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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π.

Αρ. Φύλλου 12
9 Οκτωβρίου 2014

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος

Προκήρυξη
(Αριθμός 1Δ/2014)
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση με
σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομή−
ντα τριών (773) θέσεων τακτικού προσωπικού
και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσι−
ών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου.
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 Διοί−
κησης (ΦΕΚ 28/3−3−1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.
β) Του Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συ−
ναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ.Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του
ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/28.12.2009, τ.Α΄).
γ) Του Ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προ−
σλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 151/
6−8−2004/τ.Α΄).
δ) Του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικο−
νομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/15−3−2010/ τ.Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/30.7.1996/τ.Α΄).
στ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).
ζ) Του Ν. 4093/2012 « Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»
(ΦΕΚ 222/12.11.2012/τ.Α΄), όπως ισχύει.
η) Του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/9−2−2007/τ.Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

θ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/13−7−2012/τ.Α΄).
ι) Του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26−3−
2014) Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχω−
νεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημο−
σίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
ια) Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα»
(Φ.Ε.Κ. 39/5.3.2001/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.
347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/3.8.2007.
ιβ) Των Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφά−
σεων, εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπηρεσι−
ών και φορέων με τα οποία έχουν συσταθεί οι θέσεις που
προκηρύσσονται και έχουν καθορισθεί τα ειδικά τυπικά
προσόντα πρόσληψης του προσωπικού στις θέσεις αυτές.
2. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9ΚΠ/
1/12713/6.6.2014, ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.18ΚΠ/3/13376/3.7.2014, ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.11ΚΠ/ 3/13497/3.7.2014, ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5ΚΠ/2/12587/
6.6.2014,ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7ΚΠ/4/14518/11.7.2014,
ΔΙΠΠ/Φ.
ΕΓΚΡ.11ΚΠ/7/14360/24.7.2014, ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 17ΚΠ/6/16287/22−
7−2014, ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.15ΚΠ/5/16009/22.7.2014, αποφάσεις της
Επι−τροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 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:
ΥΠΠΟΑ/ΔΙΟΙΚ/Α1/175209/25423/22349/11358, 22888/Δ1.4428/
14−7−2014, ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/ΟΙΚ.14874/13−6−2014, ΓΓΑ 24929/
7−8−2014, Β1−3165/21−8−2014, Φ/2/10129/9−7−2014, 4217/2−9−2014,
ΕΤΕΑΝ 205814/6−8−2014, ΔΠ/Φ6.8/ΟΙΚ.9632/8−8−2014, ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.7ΚΠ/16380/11−7−2014, ΥΥΜΔ 44538/3056/30−7−2014,
ΥΔΔΑΔ 46034οικ/26−4−2014, ΚΣΟΤ 233/8−7−2014, ΟΛΒ
2251/26−6−2014, ΥΠΕΚΑ 36860/25−7−2014.
4. Την υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/τ.Β΄/
11.12.2003) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δη−
μοσίου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/11.12.2003/τ.Β΄) για τις διαδικασί−
ες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημόσιου τομέα.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 (Φ.Ε.Κ.
989/τ. Β΄/25.7.2006) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β΄/
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11.12.2003) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» για την κατάργηση
της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων.
6. Τον Κανονισμό λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 997/18−7−2003/τ.Β΄).
7. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής
διαδικασίας, και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει αρχικώς τον φορέα 05−620
Α.Σ.Ε.Π. και ΚΑΕ 0515 και τελικώς θα επιβαρύνει τους φορείς.
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από
1.1.2009 και μετά καθώς και όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων
υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών
πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων
των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν, να υποβάλουν Αίτηση−Υπεύθυνη
Δήλωση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης για
την πλήρωση επτακοσίων εβδομήντα τριών (773) θέσεων ως κατωτέρω:
Α. Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Εκπαίδευσης επτακόσιοι πέντε (705)
Β. Τεχνολογικής (T.Ε.) Εκπαίδευσης εξήντα οκτώ (68)
διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄239) όπου δεν υφίστανται εκκρεμείς
διορισμοί για την πλήρωση θέσεων ίδιου κλάδου ή ειδικότητας.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β΄ της παρούσης «ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».
Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε.. κατά Περιφερειακή
Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρου 14 Ν.
2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006), εφόσον
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 αναφερόμενα
στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της παρούσας προκήρυξης.
Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε.. κατά Περιφερειακή
Ενότητα, 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 αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της παρούσας
προκήρυξης.
Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. στις Περιφερειακές
Ενότητες των περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καλύπτεται 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 στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της
παρούσας προκήρυξης (Ν. 2190/1994, άρθρο 14 παρ. 6, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του
Ν. 2527/97 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. και Τ.Ε. στις Περιφερειακές
Ενότητες των περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καλύπτεται από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, που απέκτησαν 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 δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ 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).
Ποσοστό 5‰ στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού κατά κατηγορία, Περιφερειακή
Ενότητα και φορέα καλύπτεται από Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της
Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον
οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης (αρ.23/ν.3647/2008), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά,
ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ι. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλουν για την πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων,
οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής δεν έχουν διοριστεί με βάση τον πίνακα διοριστέων στον οποίο
περιλαμβάνονται (ΦΕΚ) ή την απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με βάση την οποία συμμετέχουν στην παρούσα
διαδικασία. Οι εγγεγραμμένοι σε οριστικούς πίνακες διοριστέων καθώς και οι διατεθέντες προς διορισμό σε
αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, που κλήθηκαν από το φορέα διορισμού προς ανάληψη
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υπηρεσίας και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους ή που αποδέχτηκαν και εν συνεχεία παραιτήθηκαν δεν έχουν
το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην ίδια ή σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/
ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην
απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση
αρχικώς διορισθέντων. Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι, κατά περίπτωση,
ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε
αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διοριστέων.
Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία.
Για την παρούσα προκήρυξη δεν ισχύει το κώλυμα της παραγράφου 17 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 10 του Ν. 2839/2000(Α΄196)
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες.
1. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, και έχει
παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δικαιούνται να
είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ν. 2431/1996) με τους περιορισμούς
του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από
τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων.
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των
καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10
παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθήνα,
τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101 των κατωτέρω
επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού.
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.), Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο
χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς
και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο,
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων
κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958).
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε
κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος
διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
4. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

278

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

Εξαίρεση:
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια
υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.
5. Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή,
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.
Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 5 παραγράφους οι υποψήφιοι
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 οικείο πίνακα και
καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους
οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους στον πιο κάτω
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

100

302,
307−309,
311,
314−339,
341−358,
361,
364−365,
370−413,
415, 418

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε
σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Δημόσιας Διοίκησης με
κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και
Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Περιφερειακής
και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.*

101

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ. **

102

419−421,
437−444,
464

103

419−421,
442−444,
447−449,
464

Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού**

104

426−436

Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. * *

105

420, 444,
450−458

Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου
Μηχανικού.**

106

422−425

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων.**

303, 310,
312−313,
359− 360,
363,
366−367,
369,
416−417,
460, 462
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών
Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε
σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και
Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας είτε β) Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Διακυβέρνησης είτε γ) Διεθνούς και Ευρωπαϊκής
Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και
Διπλωματίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης
Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Ιστορίας−Αρχαιολογίας−
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής
Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του
2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας) ή Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή
Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής
Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Πολιτικής Επιστήμης ή
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από
2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων).*

107

305, 340,
362, 367

Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής.*

108

301,
304− 306,
340, 362,
367−368,
414

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος.* *

109

446, 464

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: α)
Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχανικού ή
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.**

110

421, 423, 445,
464

Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού **.

