτικά στην παρά−

γραφο 4 ενότητα Γ΄ ή στις Ειδικές Περιπτώσεις του παραρτήματος Δ΄ της Προκήρυξης.
Προσαύξηση συνολικής βαθμολογίας: Απολυθέντες ή παραιτηθέντες από την «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπα−

σμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης δικαιούνται προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας 
που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διαδικασία, εφόσον απολύθηκαν το χρονικό διά−
στημα από 4.12.2006 και μέχρι τις 31.1.2007 και δεν έχουν ήδη συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις πλήρους συντα−
ξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό τους φορέα ή απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν μέχρι τις 9.8.2007(ήτοι μέσα 
σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 του ν. 3526/2007/ΦΕΚ 24/9.2.2007/τ.Α΄).

Ο τρόπος απόδειξης της ανωτέρω προσαύξησης αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ − ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥ−
ΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφω−
να με τα κριτήρια του Νόμου για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, εφόσον δηλώσουν με δήλωσή τους ότι δεσμεύονται 
να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις, στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή επί δεκα−
ετία τουλάχιστον οι δημότες που είναι και μόνιμοι κάτοικοι δήμων ή κοινοτήτων των Νομών Γρεβενών, Δρά−
μας, Έβρου, Καστοριάς, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας ή των νησιών Σύρου, Σάμου, Νάξου, 
Λέσβου, Ρόδου και Χίου ή των κατωτέρω παραμεθορίων περιοχών των Νομών Κιλκίς και Θεσπρωτίας, όπως 
οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, δηλαδή: 

α) των Δήμων Αξιούπολης, Γουμένισσας, Δοϊράνης, Ευρωπού, Κιλκίς, Κρουσσών, Μουριών, Πολυκάστρου, 
Χέρσου ή της Κοινότητας Λιβαδίων του Νομού Κιλκίς και

β) των Δήμων Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς, Παραποτάμου, Σαγιάδας, Συβότων και Φιλιατών του Νομού Θε−
σπρωτίας.

Μετά τους ανωτέρω ακολουθούν οι δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι δήμων ή κοινοτήτων των ανωτέρω νομών 
ή νησιών ή παραμεθορίων περιοχών, εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή 
των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 
στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύονται με δήλωσή τους να υπηρετήσουν σε αυτή 
επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στο έντυ−
πο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Επισημαίνεται ειδικώς, ότι η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά και οι υποψήφιοι υποχρε−
ούνται να συμπληρώνουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε 
αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετρα−
γωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρο−
νται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια, ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της αίτησης, δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

Το Α.Σ.Ε.Π. θα ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα 
προσόντα ή ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή δεν υπήρχαν κατά 
την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος που 
φέρεται διοριστέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από την διαδικασία. Στη συνέ−
χεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά του αμέσως επόμενου στη σειρά κατάταξης προκειμένου να διαπιστωθεί 
ότι τα δηλωθέντα προσόντα ή ιδιότητες αποδεικνύονται και υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των 
αιτήσεων και ούτω καθεξής, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των θέσεων.

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων κάθε μιας εκ των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής 
(Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο 
πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντλη−
θούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προη−
γείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει 



προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης του, αν εξαντληθούν όλα τα παρα−
πάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτι−
ση των οριστικών πινάκων.

Διοριστέοι είναι εκείνοι που καλύπτουν τις πρώτες θέσεις στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ σε αριθμό ίσο με τον αριθ−
μό των θέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων εκείνων που ενδεχομένως προβλέπονται για τις κατηγο−
ρίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων ή τέκνων τριτέκνων, παλιννοστούντων ποντίων (ν. 2190/1994 
άρθρ.14 παρ. 5 ως ισχύει) ή ομογενών παλιννοστούντων προερχόμενων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένω−
σης (ν. 2790/2000 άρθρ.9 παρ. 1 ως ισχύει) που προκηρύχθηκαν για κάθε κλάδο−ειδικότητα.

Οι πίνακες αυτοί αποτελούν τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και καταρτίζονται από την Κεντρική 
Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας.

Οι πίνακες αναρτώνται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες που τηρούνται στα καταστήματα 
των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων καταχωρίζονται στο δια−
δίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 
ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Η άσκηση της ενστάσεως γίνε−
ται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την

Προκήρυξη 3Κ/2008
Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ΔΕ 

T.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Στην ένσταση, επισυνάπτεται και παράβολο σαράντα (40) Ευρώ που εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο, άλ−
λως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης υποψηφίων.
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» υπο−

ψηφίων και επί τη βάσει αυτών οι πίνακες διοριστέων. Ακολούθως, οι πίνακες διοριστέων καταχωρίζονται 
στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δη−
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μη−
νών από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.

Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού τους στον οικείο φορέα, το πιστοποι−
ητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άνδρες), το αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και τα λοιπά απαι−
τούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού, άλλως τίθενται εκτός της διαδικασίας του διο−
ρισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

Επίσης καταθέτουν Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση 
τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμίδας, κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις του 
ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από το διορισμό τους. 

• Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο τέλος του Κεφαλαίου Α΄) απαιτείται:
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης:
α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός.
β) Βεβαίωση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της 

περίπτωσης σοβαρού τραυματισμού και 
γ) Εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο, υποβολή, από το πρόσωπο το 

οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρώς τραυ−
ματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης:
Για την απόδειξη του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου αδελφός ή 

αδελφή τελεί υπό επιτροπεία απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότη−
τας και ανάλογη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης: 
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−

λεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 ν. 1599/86, ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη άλλο 

άτομο της οικογένειας.
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δ) Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος στο οποίο 
να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7−9−1999 και 
να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω θανόντα.