111

421, 459, 464

Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών−
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγικής κατεύθυνσης
Στατιστικής και αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.*

112

303, 310,
312−313,
359, 363,
366−367,
369,
416−417,
460−462

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών.**

113

421, 464

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών
Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.**

114

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.**

115

421, 463, 464

419−421,
437−444,
447−449,
464
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής
Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας)
ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής
Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης
και Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών
Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην
Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων
και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας.**

116

300

117

303, 305, 310,
312−313,
340,
359−360,
362−363,
366−367,
369,
416−417,
460, 462

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο
ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996−1997) ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων
(Marketing) ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης
Λειτουργιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
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 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής.*

*ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
**ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδικό τίτλου 101−117 μπορούν να επιδιώξουν
και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης με κωδ. 302, 307−309, 311, 314−339, 341−358, 361, 364−365, 370−413, 415,
418 για τις οποίες προβλέπεται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας (κωδικός τίτλου 100), με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο
σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στην διαδικασία.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

200

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

500,
503−506,
508−521
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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
Μονάδων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή Διοίκησης 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 Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις:
− Διοίκηση Επιχειρήσεων
− Μάρκετινγκ
− Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
− Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
− Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
ή Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων
με κατεύθυνση Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με κατευθύνσεις:
− Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
− Τοπική Αυτοδιοίκηση
ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού *.

201

501−502,
507,
522−541

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών TE ή
Μηχανολόγων Μηχανικών TE και Βιομηχανικού Σχεδιασμού TE με κατεύθυνση
Μηχανολόγων Μηχανικών TE ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου TE και Μηχανολόγων Μηχανικών TE με κατεύθυνση Μηχανολόγοι
Μηχανικοί TE ή Μηχανολόγων Μηχανικών με κατεύθυνση Κατασκευαστές
Μηχανολόγοι Μηχανικοί TE**.

202

542

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής
ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή
Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής
και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας
Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος
ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου TE**

203

543, 546

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών
Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών TE ή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής TE με εισαγωγική κατεύθυνση Πολιτικών
Μηχανικών TE**

204

543, 545

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE**

205

544−545, 547

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών
Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Πληροφορικής και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών
Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή β) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή γ)
Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία ή Διοίκησης
Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων με
κατεύθυνση: − Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών με κατεύθυνση:− Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. *

206

501
507
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* ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
** ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδικό τίτλου 201−206 μπορούν να επιδιώξουν
και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης με κωδ. 500, 503−506, 508−521 για τις οποίες προβλέπεται οποιοδήποτε
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας (κωδικός τίτλου 200), με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος
αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στην διαδικασία.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις
αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς όπως αναφέρονται παρακάτω.
Η επεξήγηση των κωδικών αυτών αναφέρεται στο τέλος του Πίνακα Κατανομής Θέσεων και η απόδειξη των
πρόσθετων προσόντων στο Παράρτημα Β΄.
• ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τους κυρίους αποδεκτούς
τίτλους σπουδών, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με άλλους τίτλους σπουδών.
Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα πλήρη
απαιτούμενα προσόντα και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές
θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «επικουρίας».
Στις θέσεις για τις οποίες ισχύει βαθμός επικουρίας (α), η επικουρία αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Κατανομής
Θέσεων μαζί με τους τίτλους σπουδών που αντιστοιχούν στον βαθμό επικουρίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος – ειδικότητα,
ο φορέας, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα
πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα και ο συνολικός αριθμός των θέσεων μαζί με τις
θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων ή τέκνων τρίτεκνης
οικογένειας, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών, παλιννοστούντων ομογενών του ν. 2790/2000 και Ελλήνων
υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφόσον προκύπτουν θέσεις για
τις κατηγορίες αυτές.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων,
τρίτεκνους, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, παλιννοστούντες ομογενείς
του ν. 2790/2000 και Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, από
υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν
τις ιδιότητες αυτές, κατά τη σειρά στον Πίνακα Κατάταξης, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις
τους, τις θέσεις αυτές.
Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των
τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.
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, Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από
τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
Στις στήλες (2), (4), (6), (8), (10) και (12) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία
λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3), (5), (7), (9) (11) και (13) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία
δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

300

ΠΕ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

301

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

302

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
100 001
ΑΘΗΝΩΝ

4

2

1

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
(Οικονομικών)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 101,
ΤΟΜΕΑΣ
112, 001
ΑΘΗΝΩΝ
117

5

2

2

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
108 001
ΑΘΗΝΩΝ

5

2

1

1

1
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ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 107,
ΤΟΜΕΑΣ
117 001
ΑΘΗΝΩΝ
108

5

2

1

1

1
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ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΝΟΜΙΚΗΣ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
108 001
ΑΘΗΝΩΝ

4

2

1

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Κεντρική
Υπηρεσία)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
100 001
ΑΘΗΝΩΝ

10

3

3

2

304
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ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

303

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

116

001,
014

1

ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

108

001,
004

4

2

1

1

1

1

1

KΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
001,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
100
308
ΑΤΤΙΚΗΣ
004
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

2

1

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
100 001
ΑΤΤΙΚΗΣ

8

3

2

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
101,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
112, 001
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΗ
117
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

310

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(Οικονομικά)

311

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΑΧΑΪΑΣ

100 001

3

2

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(Οικονομικά)

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ
(Κλεομένους
Οικονόμου Ιατρού)

ΑΧΑΪΑΣ

101,
112, 001
117

1

1

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
313 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
(Οικονομικά)
ΕΛΛΑΔΟΣ –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΜΕΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
(Μονάδα Πύργου)

ΑΧΑΪΑΣ

101,
112, 001
117

1

1

314

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)

ΑΧΑΪΑΣ

100 001

8

3

315

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΤΑ.Π.Ι.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΧΑΪΑΣ

100 001

1

1

ΟΑΕΔ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

309

312

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

284

1

1

1

1

1

1

1

2

285
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

316

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

100

001,
004

2

1

1

317

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

100 001

3

2

1

318

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

100 001

1

1

319

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

100 001

3

2

1

320

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

100

001,
004

26

7

6

4

4

3

2

321

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΔΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

100

001,
004

15

4

4

2

2

2

1

322

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

KΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ

ΔΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

100

001,
004

1

1

323

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΔΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

100 001

3

2

1

324

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΕΒΡΟΥ

100 001 06

2

1

1

325

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΕΥΒΟΙΑΣ

100 001

1

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

100 001

2

1

326

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

1

327

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

328

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

329

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

5

2

1

1

001,
06
004

8

3

2

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΜΕΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 100 001 06

1

1

330

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 100 001 06

1

1

331

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(ν.
100 001 06
Ζάκυνθος)

1

1

332

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(ν.
100 001 06
Ζάκυνθος)

3

2

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(ν.
100 001 06
Ζάκυνθος)

1

1

334

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

100 001

1

1

335

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΗΜΑΘΙΑΣ

100 001

1

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

100 001

2

1

333

336

100

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 100

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

001,
004

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

286

1

1

1

1

1

287
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 100 001

3

2

1

338

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 100 001

3

2

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΜΕΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

1

340

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟ−
ΝΙΚΗΣ

107,
001,
117,
004
108

2

1

1

341

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΘΕΣΣΑΛΟ−
ΝΙΚΗΣ

100 001

7

2

2

342

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)

ΘΕΣΣΑΛΟ−
ΝΙΚΗΣ

100 001

2

1

1

343

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΘΗΡΑΣ
(ν. Θήρα)

100 001 06

1

1

344

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΘΗΡΑΣ

ΘΗΡΑΣ
(ν. Θήρα)

100 001 06

2

1

1

345

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΘΗΡΑΣ
(ν. Θήρα)

100

001,
06 10
004

3

2

346

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΙΚΑΡΙΑΣ
(ν. Ικαρία)

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 100

001,
06
004

100 001 06

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

337

339

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

1

1

1

1

1

2

1

1

1

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
001,
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 100
004
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
"Ο Νεομάρτυς
Γεώργιος"

347

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

348

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

349

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)

350

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

KΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
−ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

100

351

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΚΑΒΑΛΑΣ

352

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

288

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

1

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 100 001

2

1

1

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 100 001

4

2

1

001,
004

2

1

1

100 001

4

2

1

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 100 001

1

1

353

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(Ε.Κ.Κ.Α.)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
100 001
ΑΘΗΝΩΝ

1

1

354

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΤΑΠ−ΜΜΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΤΟΜΕΑΣ
100
004
ΑΘΗΝΩΝ

4

2

1

1

355

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
100 001
ΑΘΗΝΩΝ

8

3

2

1

1

1

1

289
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
100 001
ΑΘΗΝΩΝ

27

7

357

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
100 001
ΑΘΗΝΩΝ

1

1

358

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ
100 001
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ
(ΤΑ.Π.Ι.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ.

4

2

359

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(Οικονομικά)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 101, 001,
ΤΟΜΕΑΣ
112, 003,
ΑΘΗΝΩΝ
117 006

1

1

360

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΙΔΑΧ)*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
001,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ− ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
101,
ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΜΕΑΣ
003,
117
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
013
(ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

6

361

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΤΟΜΕΑΣ
100
004
ΑΘΗΝΩΝ

362

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ
(ΙΔΑΧ)*

7

4

1

1

2

2

1

35

8

8

6

5

4

3

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 107, 001,
ΤΟΜΕΑΣ
117 003,
108 007
ΑΘΗΝΩΝ

2

2

2

1

1

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΙΔΑΧ)*

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 101, 001,
ΤΟΜΕΑΣ
112, 003,
ΑΘΗΝΩΝ
117 006

1

1

364

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
100 001
ΑΘΗΝΩΝ

11

3

3

365

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
100 001
ΑΘΗΝΩΝ

2

1

1

363

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

356

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

4

3

2

1

1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 101,
ΤΟΜΕΑΣ
112, 001
ΑΘΗΝΩΝ
117

2

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ (Γενική
Γραμματεία
Δημοσίων Έργων)

101,
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 112,
001,
ΤΟΜΕΑΣ
117,
004
ΑΘΗΝΩΝ
108
107

1

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
001,
368
ΤΟΜΕΑΣ
108
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ (Τομέας
002
ΑΘΗΝΩΝ
Μεταφορών και
Δικτύων)

4

2

1

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 101,
001,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΜΕΑΣ
112,
ΔΙΚΤΥΩΝ (Τομέας
002
ΑΘΗΝΩΝ
117
Μεταφορών και
Δικτύων)

4

2

1

1

1

367

369

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(Οικονομικά)

370

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
100 001 06
(ν. Κέρκυρα)

3

2

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
(ν.
100 001 06
Κεφαλλονία)

1

1

372

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

100 001

1

1

373

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΚΩ
(ν. Κω)

100 001 06

3

2

374

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΩ

ΚΩ
(ν. Κω)

100 001 06

1

1

371

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(Οικονομικά)

366

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

290

1

1

291

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

376

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΜΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ "Ο
Αριστεύς Λάρισας"

ΛΑΡΙΣΑΣ

100

377

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

378

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

379

380

375

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

100 001

1

1

001,
004

1

1

ΛΑΡΙΣΑΣ

100 001

9

3

3

1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)

ΛΑΡΙΣΑΣ

100 001

5

2

1

1

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΜΕΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

100

001,
004

2

1

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

100 001

1

1

381

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

100 001

2

1

382

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΛΕΣΒΟΥ
(ν. Λέσβος)

100 001 06

1

1

383

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ
100 001 06
(ν. Λευκάδα)

1

1

1

1

1

1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

1

2

1

385

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

386

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
387
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 100 001

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

1

ΝΑΞΟΥ
(ν. Νάξος)

100 001 06

1

1

ΝΑΞΟΥ
(ν. Νάξος)

100 001 06

1

1

ΝΑΞΟΥ
(ν. Νάξος)

100 001 06

1

1

001,
06
004

4

2

1

1

53 13

12

9

8

5

5

6

4

3

2

2

388

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΝΑΞΟΥ

389

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΝΑΞΟΥ
(ν. Νάξος)

100

390

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

100 001

391

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

100

001,
004

23

6

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

100 001 06

1

1

392

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
001,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
384
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 100
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
004
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΜΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ "Ο
Αριστεύς Λάρισας"
ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

292

1

293
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

393

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΠΑΡΟΥ
(ν. Πάρος)

100 001 06

1

1

394

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

100

001,
004

27

7

6

4

395

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟ
ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

100 001

4

2

1

1

396

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

100 001

19

5

5

3

397

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 100 001

1

1

398

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

001,
004

2

1

399

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΡΟΔΟΠΗΣ

100 001 06

1

1

400

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)

ΡΟΔΟΠΗΣ

100 001 06

2

1

1

401

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΡΟΔΟΥ
(ν. Ρόδος)

100 001 06

4

2

1

1

402

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΣΑΜΟΥ
(ν. Σάμος)

100 001 06

1

1

403

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ
(ν. Σάμος)

100 001 06

1

1

404

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΣΑΜΟΥ
(ν. Σάμος)

100

001,
06
004

3

1

1

1

405

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΣΥΡΟΥ
(ν. Σύρος)

100

001,
06
004

4

2

1

1

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 100

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

1

4

3

2

3

2

1

1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

294

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

406

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 100 001
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

407

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

100 001 06

1

1

408

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

100 001

1

1

409

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΦΩΚΙΔΑΣ

100

001,
004

3

2

1

410

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 100

001,
004

8

2

1

411

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΧΑΝΙΩΝ

100 001

1

1

412

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΧΙΟΥ
(ν. Χίος)

100 001 06

2

1

413

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΩΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ
(ν. Χίος)

100 001 06

1

1

414

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΤΟΜΕΑΣ
108
003
ΑΘΗΝΩΝ

8

3

415

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
100
ΤΟΜΕΑΣ
003
ΑΘΗΝΩΝ

8

416

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 101, 001,
ΤΟΜΕΑΣ
112, 003,
ΑΘΗΝΩΝ
117 006

10

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

2

1

1

1

3

3

2

1

1

1

1

1

295

417

418

ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 101, 001,
ΤΟΜΕΑΣ
112, 003,
ΑΘΗΝΩΝ
117 010

5

2

2

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
001,
ΤΟΜΕΑΣ
100
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ
002
ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