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Δ) περιπτώσεως απαιτούνται: 
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, 

για την περίπτωση (i).
β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστοποιείται ο 

σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την περίπτωση (ii). 
Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος ή το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δι−

καίωμα διορισμού: 
− δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση 

των Τεμπών την 13η Απριλίου 2003 και 
− δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3200/2003 άλλο άτομο της 

οικογένειας. 
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το δι−

ορισμό.
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογέ−

νειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος.
στ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνα−

τος ή ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επήλθε 
από το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003.

Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν τις (Α), (Γ) και (Δ) περιπτώσεις κατά την ημέρα λήξεως 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυ−
ξης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β), (Γ) και (Δ) περιπτώσεις προσκομίζονται στο φορέα κατά τον 
χρόνο του διορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
Το τεύχος αυτό της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί σε όλες τις Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοί−

κησης και Διοίκησης των Νομών της Χώρας και τις Διευθύνσεις Διοίκησης της έδρας των Περιφερειών της Χώ−
ρας οι οποίες και να αναρτήσουν την προκήρυξη αυτή στα καταστήματά τους. Να σταλεί επίσης και στις Νο−
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, στην περιοχή των οποίων προκηρύσσεται πλήρωση θέσεων, οι οποίες να 
προβούν σε ανάρτησή της. 

Τα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ καθώς και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης αποτελούν ανα−
πόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 

Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες:
Των Αθηνών α) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και β) «ΝΕΑ» και γ) σε μία τοπική της έδρας του νομού στον οποίο προκηρύσ−

σονται θέσεις.
Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της προκήρυξης να μεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Η προκήρυξη ή περίληψη αυτής να καταχωρισθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.: www.asep.gr.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2008

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σει−
ρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτη−
ρίων (άρθρο 8 του ν. 3051/2002, όπως ισχύει).

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π.Ε. − Τ.Ε. Δ.Ε.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)

1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (1) Βαθμός x 100

2
Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το 
βασικό τίτλο σπουδών. (2)

150 −

3 Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. ή Δεύτερος τίτλος σπουδών (3) − 150

4
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμι−
ναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. σε αντικείμενο συ−
ναφές με το αντικείμενο της θέσης.

70

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (4) 

5 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 300 −

6 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 150 −

7 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστι−
κό αντικείμενο της θέσης 150 −

8 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνω−
στικό αντικείμενο. 50 −

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β)

9 Εμπειρία για τους πρώτους 12 μήνες 5 ανά μήνα

10 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες 8 ανά μήνα

11 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες 9 ανά μήνα

12 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες 8 ανά μήνα

13 Εμπειρία για τους επόμενους 12 μήνες 5 ανά μήνα

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ) (5)

14 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70

15 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50

16 Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (6) (Δ)

Δημότης και μόνιμος κάτοικος ή Δημότης μη μόνιμος κάτοικος δήμου ή κοινότητας παραμεθορίων νομών 
ή παραμεθορίων περιοχών ή νησιών

Η συνολική βαθμολογία που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων προσαυξάνεται κατά 
τρία τοις εκατό (3%) για τους υποψήφιους απολυθέντες ή παραιτηθέντες από την «Βιομηχανία Φωσφορικών 
Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/9.2.2007/τ.Α΄).

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
(1) Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής (βάση 5 άριστα 10) και Δευτεροβάθ−

μιας Εκπαίδευσης (αναγόμενος στην 10βαθμη κλίμακα) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.
(2) Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ως δεύτερος τίτλος σπου−

δών (στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης) βαθμολογούμενος ως κριτήριο με 150 μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 
18 του ν. 2190/1994,όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 3051/2002, θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι.(ΠΕ) 
προκειμένου για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι.(ΤΕ) προκειμένου για θέσεις 
της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).
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(3) Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. 12μηνης τουλάχιστον φοίτησης 
ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής εκ−
παιδευτικής βαθμίδας με το τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη. Για τους υποψηφίους πλήρω−
σης θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτούνται 
ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι σπουδών Δ.Ε. από ένα, υποψήφιος που κατέχει 
δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον κύριο πίνακα, βαθμολο−
γείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με 150 μονάδες 
για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείμενο συνα−
φές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών 
αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού στις προκηρυχθείσες θέσεις.

(4) Βαθμολογούνται αθροιστικά μέχρι δύο τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών.
(5) Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική.
(6)Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι υπο−

ψήφιοι που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι ή μόνο δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι νομών ή νησιών ή παραμε−
θορίων περιοχών (όπως ειδικότερα αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄) εφόσον δηλώσουν με δήλωσή τους ότι δε−
σμεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις επί δεκαετία τουλάχιστον.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ 50% 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος της αποκτηθείσας εμπειρίας, σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς 
ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, διανύθηκε σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώ−
του ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994,όπως ισχύει, 
ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και είναι, αθροιστικά, ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσ−
σάρων (24) μηνών, ο αριθμός των μονάδων για το κριτήριό της κατά τα ανωτέρω αποκτηθείσας εμπειρίας προ−
σαυξάνονται κατά 50%.

Προσαύξηση στη βαθμολογία για το κριτήριο της εμπειρίας συνεπάγεται και ο χρόνος συμμετοχής σε προ−
γράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή 
κοινών υπουργικών αποφάσεων, υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανω−
νύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει εμπειρία στους προαναφερόμενους φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 4, ενότητα Γ΄ ή στις ειδικές περιπτώσεις του Παραρτήματος Δ΄ της προκήρυξης.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται για το χρόνο εμπειρίας που αποκτήθηκε από 1/1/1990 και μέχρι την ημερομη−
νία έκδοσης της προκήρυξης (άρθρο 2 του ν. 3320/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του 
ν. 3613/2007).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ
ΣΤΗ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απολυθέντες ή παραιτηθέντες από την «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης δικαιούνται 
προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχή 
τους στη συγκεκριμένη διαδικασία, εφόσον απολύθηκαν το χρονικό διάστημα από 4.12.2006 και μέχρι τις 31.1.2007 
και δεν έχουν ήδη συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό τους 
φορέα ή απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν μέχρι τις 9.8.2007 (ήτοι μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του άρ−
θρου 23 του ν. 3526/2007/ΦΕΚ 24/9.2.2007/τ. Α’).

Ο τρόπος απόδειξης της ανωτέρω προσαύξησης αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄− ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗ−
ΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και 

αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξα−
ντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προη−
γείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει 
προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπά−
νω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής 
(Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

• Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το κατάλληλο έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄«ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» (Για την Π.Ε. το «181», για την Τ.Ε. το «182» και για τη Δ.Ε. το 
«183».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου στα «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 181», «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 182» και «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 183», αναφέρεται το πο−
σοστό προσαύξησης της εμπειρίας κατά 40% με την αντίστοιχη υποσημείωση του με δείκτη (4) αυτό θα εκλαμ−
βάνεται πλέον ως ποσοστό προσαύξησης κατά 50% για εμπειρία που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή πα−
ρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκή−
ρυξη και στο νόμο (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3320/2005).

Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά.
• Ο υποψήφιος συμπληρώνει τον αριθμό της προκήρυξης (3Κ/2008) για την οποία υποβάλλει την ΑΙΤΗΣΗ – 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. 
• Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους στον «ΠΙΝΑ−

ΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» τίτλο. Ο υποψήφιος με βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχει με τον κωδι−
κό του όπως αυτός αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, ανατρέχει στον πίνακα κατανομής θέσεων προκειμέ−
νου να πληροφορηθεί τον αριθμό των θέσεων που μπορεί να επιδιώξει και τους κωδικούς αριθμούς των πρό−
σθετων προσόντων (με τους κωδικούς τους) που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές τα οποία πρέπει να κατέχει 
μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνει δεκτός για τις αντί−
στοιχες θέσεις.

• ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Ο υποψήφιος αναγράφει στην αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις οποίες επιθυ−

μεί να διορισθεί, όπως αυτοί (οι κωδικοί) αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ της προκήρυξης. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιδιώκει περισσότερες των δέκα θέσεων, θα συμπληρώσει τις επιπλέον θέ−
σεις σε συμπληρωματικά έντυπα «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Σε καθένα από τα συμπληρωματικά έντυ−
πα θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει το πρώτο μέρος του εντύπου που αφορά τα στοιχεία του και 
να αριθμήσει τις επιπλέον σελίδες στην κατάλληλη θέση σελίδα …………. από σελίδες…….. Η σειρά προτίμησης 
θα ακολουθήσει τη σειρά που είναι αριθμημένες οι σελίδες της αίτησης. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προ−
τίμηση θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά που αναγρά−
φονται στην προκήρυξη.

• ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Ο υποψήφιος συμπληρώνει τον αριθμό των μηνών εμπειρίας που τυχόν έχει, στο κάθε τετραγωνίδιο που 

αντιστοιχεί σε καθεμία από τις επιδιωκόμενες θέσεις.
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και όπου απαι−

τείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την 
απόκτηση των αντιστοίχων αδειών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.

• Ομοίως, ο υποψήφιος που τυχόν διαθέτει την εμπειρία για την οποία δικαιούται προσαυξήσεως κατά 50% 
του κριτηρίου της εμπειρίας του, συμπληρώνει τον αριθμό των μηνών εμπειρίας που διαθέτει, στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο (βλέπε προϋποθέσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

Η εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης προσμετράται εφόσον έχει αποκτηθεί από 1/1/1990 και μέχρι την ημε−
ρομηνία έκδοσης της προκήρυξης.

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ−ΤΕ−ΔΕ)
• Ο υποψήφιος αναγράφει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσε−

ων που επιδιώκει και συμπληρώνει τον κωδικό τίτλου (οι κωδικοί των τίτλων αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ−
ΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της προκήρυξης). Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ακριβή βαθμό πτυχίου και το έτος 
κτήσης αυτού.

• Ο υποψήφιος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, που κατέχει τίτλο αντίστοιχης 
ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα προς τον απαιτούμενο από την προκήρυξη τίτλο για την επιδιωκό−
μενη θέση (όπου αυτό προβλέπεται), αναγράφει τον τίτλο αυτόν και συμπληρώνει τον κωδικό που αντιστοιχεί 
στον αποδεκτό τίτλο (οι κωδικοί των τίτλων αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της 
προκήρυξης). Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ακριβή βαθμό πτυχίου του και το έτος κτήσης αυτού (Οι ανωτέρω 
όροι αναλύονται στην παρ. 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄).

• Ο υποψήφιος ο οποίος διαθέτει Πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το συμβούλιο Αναγνωρί−
σεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναγράφει στην αίτηση τη ένδειξη «Σ.Α.Ε.Ι.», 
τον τίτλο σπουδών του και συμπληρώνει τον κωδικό που αντιστοιχεί στον αποδεκτό τίτλο (οι κωδικοί των τίτ−
λων αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της προκήρυξης). Στη συνέχεια συμπληρώνει 
τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και το έτος κτήσης αυτού.

• Ο υποψήφιος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, αναγράφει το δεύτερο τίτλο σπου−
δών, που τυχόν διαθέτει σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και εφόσον είναι τίτλος 
Α.Ε.Ι. (Π.Ε.) προκειμένου για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και τίτλος Τ.Ε.Ι. προκειμένου για θέσεις 
της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) συμπληρώνει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με «Χ».
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• Ο υποψήφιος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, που διαθέτει μεταπτυχιακό τίτ−
λο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοιχο 
(1ο) τετραγωνίδιο με «Χ». Εάν διαθέτει και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοιχο (2ο) τετραγωνίδιο με «Χ». Εάν διαθέτει μετα−
πτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο συμπληρώνει αναλόγως 
τα αντίστοιχα τετραγωνίδια της αίτησης.