4

2

1

1

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

102 001,
103 004, 06
115 005

1

1

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟ−
ΝΙΚΗΣ

102
001,
103
004,
105
005
115

1

1

421

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ−
ΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

102
103
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 110 001,
ΤΟΜΕΑΣ
111 003,
ΑΘΗΝΩΝ
113 005
114
115

4

2

1

1

422

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΤΟΜΕΑΣ
106
005
ΑΘΗΝΩΝ

7

2

2

1

1

1

420

423

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ (Γενική
Γραμματεία
Δημοσίων Έργων)

ΚΥΡΙ
ΟΣ
106
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΕΠΙ− 005,
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΥ− 004
ΡΙ−
ΚΟΣ
110

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ

419

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

1

1

424

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

425

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Κεντρική
Υπηρεσία)

426

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(18η Εφορεία
Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων)

ΑΡΤΑΣ

427

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

428

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

429

ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

001,
005

2

1

1

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΤΟΜΕΑΣ
106
005
ΑΘΗΝΩΝ

4

2

1

1

104

001,
005

1

1

104

001,
005

5

2

1

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(8η Εφορεία
Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 104

001,
005

1

1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Υπηρεσία
Νεωτέρων
Μνημείων και
Τεχνικών 'Έργων
Ηπείρου)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 104

001,
005

1

1

430

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΤΟΜΕΑΣ
104
005
ΑΘΗΝΩΝ

9

3

3

1

1

1

431

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Κεντρική
Υπηρεσία)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΤΟΜΕΑΣ
104
005
ΑΘΗΝΩΝ

12

4

3

2

1

1

106

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

296

1

1

297

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Υπηρεσία
Νεωτέρων
Μνημείων και
Τεχνικών 'Έργων
Βορείου Αιγαίου)

ΛΕΣΒΟΥ
(ν. Λέσβος)

433

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Υπηρεσία
Νεωτέρων
Μνημείων και
Τεχνικών Έργων
Θεσσαλίας)

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 104

434

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΟΑΕΔ

ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

435

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Υπηρεσία
Νεωτέρων
Μνημείων και
Τεχνικών 'Εργων
Ανατολικής
Μακεδονίας και
Θράκης)

436

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
437
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

432

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

1

001,
005

1

1

104

001,
005

2

1

ΞΑΝΘΗΣ

104

001,
06
005

1

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(28η Εφορεία
Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων)

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

104

001,
005

1

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(12η Εφορεία
Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων)

ΚΑΒΑΛΑΣ

102, 001,
115 005

1

1

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
102, 001,
ΤΟΜΕΑΣ
115 005
ΑΘΗΝΩΝ

1

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΠΕ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
438
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

001,
06
005

104

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

2

1

1

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
440
ειδικότητας
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Κεντρική
Υπηρεσία)

2

1

1

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
441
ειδικότητας
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΑΕΔ

ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

2

1

1

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
442 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

001,
005

3

2

1

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
443
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ή
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 102,
001,
ΤΟΜΕΑΣ
103,
005
ΑΘΗΝΩΝ
115

13

4

3

2

4

2

1

1

001,
005

8

3

2

1

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΤΟΜΕΑΣ
109
005
ΑΘΗΝΩΝ

3

2

1

102, 001,
115 005

102,
103
115

2

1

1

1

ΚΥΡΙΟΣ

444

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
445
ειδικότητας
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ−
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
(Γενική
Γραμματεία
Δημοσίων Έργων)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
446
ειδικότητας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

102,
103,
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 115 001,
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΠΙ− 005,
ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΥ− 004
ΡΙ−
ΚΟΣ
105
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

110

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
102,
439
ΤΟΜΕΑΣ
005,
ειδικότητας
ΔΙΚΤΥΩΝ (Τομέας
115
ΑΘΗΝΩΝ
003
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Μεταφορών και
Δικτύων)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
102, 001,
ΤΟΜΕΑΣ
115 005
ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

298

1

299
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

447

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Κεντρική
Υπηρεσία)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
103, 001,
ΤΟΜΕΑΣ
115 005
ΑΘΗΝΩΝ

7

2

2

448

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
(Τομέας
Μεταφορών και
Δικτύων)

001,
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
103,
ΤΟΜΕΑΣ
005,
115
003
ΑΘΗΝΩΝ

2

1

1

449

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ

ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

103, 001,
115 005

2

1

1

450

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

105

001,
005

7

2

2

451

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Υπηρεσία
Νεωτέρων
Μνημείων και
Τεχνικών 'Εργων
Κρήτης)

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 105

001,
005

1

1

452

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(8η Εφορεία
Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

105

001,
005

1

1

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Υπηρεσία
Νεώτερων
Μνημείων και
Τεχνικών 'Εργων
Ηπείρου)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

105

001,
005

1

1

453

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

1

1

1

1

1

1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

300

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

454

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΤΟΜΕΑΣ
105
005
ΑΘΗΝΩΝ

6

2

2

1

455

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Κεντρική
Υπηρεσία)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
001,
ΤΟΜΕΑΣ
105
005
ΑΘΗΝΩΝ

13

4

3

2

2

1

456

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Κ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΛΕΣΒΟΥ
(ν. Λέσβος)

105

001,
06
005

1

1

457

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΑΕΔ

ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

105

001,
005

1

1

458

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Υπηρεσία
Νεωτέρων
Μνημείων και
Τεχνικών 'Εργων
Ανατολικής
Μακεδονίας και
Θράκης)

ΞΑΝΘΗΣ

105

001,
06
005

1

1

459

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

111

001,
005

8

3

2

1

1

1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
001,
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 101,
003,
460
(ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ
112,
006,
(ΙΔΑΧ)*
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
117
010
(ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

1

1

1

1

301

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
461
(ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ) ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ
(ΙΔΑΧ)*
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
(ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

462

463

464

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 101, 001,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ
112, 003,
(ΙΔΑΧ)*
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
117 012
(ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

5

2

ΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

001,
114 003,
005

1

1

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

102
103
109
001,
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
110
003,
ΤΟΜΕΑΣ
111
005
ΑΘΗΝΩΝ
113
114
115

4

2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

001,
112 003,
011

ΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

2

1

1

1

705 297 176 94 57 53 23

1

1

3

*Οι θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με κωδ. 360, 362 και 363 είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου. Επίσης οι θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με κωδ 460, 461 και 462 αντίστοιχα είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(ΙΔΑΧ).
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
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, Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από
τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
Στις στήλες (2), (4), (6), (8), (10) και (12) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία
λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3), (5), (7), (9) (11) και (13) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία
δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

1

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΕ
501 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΠΑΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΧΑΪΑΣ

201
001,
206
004

1

1

ΤΕ
502 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
(Μονάδα Πύργου)

ΑΧΑΪΑΣ

201

001

1

1

ΤΕ
503 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΤΑ.Π.Ι.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΧΑΪΑΣ

200 001

1

1

1

1

ΤΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
505 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
001,
500 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
200
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
004
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
&ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΒΟΥΛΑΣ

ΤΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
504 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ− ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
200 001
(ν. Ζάκυνθος)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

302

06

200

001,
004

1

1

ΤΕ
506 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟ−
ΝΙΚΗΣ

200

001,
004

1

1

ΤΕ
507 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

201 001,
206 004

2

1

1

ΤΕ
508 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΤΑ.Π.Ι.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