• Ο υποψήφιος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, που διαθέτει διδακτορικό δίπλω−
μα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοιχο (1ο) τετραγωνίδιο με «Χ». Εάν διαθέτει και 
δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοιχο (2ο) τετραγω−
νίδιο με «Χ».Εάν διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο συμπληρώνει αναλόγως τα αντί−
στοιχα τετραγωνίδια της αίτησης.

• Ο υποψήφιος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναγράφει το δεύτερο τίτλο σπουδών ή δίπλωμα μεταδευτε−
ροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης που τυχόν διαθέτει 
σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και εφόσον είναι της αυτής εκπαιδευτικής βαθ−
μίδας με τον τίτλο σπουδών του, συμπληρώνει το αντίστοιχο τετράγωνο με «Χ». Για τις θέσεις Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού 
διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι σπουδών Δ.Ε. από ένα, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους 
τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον κύριο πίνακα, βαθμολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με 150 μονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, 
χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν διορι−
σμού στις προκηρυχθείσες θέσεις. 

• Ο υποψήφιος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτει πιστοποιητικό 
επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. σε αντικεί−
μενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης συμπληρώνει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με «Χ».

• Ο υποψήφιος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με το επίπεδο γνώ−
σης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών σημειώνει την κατάλληλη ένδειξη (Άριστη = 1, Πολύ καλή = 2, Καλή = 
3) κάτω από την (τις) γλώσσα (ες) που γνωρίζει. Παράδειγμα: Ο υποψήφιος που γνωρίζει την αγγλική γλώσσα 
σε πολύ καλό επίπεδο σημειώνει την ένδειξη 2 κάτω από τα Αγγλικά.

• ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο υποψήφιος συμπληρώνει τους κωδικούς που αντιστοιχούν στα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την 

πλήρωση της κάθε επιδιωκόμενης θέσης, όπως αναφέρονται στη στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
(ΚΩΔΙΚΟΙ) του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ.

ΚΩΔ. 99: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν με τον 
κωδικό 99 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ότι δεν έχουν διορι−
σθεί με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή ότι έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους μέχρι τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (παρ. 5, άρθρου 10 ν. 2839/2000). Η παράλειψη της αναγραφής του 
κωδικού αυτού στην αίτηση, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανε−
ξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία 
πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερο−
μηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φο−
ρέων 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.

 

ΚΩΔ. 90: Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων γονέων με τρία 
τέκνα και τέκνα αυτών, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 90 στη θέση του εντύπου της αίτη−
σης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 98: Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» 
Θεσσαλονίκης προκειμένου να τύχουν προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας 
που συγκεντρώνουν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να δη−
λώσουν τον κωδικό 98 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ, Η ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (επίπεδα αυτής), αποτελούν κριτήρια κατάταξης που σύμφωνα με το 
νόμο 3051/2002 βαθμολογούνται. Στη θέση του εντύπου της αίτησης που προβλέπεται για τα κριτήρια αυτά (και 
αναφέρονται ονομαστικά), ο υποψήφιος προκειμένου να βαθμολογηθεί, συμπληρώνει: α)τα αντίστοιχα τετραγω−
νίδια με «Χ», β) την εμπειρία σε μήνες αριθμητικά και γ) τις κατάλληλες ενδείξεις για το επίπεδο γλωσσομάθει−
ας. Από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών καθορίζεται και η σειρά κατάταξής του.
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Αν ένα από τα παραπάνω προσόντα, αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητο πρόσθετο προσόν (βλέπε «ΠΙ−
ΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) που πρέπει να κατέχει ο υποψή−
φιος προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία κάλυψης των θέσεων της προκήρυξης για τις οποίες απαιτού−
νται τα προσόντα αυτά, τότε πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει τον κωδικό που αντιστοιχεί στο συγκεκρι−
μένο προσόν στη θέση του εντύπου της αίτησης «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ».

Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, αν τα συγκεκριμένα προσόντα δεν δηλωθούν 
στις αντίστοιχες θέσεις του εντύπου, δηλαδή τόσο στις θέσεις που αφορούν τη βαθμολόγηση κριτηρίων, όσο 
και στις θέσεις που αφορούν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που πρέπει απαραιτήτως να κατέχει ο υποψή−
φιος, δεν θα ληφθούν υπόψη ως προσόντα εκεί που δεν δηλώνονται και τούτο ανεξάρτητα από τον αν επισυ−
νάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Δηλαδή αν δεν δηλωθούν στις αντίστοιχες θέσεις του εντύπου που αφο−
ρούν τη βαθμολόγηση δεν θα βαθμολογηθούν και αν δεν δηλωθούν στις αντίστοιχες θέσεις του εντύπου «ΠΡΟ−
ΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» τότε θα απορριφθούν για τις θέσεις που αυτά απαιτούνται.

• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, συμπληρώνει το αντί−
στοιχο τετραγωνίδιο με «Χ».

• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι παλιννοστήσας πόντιος ομογενής, συμπληρώνει το αντίστοιχο τε−
τραγωνίδιο με «Χ».

Επισημαίνεται ειδικώς, ότι η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά και οι υποψήφιοι υποχρε−
ούνται να συμπληρώνουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε 
αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετρα−
γωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρο−
νται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια, ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της αίτησης, δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ)

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. 
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) του−

λάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996,

βλ. Παράρτημα Γ΄).
Για τους πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθ−

μό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελλη−
νομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (τηλ.2310/459101/5 
και 210/3636549) των κατωτέρω επιπέδων:

Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργα−
τοτεχνικού Προσωπικού.

Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού 
Προσωπικού και Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ:  Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προ−
σωπικού.

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 χο−
ρηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά 
δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς 
και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, 
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλή−
νων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1987 για τους υποψήφιους των κατηγοριών Π.Ε.−Τ.Ε.−Δ.Ε.
3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της 

θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε 

κατά τον χρόνο του διορισμού, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 
β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογρα−

φία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 
συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 
προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορί−
στηκε για τη στέρηση.

ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστι−
κή συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων. 

στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 
14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2527/1997, ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του 
άρθρου 1 του ν. 2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει 
πενταετία από την απόλυση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη για διορισμό του υποψηφίου, εφόσον μέχρι την 

τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, διάταγ−
μα που να αίρει το κώλυμα για τον συγκεκριμένο υποψήφιο.

5. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

Εξαίρεση: 
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων:
Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέ−

τοιο κώλυμα.
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6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών (π.χ. πτυχίο, τίτλος ξένης γλώσσας), μέχρι την ημερο−
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει απο−
κτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και:

α) την πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία (όπου 
απαιτείται) του τίτλου αυτού ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσε−
ως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου για Πανεπιστημιακή ή Τεχνολο−
γική Εκπαίδευση.

β) Για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύ−
θυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλ−
λοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού  Επαγγελματικής Εκπαίδευ−
σης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)−Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από 
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι υπο−
ψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα διοριστέων υποχρεούνται, να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα 
απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οι−
κείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρ−
τητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλή−
ρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου 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 εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 
και κατέχουν οργανικές θέσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ−ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά επικυρωμένα, όπως 
ειδικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 13 του Παραρτήματος αυτού, με τα οποία αποδεικνύουν την αλήθεια 
και ακρίβεια των ιδιοτήτων και κριτηρίων που λήφθηκαν υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της 
σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με 
την «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και το συμπληρωματικό «Έντυπο Α.Σ.Ε.Π. 021» στο οποίο καταγράφονται 
αναλυτικά ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν.

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυ−

τού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υπο−
βληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προ−
σόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμά−
των Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυ−
ξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που 
χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με 
πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (Π.Δ.50/2001 άρθρο 26 
παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).

Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση 
αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμή−
ματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθη−
σε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται από την προκήρυξη για τις 
κατά περίπτωση θέσεις. 

Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προ−
σόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδα−
πής αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα με το ζητούμενο από την 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).

Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται στην προκή−
ρυξη ως προσόντα διορισμού (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) απαιτείται βεβαίωση του αρμο−
δίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο 
από την προκήρυξη.

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. 
και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν:
Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας και την βεβαίωση του ΟΕΕΚ που 

αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολο−
γίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή

Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος 
των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωμα−
τούχος. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο:
(i) Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των θέσεων με κωδικό: 509, 511−516, 518−522, 528, 530−536, 538−547, 

551−552 και 555 και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των θέσεων με κωδικό: 406−410, 414, 415, 418, 420 και 422
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία του τίτλου και βαθμολογική 

αντιστοιχία αυτού ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα−
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ισοτιμία και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη 
Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτ−
λοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.) που να έχει εκ−
δοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

(ii) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των λοιπών θέσεων:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και 

αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποι−
ητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
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(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη 
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβού−
λιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή πε−
ρίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγ−
γέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο 8 
οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.) που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υπο−
βολής των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλί−

μακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδι−
αβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί στην 
θέση του εντύπου της αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολο−
γικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».

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 ημεδα−
πής, 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 διαδι−
κασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνω−
ρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζό−
μενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαί−
ωση 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 προκηρυσσό−
μενες θέσεις.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κρά−
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας 
από το Σ.Α.Ε.Ι. (άρθρο 10 του π.δ. 165/2000(ΦΕΚ 149Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά) και κάτοχοι τίτλων μεταδευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορη−
γηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώ−
ρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκ−
παίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α), εξαιρούνται από την 
υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.

• Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμί−
ας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγ−
γελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού  
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)−Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση 
αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικο−
σάβαθμη κλίμακα.

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

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΓΙΑ Π.Ε., Τ.Ε.)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτη−

σης προσκομίζουν επικυρωμένη φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαί−
ωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σα−
φώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. 

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑ−
ΤΣΑ 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 αρχικών αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνω−
στικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει 
το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 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.

3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ−
ΚΑ (όπου αυτές, σύμφωνα με την προκήρυξη απαιτούνται):

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή όλων των 

όψεων της ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ−ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ που εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε. 
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Β΄ τάξης, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή όλων των 

όψεων της ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ−ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ που εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε.
Για όσους υποψηφίους έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο Ανα−

γνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγρα−
φή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγ−
γελματική οργάνωση.

Από τις ανωτέρω άδειες και το ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ 
τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και 
κατά τον χρόνο διορισμού, πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμέ−
νη άδεια, που απαιτείται από την προκήρυξη. 

Όλες οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λή−
ξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισμού. 

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
− Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση 

αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμή−
ματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθή−
ματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε., οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελμα−
τικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
εφόσον έχουν βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής, συμπληρώνουν 
τον κωδικό που αντιστοιχεί στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που απαιτείται από την προκήρυξη.

4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ − ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ)

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή 
άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το 
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψή−
φιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, μετά την λήψη της άδειας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη. 

Για την παρούσα προκήρυξη η βαθμολογούμενη εμπειρία ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’.
1. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας 
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής δι−

άρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής: 
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η 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 και το είδος 
της εμπειρίας.

(2) Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 

1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βε−

βαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια 
της εξειδικευμένης εμπειρίας.

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

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι.
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
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• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να 
δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού 
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της 
υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προ−
κύπτει και το είδος της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκε−

κριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς 

τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Όπου παραπάνω προβλέπεται χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την εμπειρία, αυτή γίνεται, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης που ακολουθεί στο τέλος των παραρτημάτων της παρούσας 
προκήρυξης. 

Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το υπόδειγμα αυτό από τα Κ.Ε.Π. και την ιστοσελίδα του 
Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, δικαιολογητικών που απαιτούνται 

από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απα−

σχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή 

ασφάλιση. 
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο 

επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της 

απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρό−

νος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυ−
μίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγ−
γελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να απο−
δεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. 

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει 
να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη με−
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Ο τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος.
• Ειδικές περιπτώσεις 
α. Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος 

της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β. Απόδειξη εμπειρίας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού από πτυχιούχους της Νομικής που εί−

ναι 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 Διοικη−
τικού 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) Επικυρωμένα από το Δικηγορικό Σύλλογο φωτοαντίγραφα των ετήσιων «καταστάσεων παραστάσεων στα Δικα−
στήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής του 
υποψηφίου στο διαγωνισμό. Η προσκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι ενδεικτική και αρκεί να αναφέρεται σε αυ−
τές 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 προσμε−
τράται χρόνος εμπειρίας. Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικα−
στήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους, επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν βε−
βαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι είτε αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προ−
κύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και ο τρόπος πληρωμής τους.
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γ. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα.
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό 

την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο επικεφαλής του κέντρου ή του προγράμματος θα χορηγήσει βεβαίωση, στην 
οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς το αντικείμενο έρευνας και η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, ο 
χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η ειδικότερη ενασχόλησή του με το αντικείμενό του και η συμβολή του στην 
περάτωση του προγράμματος, καθώς και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν με το φορέα που εκτέ−
λεσε το πρόγραμμα. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμ−
μετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλμα−
τος, όπου αυτή απαιτείται.

δ. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θη−

τείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην 
περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην πε−
ρίπτωση 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 επαγγελμα−
τική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

ε. Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE 

του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. – 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.

Γ. Προϋποθέσεις προσαύξησης της εμπειρίας κατά 50%, εφόσον έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα.
Ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότη−

τας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης: α) σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτε−
ρου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 ή σε φορείς της παρ. 3 
του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 ή β) σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 
ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α, δυνάμει προγραμμα−
τικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων 
εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι, όταν επιδιώκει την από−
λαυση ειδικού πλεονεκτήματος (Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης 50%) υποβάλλει βεβαίωση του φορέα όπου 
έχει απασχοληθεί.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδειξη της εμπειρίας με δικαίωμα προ−
σαύξησης, είναι τα εξής:

Εμπειρία σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημό−
σιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 2527/1997

• Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώρισή της:
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει εμπειρία σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας 

με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, και διανύθηκε σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή 
δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994,όπως ισχύει, ή σε 
φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και είναι, αθροιστικά, ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσσά−
ρων (24) μηνών, προκειμένου να απολαύσει του συγκεκριμένου πλεονεκτήματος, όπως είναι η προσαύξηση της 
βαθμολογίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3320/2005 όπως ισχύει, τότε πρέπει να προ−
σκομίσει απαραίτητα σχετική βεβαίωση του φορέα για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας είτε η 
εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι, ενώ κάθε άλλη εμπειρία, εκτός των ως άνω φορέων, αποδεικνύεται 
με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει εμπειρία εργαζόμενοι σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, υλοποιούνται 
στους Ο.Τ.Α., μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώρισή της:
Βεβαίωση του αρμοδίου φορέα από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος εργάστηκε για την υλοποίηση 

του συγκεκριμένου προγράμματος, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του και το είδος της παρασχεθείσης 
εργασίας.

Εάν η εμπειρία έχει αποκτηθεί σε Δημοτική ή Κοινοτική Επιχείρηση ή Ανώνυμη Εταιρεία της τοπικής αυτο−
διοίκησης που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοι−
χου φορέα στην οποία θα αναφέρονται η απόφαση πρόσληψής του υποψηφίου, το συγκεκριμένο πρόγραμμα και 
η πηγή χρηματοδότησής του, το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης ή κοινής υπουργικής απόφασης και 
ο Ο.Τ.Α. (Δήμος, κοινότητα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου) στον οποίο έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα και 
βεβαίωση του αντίστοιχου Ο.Τ.Α. ότι ο υποψήφιος εργάσθηκε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμ−
ματος, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα και η χρονική διάρκεια απασχόλησής του.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται για το χρόνο εμπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 μέχρι και την ημερομηνία 
έκδοσης της προκήρυξης.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, η οποία δικαιολογεί την προσαύξηση των 
μονάδων εμπειρίας θεωρείται επίσης:

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
•  Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε.Δ. 
• Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου. 
Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθ−

μού, τα Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και οι Φορείς της παρ. 
3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.

2. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινήσεις.
α. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την 

προκήρυξη και όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά την απόκτηση της άδειας, εκτός των περι−
πτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.

β. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από την 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υπο−
ψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ημέρες ασφάλισης, οι μή−
νες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). 

Οι μήνες εμπειρίας (προκειμένου για ασφαλισμένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ) μπορεί να προ−
κύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην περίπτω−
ση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 30 ημερών, με−
τατρέπονται σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

δ. Τονίζεται ότι, όταν με την προκήρυξη ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η εξειδικευμένη, 
κατά περίπτωση, εμπειρία.