200 001

2

1

1

ΤΕ
509 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

200 001

2

1

1

303

ΤΕ
510 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

200 001

2

1

ΑΡΤΑΣ

200 001

1

1

511

ΤΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας (18η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

512

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Θ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

200 001

1

1

513

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΙΒ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

200 001

1

1

514

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
(Υπηρεσία Νεωτέρων
ειδικότητας Μνημείων και Τεχνικών
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Έργων Ηπείρου)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

200 001

1

1

515

ΤΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Κεντρική
ειδικότητας
Υπηρεσία)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

200 001

2

1

516

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Εφορεία
Αρχαιοπωλείων
και Ιδιωτικών
Αρχαιολογικών
Συλλογών)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

200 001

1

1

517

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Η' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
200 001
(ν. Κέρκυρα)

1

1

06

1

1

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
06

518

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΛΕ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

519

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Λ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
520 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΚΔ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

200 001

1

1

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

200 001

1

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Κ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΛΕΣΒΟΥ
(ν. Λέσβος)

200 001

1

1

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
522 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΛΘ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

201

001
006

1

1

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
523 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Θ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

201

001
006

1

1

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
524 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(20η Εφορεία
Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων)

1

1

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
001
201
(ν. Ζάκυνθος)
006

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

521

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗ−
ΝΙΑΣ
200 001
(ν.
Κεφαλλονιά)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

304

06

06

305
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

201

001
006

1

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
526 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας (12η Εφορεία Βυζαντινών
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Αρχαιοτήτων)

ΚΑΒΑΛΑΣ

201

001
006

1

1

ΤΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
527
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ειδικότητας
(ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
(ΙΔΑΧ)*

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

001,
201 003
007

1

1

ΤΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
528 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Κεντρική
ειδικότητας
Υπηρεσία)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

201

001
006

8

3

ΤΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
529 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ειδικότητας (2η Εφορεία Βυζαντινών
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Αρχαιοτήτων)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

201

001
006

1

1

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
530 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

201

001
006

1

1

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΚΑ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

201

001
006

1

1

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

201

001

3

2

ΤΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
532 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΔΙΚΤΥΩΝ (Γενική
ειδικότητας
Γραμματεία Δημοσίων
Έργων)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

ΤΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
525 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ειδικότητας (8η Εφορεία Βυζαντινών
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Αρχαιοτήτων)

531

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

2

1

1

1

1

ΤΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
533 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ΔΙΚΤΥΩΝ (Τομέας
ειδικότητας
Μεταφορών και
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δικτύων)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

201

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

001,
004

3

2

1

1

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
534 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΛΕ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
535 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(25η Εφορεία
Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων)

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

201

001
006

1

1

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
536 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Ε' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

201

001
006

1

1

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
537 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΚΔ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

201

001
006

1

1

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
538 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΛΗ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

201

001
006

1

1

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
539 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
ειδικότητας
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΛΑ' Εφορεία
Προϊστορικών
και Κλασσικών
Αρχαιοτήτων)

ΞΑΝΘΗΣ

201

001
006

1

1

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
001
(ν.
201
006
Κεφαλλονιά)

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ
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ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

306

06

06

1

307

ΡΟΔΟΥ
(ν. Ρόδος)

201

001
006

06

ΛΑΡΙΣΑΣ

201

1

001,
004

1

1

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

001,
202 008
004

1

1

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
543
ΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ή ειδικότητας ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

203
001
204

5

2

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

001,
205 009

1

1

ΘΕΣΣΑΛΟ−
ΝΙΚΗΣ

001,
009
(μό νο
για
204
τους
205
Ηλεκ
τρο−
λό−
γους)

1

1

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

203

1

1

541

ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

542

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας
ΜΗΧΑ−
ΝΟΛΟΓΙΑΣ
(ΙΔΑΧ)*

544

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

545

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

546

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

001,
004

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
540 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
(Υπηρεσία Νεωτέρων
ειδικότητας Μνημείων και Τεχνικών
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
'Έργων
Δωδεκανήσου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
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06

2

1

547

ΤΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

205

001,
009

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛ−
ΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΛΙΝ. ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ν. 2790/2000

ΠΑΛΙΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

1

68 53

11

2

1

1

0

0

0

*Η θέση με κωδικό 527 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ειδικότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και η θέση ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ με κωδικό 542 είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Α. 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 τον
τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που
απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ. 002:

Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

ΚΩΔ. 003:

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

ΚΩΔ. 004:

Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας

ΚΩΔ. 005:

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

ΚΩΔ. 006:

Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξης ή Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή
Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β' τάξης.

ΚΩΔ. 007:

Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε παροχή λογιστικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών οικονομικής
διαχείρισης.

ΚΩΔ. 008:

Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας
Μηχανολόγου

ΚΩΔ. 009:

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ)

ΚΩΔ. 010:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Λογιστική ή Ελεγκτική ή
Χρηματοοικονομικά

ΚΩΔ. 011:

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας
στο γνωστικό αντικείμενο της Στατιστικής ή στην οικονομική ανάλυση ή στην επεξεργασία
στατιστικών στοιχείων και δεδομένων.

ΚΩΔ. 012:

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας στα Οικονομικά ή στην Τραπεζική Διοικητική ή στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
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ΚΩΔ. 013:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στα Οικονομικά ή στην Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή στο Μάρκετινγκ ή Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε διαχείριση Έργων,
διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ή/και διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων, ή/και προώθηση προϊόντων.

ΚΩΔ. 014:

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπονίας ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος (ειδικότητας Γεωπόνου) ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης
'Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3919/2011 (ειδικότητας
Γεωπόνου).

Β. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ. 06=

Μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών ή παραμεθορίων περιοχών εφόσον επιθυμεί το
διορισμό του 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 δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού, όπως αυτά αναγράφονται
στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ και Β΄ της παρούσας, πρέπει:
Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού
του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ που
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή
η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία
τετραγωνίδια/πεδία των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα
προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα
τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων
που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της
ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά
δικαιολογητικά.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 30 Οκτωβρίου 2014 ημέρα
Πέμπτη και λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των
υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή.
ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
1Δ/2014
Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.
Ανυπ ό γ ρ α φ ε ς α ι τ ή σ ε ι ς δ ε ν γί ν ο ν τ αι δ εκ τ έ ς.
Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη
μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις
ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων
επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
2. Παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Για
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την αναγραφή του αριθμού παραβόλου στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να προμηθευτούν
το απαιτούμενο παράβολο πριν από την ηλεκτρονική υποβολή αυτής. Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί
να προμηθευτεί το παράβολο των δεκαπέντε (15) Ευρώ και μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου
(e−παράβολο), βλ. λογότυπο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ" στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και να
το πληρώσει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης
της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού
βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως
πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
4. Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι
ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).
Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται
υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη
διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 18ης Νοεμβρίου 2014, ημέρας Τρίτης. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής
αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
− Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(Π.Ε. ή Τ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.
Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση με
την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» αντιστοίχως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή
ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το
άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν.3051/2002 όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του ν. 3320/2005 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 3812/2009, όπως ισχύει

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π.Ε. − Τ.Ε.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)
(1)

1

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

2

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

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Βαθμός × 110
150

(3)

4

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

400

5

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

200

6

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό
αντικείμενο της θέσης

200

7

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο
γνωστικό αντικείμενο.