Ο τρόπος επικύρωσης όλων των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ. (ΓΙΑ Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.)
Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ., 

προσκομίζουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος Κατάρτισης Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., στο 
οποίο να αναφέρεται το χρονικό διάστημα της κατάρτισης και η ειδικότητα. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται 
από την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140, Κηφισιά). Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη 
πάρει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από το οικείο ΚΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ. που εκτέλεσε το πρόγραμμα 
κατάρτισης ανέργων, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν άλλη βεβαίωση. Διευκρινίζεται ότι, το πρόγραμμα από−
κτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. σε αντικείμενο συναφές με εκείνο της προς πλήρωση θέσης 
(παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003) που όπως προαναφέρεται βαθμολογείται ως χρόνος εμπειρίας, δεν εμπίπτει στα 
προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

6. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπη−

ρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιού−

νται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). 
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την ανα−

γραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006) και
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ICT HELLAS A.E.) 
ε) ΚΕΥ−CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή τους και εί−

ναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
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δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ−CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T Standard
• Basic I.T Thematic
• Basic I.T Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ
• Basic Skills 
• Basic
• Integration Skills
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προ−

κήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετι−
κή 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 μέχρι 31.12.2008 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παρα−

πάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. 
Γ/30262/10.12.2007) με την εξής ονομασία:

α) ECDL Start ή ECDL Core από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational 

Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και 
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
2. Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πλη−

ροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, 

από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλά−
χιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα 
αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστη−
μιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και 
υπολογίζονται αθροιστικά. 

4. 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 πιστο−
ποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήμα−
τα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 

5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν 
επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων 
που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

• Πληροφορικής 
• Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών 
• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
• Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών 
• Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 
• Επιστήμης Υπολογιστών 
• Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
• Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 
• Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
• Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 



• Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
• Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
• Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών
• Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική 
• Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
• Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 
• 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.

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή 
β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: 
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
γ) Απολυτήριος τίτλος: 
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή 
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

7. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
• Οι πολύτεκνοι: 
Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή 

αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλο−
δαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται 
και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του πολυτέκνου αναφέρονται κατά 
περίπτωση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας προκήρυξης.

• Τα τέκνα πολυτέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων 

είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, του οικείου δήμου ή κοινότητας, που 

περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πο−
λυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπον−
δίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται 
για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Οι προϋποθέσεις κτήσεως 
της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται, κατά περίπτωση, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της πα−
ρούσας προκήρυξης.

Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπή αρχή ορίζεται στο 
τέλος του παρόντος Παραρτήματος.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των Πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτή−
τως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Όταν ο υποψήφιος πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα.
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δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέ−
ρονται αναλυτικά.

ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 

αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
2) Όταν ο υποψήφιος πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυ−

τικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 

αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
Για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ε΄:
Α. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979, το πιστοποι−

ητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέ−

ρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 

αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
θ) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυ−

τικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 

αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
η) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία). 
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, 

με το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για 
τους ανάπηρους πολέμου. 

β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή τέκνα ανά−
πηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους.

γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα 
με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπου−
δών ή της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα.

Β. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006, το πιστο−
ποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
α)Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται ανα−

λυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
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2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
η) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και 
η ισοβιότητα αυτής.

β) Σε περίπτωση αναπηρίας εξ’ οιασδήποτε αιτίας ή αναπηρίας πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως 
ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά 
περίπτωση, αναπηρία και ειδικώς για την αναπηρία πολέμου και η ισοβιότητα αυτής.

γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα 
με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει το 
χρονικό διάστημα των σπουδών.

δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θη−
τεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από αρμόδια αρχή.

8. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ−ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Ο ένας εκ των γονέων με τρία παιδιά ή 
Ένα εκ των τριών τέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των 

οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου 
τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. Οι προϋποθέσεις κτήσεως της 
ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας αναφέρονται κατά περίπτωση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης και

β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία:
(i) να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα 

λοιπά μέλη της οικογένειας και
(ii) να βεβαιώνεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας δεν έχει διοριστεί κάνοντας χρήση του δικαιώματος του 

ποσοστού 10%.
Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπή αρχή ορίζεται στο 

τέλος του παρόντος Παραρτήματος.
Το πιστοποιητικό 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 ανα−

λυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία)
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και 

οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανα−
πηρία.

β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα 
με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευ−
σης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το 
χρονικό διάστημα σπουδών.
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γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του 
θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή δι−
ακοπή 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 (επικυρω−
μένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει 
ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων. 

9. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Διευκρινίσεις σχετικά με την επικύρωση βλέπε παρ. 13)
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 

1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους 

μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενερ−
γούν 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, βεβαι−
ωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL. 
• 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 αθροι−
στικά 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).

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL. 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− και 

CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστι−
κά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL −EXPERT− 
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

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

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

(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES).
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
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• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −COMMUNICATOR− 

και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλο−
νται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL 
− COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR − 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

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

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 τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά γλωσσο−
μάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή 

ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως 

φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρε−
σίες της οικείας χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. 
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος 

ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPΙRATIONELL 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.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, 

από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS).
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου.
• 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.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP).
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP).
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTΔNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
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(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.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education). 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). 
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
(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).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(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).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελλη−

νική γλώσσα
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Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της 

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

ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτη−

θεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευ−

τεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βε−

βαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

O τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στη σχετική ενότητα του Κεφαλαίου Γ’ της προκήρυξης.
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 πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

10. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε» Θεσσαλο−

νίκης, προκειμένου να τύχουν προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας που συ−
γκεντρώνουν από τη συμμετοχή τους στη συγκριμένη διαδικασία πρέπει να προσκομίσουν:

α) Αντίγραφο εγγράφου Καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας και Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν 
έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3526/2007 
(ήτοι 9.2.2007), προκειμένου για τους απολυθέντες ή

β) Αντίγραφο Πράξεως παραιτήσεως, προκειμένου για τους παραιτηθέντες.
11. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι ή μόνο δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι, δήμων ή κοινοτή−

των των Νομών Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Καστοριάς, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας ή των 
νησιών Σύρου, Σάμου, Νάξου, Λέσβου, Ρόδου και Χίου ή των κατωτέρω παραμεθορίων περιοχών των Νομών 
Κιλκίς και Θεσπρωτίας, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δηλαδή: 