100

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β)
8

Εμπειρία έως 60 μήνες

7 ανά μήνα
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ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ) (4)
9

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

70

10

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

50

11

Καλή γνώση ξένης γλώσσας

30

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

(5)

(Δ)

Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται
στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994 όπως ισχύει.
.ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
(1) Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης (βάση 5 άριστα 10
(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
σπουδών (σε αντικείμενο συναφές με το 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.).
(3) Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον με
ποσοστό 30% των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Βαθμολογούνται το μέγιστο
δύο (2) μεταπτυχιακοί και δύο (2)διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Ισχύουν όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ συνόλου
διδακτορικών και συνόλου μεταπτυχιακών τίτλων, κάθε φορά όμως υπολογίζεται ο συνδυασμός τίτλων που
αποδίδει τις περισσότερες μονάδες ανά κατηγορία(μετ/διδ).
(4) Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική.
(5) Για τις θέσεις παραμεθορίων νομών/νησιών/περιοχών προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από
το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών
ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ.8 του άρθρου
17, του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, (όπως ειδικότερα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) εφόσον δηλώσουν με
δήλωσή τους ότι δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις επί μία τουλάχιστον δεκαετία.
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο
κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα
τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός
που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο
μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια,
η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών
πινάκων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ–ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση –
Υπεύθυνη Δήλωση.
Η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε
όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια και η διάθεση αρχίζει με προτεραιότητα του πίνακα με εμπειρία.
Το Α.Σ.Ε.Π. θα ελέγξει τα υποβληθέντα από τους φερόμενους ως διοριστέους δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά
που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή ότι δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ο υποψήφιος που φέρεται ως διοριστέος διαγράφεται από τους οικείους
πίνακες και αποβάλλεται από τη διαδικασία. Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά του αμέσως επόμενου
στη σειρά κατάταξης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού
αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και ότι υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Παράλληλα ελέγχονται τα κριτήρια κατάταξης όλων των φερομένων ως
διοριστέων, μέχρις ότου, ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας τους, συμπληρωθεί ο αριθμός
που απαιτείται για την κάλυψη των θέσεων.
Από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και
με τη δήλωση προτίμησής τους καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων που περιλαμβάνουν αριθμό
διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται για κάθε κλάδο−ειδικότητα.
Επίσης για κάθε κλάδο−ειδικότητα καταρτίζεται και ειδικός προσωρινός πίνακας διοριστέων που περιλαμβάνει
μόνο τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι διοριστέοι σε καθορισμένες γι΄ αυτούς θέσεις.
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Στον ειδικό αυτό πίνακα δεν περιλαμβάνονται πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι διοριστέοι χωρίς
χρήση της ιδιότητας τους αυτής. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους τρίτεκνους ή τέκνα τριτέκνων,
παλιννοστούντες Ποντίους (Ν.2190/1994 άρθρ.14 παρ.5 ως ισχύει) και ομογενείς προερχόμενους από χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ν.2790/2000 άρθρ.9 παρ.1 ως ισχύει) και τους Έλληνες υπηκόους που προέρχονται
από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
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 κατάταξης καθώς και οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων καταχωρίζονται στο διαδίκτυο στον
ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση,
ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.
Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον
αυτεπάγγελτο ή κατ΄ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.ΕΠ., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009
κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως ισχύει, επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενη, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων
κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη
της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 και επεκτάθηκε η ισχύς έως το έτος 2016.
Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν αριθμό θέσεων μικρότερο από αυτές που προκηρύσσονται ανά
κατηγορία−κλάδο−ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της παρούσας
παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά την δημοσίευση της ατομικής
πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους
οκτώ (8) μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων του
φορέα, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως
αιτιολογημένου αιτήματος του φορέα. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με
τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται
στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από
την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των
ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά τη δημοσίευση των
ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου
από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων. Η μη αποδοχή
εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων κατά
τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα
διοριστέων (άρθρο 8, Ν.4210/2013).
Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους στον δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση
στον δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται
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 1Δ/2014
Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε.
T.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210−6400241, 210−6400686) ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail) (prosl.enstasi@asep.gr).
Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€) που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η
ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το παράβολο των πενήντα
ευρώ (50€) και μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e−παράβολο), βλ. λογότυπο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ" στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην
ένσταση και πρέπει να το έχει πληρώσει μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση
που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
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»
υποψηφίων 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 δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων, διορίζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών στο φορέα και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4)
μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός
προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του
ν.4093/2012, όπως ισχύει.
Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού τους στον οικείο φορέα, τα απαιτούμενα
από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων των
δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ν.
3242/2004, ν. 3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19−7−2013), εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας,
άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως
επόμενοι.
Μετά την έκδοση πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της
σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Το τεύχος
αυτό της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας,
για ενημέρωση των πολιτών, οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή του. Ενημερώνονται επίσης ηλεκτρονικά όλες
οι Διευθύνσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης των Νομών της Χώρας.
Τα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Ε Π Ι Σ Υ Ν Α Π Τ Ο Μ Ε Ν Α Μ Ε Τ Η Ν Α Ι Τ Η Σ Η Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α – Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ−ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες των Αθηνών:
α) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και β) «ΝΕΑ» και σε μία τοπική της έδρας του νομού όπου προκηρύσσονται 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, 3 Οκτωβρίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες θέσεων πρέπει απαραίτητα να
το δηλώσει στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης στο πεδίο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ»
της ηλεκτρονικής αίτησης.
• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή
ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ. 6 άρθρου 14 ν.2190/1994 όπως συμπληρώθηκε
με την παρ.10 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004
και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον 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 αναφερόμενα στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας
προκήρυξης.
Προϋποθέσεις:
Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4)
τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και
λοιπών 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 τελείως
ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και
απολαμβάνουν 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
περιπτώσεις.
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 εκπαίδευσης
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
ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και
απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι
λοιπές 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
ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και
απολαμβάνουν τα δικαιώματα των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός
γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).
• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Περιφερειακή ενότητα, φορέα και κλάδο ή
ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006)
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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
αναφερόμενα στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας προκήρυξης.
Προϋποθέσεις:
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
γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής
ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο
(25ο) έτος της ηλικίας τους και
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.
• ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
α. Παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς
Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. στις περιφερειακές
ενότητες των περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην
της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καλύπτεται 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 στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ και Β’