α) των Δήμων Αξιούπολης, Γουμένισσας, Δοϊράνης, Ευρωπού, Κιλκίς, Κρουσσών, Μουριών, Πολυκάστρου, 
Χέρσου ή της Κοινότητας Λιβαδίων του Νομού Κιλκίς και

β) των Δήμων Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς, Παραποτάμου, Σαγιάδας, Συβότων και Φιλιατών του Νομού Θε−
σπρωτίας

και δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων 
της παρ. 1 του άρθρου 14, που προκηρύχθηκαν στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή επί δε−
καετία τουλάχιστον και των οποίων ζητούν τη προτίμηση, προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας σύμφωνα με το άρ−
θρο 4 παρ. 5 του ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 τ.Α΄).

ii) Για την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη, πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας.
Οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του ανωτέρω πλεονεκτήματος και δέχονται να υπηρετήσουν στη θέση της 

επιλογής τους επί 10ετία τουλάχιστον, δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 3051/2002, να 
αποσπασθούν, μετατεθούν, μεταταγούν ή μεταφερθούν πριν τη συμπλήρωση 10ετίας.

12. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ν. 2790/2000.
α. Οι παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομέ−

νης και της σελίδας με την Ελληνική προξενική θεώρηση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο σκοπός άφιξης στην 
Ελλάδα είναι η παλιννόστηση, ή απόφαση του Νομάρχη από την οποία να προκύπτει η Ελληνική τους ιθαγένεια 
ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει την σχετική απόφαση για την ιθαγένεια (Α΄ Τμήμα Ιθαγένει−
ας της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) ότι ο υποψήφιος ανήκει στην ανωτέρω κα−
τηγορία.

β. Οι παλιννοστούντες ομογενείς προερχόμενοι από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που απέκτησαν 
την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου αλλοδα−
πής, συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας με την Ελληνική προξενική θεώρηση, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο σκοπός άφιξης στην Ελλάδα είναι η παλιννόστηση ή απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περι−
φέρειας για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει την σχετι−
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κή απόφαση για την ιθαγένεια (Α’ Τμήμα Ιθαγένειας της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α.) ότι ο υποψήφιος ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ένδειξη στην 
αίτηση συμμετοχής τους, ότι δέχονται να υπηρετήσουν επί δεκαετία τουλάχιστον στις περιοχές στις οποίες προ−
κηρύσσονται οι αντίστοιχες θέσεις. 

13. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ. 
Της αλλοδαπής 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επι−

κυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του 

ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί 
από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζο−
νται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή 
αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου 
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμη−
νέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπου−
δών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φω−
τοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις 
οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί−
γραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί 
η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επι−
κυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986.

Της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προ−

ερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών 
– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτο−
τύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το 
οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε 
διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο 
ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, 
συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο εν−
διαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων 
που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντί−
γραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 
2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει 
την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως 
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντί−
γραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερό−
μενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει 
στα χέρια του.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμ−
μετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) του−
λάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοι−
πών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).

Πολύτεκνοι επίσης είναι: 
Ι. Ν. 860/5.1.1979
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τρία τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε 

λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο 

και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελεί−

ως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απο−

λαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν 
έχουν ιδίους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις: 
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α − δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων 
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο πε−

ριπτώσεις.
Β. Από 1.1.1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του 

Συντάγματος).
Γ. Μέχρι 17.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.
Από 18.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν. 1329/1983).
ΙΙ. ν. 3454/7.4.2006
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και 

είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της 
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαί−
δευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται 
και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας. 

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε 
ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανω−
τέρω (α) περιπτώσεως.

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απο−
λαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοι−
πές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. 
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και 

εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισο−
βίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απο−
λαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γο−
νέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ −ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 ν. 3454/2006):
α) Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γά−

μους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα καιι δεν 
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες 
σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδα−
πής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 
πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και 

β) Τα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και 

άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Ακολουθεί η υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας.
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* Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης για την απόδειξη εμπειρίας. όπισθεν

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ*
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

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

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία Γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ.:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ.: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

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

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

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

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

1. Τα στοιχεία που συμπληρώνω στον πίνακα για την απόδειξη της εμπειρίας είναι ακριβή.
2. Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων

προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε θα διαγραφώ από τον πίνακα
διοριστέων και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις.

Τίτλος σπουδών (3) Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ημερομηνία κτήσης

Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) (4) Φορέας χορήγησης αυτής Ημερομηνία λήψης

Ασφαλιστικός φορέας (5) Συνολική διάρκεια ασφάλισης σε μήνες

(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών».
(3), (4), (5) Τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία τα καταθέτω με την αίτηση συμμετοχής μου.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (1)

(Καταγράφεται από τον υποψήφιο όλη η εμπειρία που επικαλείται στην αίτησή του.)

(α) (β)

α/α Από Έως

Μ
ήν

ες
απ

ασ
χό

λη
σ
ης

Η
μέ
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ς
απ

ασ
χό

λη
σ
ης

Φορέας απασχόλησης – Εργοδότης

Κ
ατ
ηγ

ορ
ία

φ
ορ

έα
(2

)

Αντικείμενο απασχόλησης

        

        

        

        

        

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ ............
.

............
. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (3)

(1) Αν ο χώρος του παραπάνω πίνακα δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
(2) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», ανάλογα με την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός
τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρείες κτλ.)· Δ: Δημόσιος τομέας, υπηρεσίες του Δημοσίου
ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς
της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, συμπληρώνεται με την ένδειξη «Ε».
(3) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το σύνολο των
ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων) ή διά του 30 (αν η
εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης) και
το ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών απασχόλησης της στήλης (α).

Ημερομηνία: ............................................ 

Ο/Η Δηλ......... 
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