της παρούσας προκήρυξης (Ν.2190/1994, άρθρο 14 παρ. 6, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1
του Ν. 2527/97 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3260/2004).
β. Παλιννοστούντες ομογενείς
Ποσοστό 5% επί του συνόλου των προκηρυσσομένων θέσεων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε στις περιφερειακές
ενότητες των περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην
της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, καλύπτεται από ομογενείς προερχόμενους από χώρες της πρώην
Σοβιετικής ΄Ενωσης, που απέκτησαν 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 δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και
Β’ 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).
• ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤHΣ ΘΡΑΚΗΣ.
Ποσοστό 5‰ στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά κατηγορία, Περιφερειακή Ενότητα και φορέα, καλύπτεται
από Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι
εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί
από δήμο της Θράκης (αρ.23/ν.3647/2008).
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις κατωτέρω (Α), (Β),(Γ),(Δ), (Ε) και (ΣΤ) ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης
προσλαμβάνονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον
καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας σε σειρά πέραν του αριθμού των προσληπτέων και έχουν σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα, τα απαιτούμενα για τις θέσεις που επιθυμούν 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 φορέα
και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο 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 τo αντίστοιχο άρθρo 2 της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007, της ΔΙΠΠ/Φ.
ΕΠ.1/14/οικ.15653/10.6.2008 και της Απόφασης Αρ. 8312.11/7/09/27.2.2009 ).
Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά,
συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκήσει
το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ.4 άρθρο 12 ν.3230/2004,
ΦΕΚ 44/Α’/11.2.2004).
Β) Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό
επιτροπεία κατά τον χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης (τρίτο εδάφιο, παρ.21, άρθρο 20 ν.2738/1999, ΦΕΚ
180/Α΄/9.9.1999).
Γ) (i) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε συνεπεία του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.
(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου γεγονότος τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύτηκαν
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή ο τραυματισμός τους επέφερε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον
67%. Εφόσον για τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας,
το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ.6, άρθρο 18 ν.2768/1999, ΦΕΚ
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273/Α’/8.12.1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5, άρθρο 45 ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263/23.12.2008 ).
Δ) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος
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 πρόκειται
για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες
σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ.1, άρθρο 25 ν.3200/2003, ΦΕΚ 281/Α’/9.12.2003).
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
«Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν.3200/2003 »,ΦΕΚ 922/Β/8.6.2007).
Ε) (i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος
που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.
(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 πρόκειται
για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες
σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (άρθρο 78. ν.3659/2008, ΦΕΚ 77/Α’/7.5.2008)
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.1/14/οικ.15653/10.6.2008
«Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 ν.3659/2008 – (ΦΕΚ 77/Α/7.5.2008)», ΦΕΚ
1112/13.06.2008).
ΣΤ) Η Σύζυγος και τα τέκνα, σε περίπτωση δε μη υπάρξεως αυτών τα αδέλφια, προσώπου που απεβίωσε
συνεπεία του εργατικού ατυχήματος που συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος την 24η Ιουλίου
2008 (άρθρο 22 ν.3709/2008, ΦΕΚ 213/14.10.2008 και Απόφαση Αρ. 8312.11/7/09/27.2.2009).
Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω (Α), (Β),(Γ),(Δ), (Ε) και (ΣΤ) ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης οφείλουν
να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στο Παράρτημα Β΄της παρούσας).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής «ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» επισυνάπτονται πλην των
αναφερομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, τα ακόλουθα δικαιολογητικά με
τα οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη βάσει
της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης.
Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην
αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο
προσόν, κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ο υποψήφιος υποβάλλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος
του παρόντος παραρτήματος (παρ. 13).
1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Τίτλο σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε
περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί
και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν
διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με
το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου
του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο
οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε
σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη
(Π.Δ.50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η
βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη
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 τμήματος
που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα
κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται από την προκήρυξη για τις κατά περίπτωση θέσεις.
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Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν
διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το
ζητούμενο από την προκήρυξη, 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 προκήρυξη
ως προσόντα διορισμού (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου
Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την προκήρυξη,
πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.
• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου
καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων
ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1−5−2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία.
Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε.
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της
περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής,
καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες
διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί
συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι
Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής
κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται
ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί
συμπληρώνει στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της
βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ, ΤΕ)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το
Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους
προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ
ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει
το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται
μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία
του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση
που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του
τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής
ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:
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i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την
αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή
iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης
των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας
τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου
14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει
την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/
ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Επίσης, δεν υπέχουν υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του
τίτλου όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτέκτονα,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του π.δ. 38/2010, από το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας ή σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα π.δ. 53/2004 και 253/2006.
3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
Α. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
− Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά περίπτωση)
− Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή –Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ Τάξης, η οποία αποδεικνύεται με την
υποβολή όλων των όψεων του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ−ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε ισχύ,
που εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι είναι κάτοχος ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ.
− Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπονίας ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος (ειδικότητας Γεωπόνου) ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης 'Άσκησης του
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3919/2011 (ειδικότητας Γεωπόνου).
Ειδικότερα για τις άδειες άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικών (από τις οποίες δεν προκύπτει η ημερομηνία
αρχικής κτήσης αυτών) οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλουν σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να
προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης της άδειας.
Για όσους υποψηφίους έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο
εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία
επαγγελματική οργάνωση.
Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή το ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, οι οποίες πρέπει να είναι
σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής
αυτών όσο και κατά τον χρόνο διορισμού, πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος
τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση, που απαιτείται από την προκήρυξη.
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 τμήματος
που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου
σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη.
Σημείωση: Οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής
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 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ)
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του βασικού
τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται, σύμφωνα
με τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή
βεβαίωση ή βεβαίωση εγγραφής ή άλλη επαγγελματική άδεια μετά την απόκτηση αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε
με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της βαθμολογούμενης εμπειρίας αναφέρονται αναλυτικά
παρακάτω.
1. Βαθμολογούμενη εμπειρία
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα:
α) του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικόν προσόν διορισμού για
τις θέσεις με κωδικούς:
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Κωδ. Θέσης 360:

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα
προσόντα στον κωδικό 013 για όσους μετέχουν με εμπειρία.

Κωδ. Θέσης 362:

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα
προσόντα στον κωδικό 007

Κωδ. Θέσης 461:

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα
προσόντα στον κωδικό 011 για όσους μετέχουν με εμπειρία.

Κωδ. Θέσης 462:

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα
προσόντα στον κωδικό 012 για όσους μετέχουν με εμπειρία.

Κωδ. Θέσης 527:

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα
προσόντα στον κωδικό 007

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Β. (1) ή Β. (2) ή στις Ειδικές
Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόποι απόδειξης της εμπειρίας που ακολουθεί.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από την
προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού για τους ανωτέρω κλάδους, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία
που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων,
για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου
κριτηρίου των συνολικά πέντε (5) ετών εμπειρίας, προσμετρούμενη μετά την απόκτηση του ζητούμενου από
την προκήρυξη Βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.
β) Συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων για τις λοιπές θέσεις.
Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται:
i) ‘Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α (1) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόποι απόδειξης της
εμπειρίας) που ακολουθεί.
Ειδικότερα: Για την θέση με κωδικό 300, ΠΕ Γεωπόνων:
Ως Βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων προσμετρούμενη, πριν και μετά την απόκτηση της ζητούμενης
από την προκήρυξη Άδειας άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού (ειδικότητας Γεωπόνου), ή Βεβαίωση Άσκησης
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (ειδικότητας Γεωπόνου) ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης
'Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3919/2011 (ειδικότητας Γεωπόνου). ως
εξής:
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί μέχρι και 29.6.2002 λαμβάνεται υπόψη ως εμπειρία (διότι μέχρι την ημερομηνία
αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος). Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 30.6.2002 και μετά
λαμβάνεται υπόψη ως εμπειρία μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια.
Για όσους έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία που άρχισε πριν την 30−6−2002 και απέκτησαν άδεια σε
μεταγενέστερο χρόνο (μετά την 30−6−2002) και πάντως πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
προκειμένου να γίνει δεκτή όλη αυτή η προϋπηρεσία ως εμπειρία πρέπει να δηλώσουν στην Αίτηση − Υπεύθυνη
δήλωση την χρονική διάρκεια της εμπειρίας τους.
ii) ‘Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή βεβαίωση
εγγραφής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου
2 (Τρόποι απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.
iii) Για τις θέσεις με κωδικούς 359, 363, 416, 460, 522−526, 528−531, 534−540, η εμπειρία προσμετράται πριν
και μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη Άδειας άσκησης επαγγέλματος ή Επαγγελματική
Ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξης 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και προσμετρείται μετά την λήψη αυτής.
Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, κατά περίπτωση (βλ. παραπάνω τρόπο υπολογισμού), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ενότητα Α(1) ή στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόποι
απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.
2. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής
διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
(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
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να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και
η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται:
− Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
Στην Αίτηση− Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πρέπει 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, να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
− Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση− Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες
εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια
και το είδος της 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.
• Στην Αίτηση− Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, πρέπει 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, να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση− Υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες
και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια
και το είδος της εμπειρίας.
• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, δικαιολογητικών που απαιτούνται
από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή
ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
Στην Αίτηση− Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος
της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται
περί νομικού προσώπου και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να
αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να
συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο
και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία ενότητα του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν.4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 26.3.2014).
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Ειδικές Περιπτώσεις
1. Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος
της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
2. Απόδειξη εμπειρίας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού από πτυχιούχους της Νομικής που
είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου.
Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της
άδειας δικηγόρου, προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία για θέσεις ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού
πρέπει να προσκομίσουν:
(1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος απέκτησε
την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή του δικηγόρου.
(2) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος
ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).
(3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των ετήσιων «καταστάσεων
παραστάσεων στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής
της αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου στο διαγωνισμό. Η προσκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι
ενδεικτική και αρκεί να αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο συμβόλαιο
κατ’ έτος. Μόνο δε για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενική απασχόληση (καμία απολύτως
παράσταση και κανένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετράται χρόνος εμπειρίας. Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον
τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών
τους, επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως
έμμισθοι είτε αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια
της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και ο τρόπος πληρωμής τους.
Όταν ζητείται από την προκήρυξη «εξειδικευμένη εμπειρία» για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
απαιτείται επιπλέον:
(1) Στην αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει τον τόπο παροχής των υπηρεσιών του
(γραφείο, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας) καθώς και το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας
και να προσκομίζει.
(2) Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια
της εξειδικευμένης εμπειρίας.
3. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα.
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ) στην οποία
θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής
του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός
υπεύθυνος και
(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το
αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή
ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε
τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
4. Διδακτική εμπειρία
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια,
μεταδευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν:
α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας,
η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν/τα διδαχθέντα μαθήματα, η διάρκεια,
το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερικής) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες
ανά εβδομάδα για Χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας
διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη
και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ΄ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή πράξης πρόσληψης
γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση.
5. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής
θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην
περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην
περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από
την απόκτησή της και μετά.
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Όταν από την προκήρυξη απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση,
ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας ή βεβαιώσεως.
6. Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE
του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 Ν.3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία
Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοίου 125 & Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος
και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με το ν.3812/2009.
Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:
• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ.
• Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου.
Γ. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις.
1. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από
την προκήρυξη και όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση,
μετά την απόκτηση αυτών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.
2. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση− Υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
3. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ημέρες ασφάλισης, οι
μήνες 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
προκύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην
περίπτωση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 30
ημερών, μετατρέπονται σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που
προκύπτει.
4. 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.
5. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.
6. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Οι τίτλοι γλωσσομάθειας καθώς και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄.
7. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4)
τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και
λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολύτεκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας προσκομίζουν:
• Οι πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή
αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής
αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το τελευταίο πιστοποιητικό,
προκειμένου για αλλοδαπό, απαιτείται όταν αυτός είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα.
• Τα Τέκνα πολυτέκνων:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η
συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(ΑΣΠΕ). Το τελευταίο πιστοποιητικό, προκειμένου για αλλοδαπό, απαιτείται όταν αυτός είναι μόνιμα εγκατεστημένος
οικογενειακώς στην Ελλάδα.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των Πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως
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.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται
αναλυτικά.

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.

323

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 αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από
αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
Α. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979, το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται
αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από
αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
θ) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από
αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
η) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα,
με το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για
τους ανάπηρους πολέμου.
β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο ή τέκνα
ανάπηρα πολέμου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους.
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα
με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών
ή της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα.
Β. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει των διατάξεων του νόμου 3454/2006, το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
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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 Εκπαίδευσης 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
θητεία, βεβαίωση, περί του γεγονότος αυτού, από αρμόδια αρχή.
8. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ−ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας προσκομίζουν:
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 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%.
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 αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
στ)Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
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 αναπηρία.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με
την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης
ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό
διάστημα σπουδών.
γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του
θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή
διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους,
ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα
αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή
διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
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9. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι, δήμων των νομών Γρεβενών, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Φλώρινας,
Ευρυτανίας και Θεσπρωτίας ή των νησιών Ζακύνθου, Θήρας, Ικαρίας, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κω, Λέσβου,
Λευκάδας, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σάμου, Σύρου, Χίου, 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4257/2012 (παρ. 27 άρθρο 9), που προκηρύχθηκαν στον
αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον
δεκαετία, προσκομίζουν για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, βεβαίωση του δημάρχου του οικείου δήμου
σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν.3463/2006 (Α΄114).
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.
10. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
α. Οι παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένης
και της σελίδας με την Ελληνική προξενική θεώρηση, από την οποία 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 τη σχετική 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.
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 αλλοδαπής,
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 Περιφέρειας
για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει τη σχετική 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, θα υπηρετήσουν επί δεκαετία τουλάχιστον στις
περιοχές στις οποίες προκηρύσσονται οι αντίστοιχες θέσεις.
11. ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ.
Για την απόδειξη της ιδιότητας των Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από την Μουσουλμανική μειονότητα
της Θράκης οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν:
α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του υποψηφίου, ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει το θρήσκευμα.
β) Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας της Θράκης, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου/κοινότητας
ή πιστοποιητικό άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.
12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Τα κατωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ)
περιπτώσεις προσκομίζονται στο φορέα κατά το χρόνο του διορισμού)
Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄) απαιτείται:
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης:
α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός,
β) Βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της
περίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και
γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του σοβαρά τραυματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί
να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, την οποία υποβάλλει το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό,
εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης:
Για την απόδειξη της ιδιότητας του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του
οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή
κοινότητας και ανάλογη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα και
β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού, για την
υποπερίπτωση (i).
γ) Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα
αμέσως μετά το σεισμό αυτόν ή το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια
υγειονομική υπηρεσία του φορέα ασφάλισης του τραυματία, καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό
(ΔΙΠΠ/Φ.2.9/10/οικ.3389/9.2.2009) και
δ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του σοβαρά τραυματισμένου που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας ή του τραυματισμένου στον οποίο επήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, ότι
δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, για λόγους υγείας, την οποία υποβάλλει το πρόσωπο το οποίο
θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή σε ένα τέκνο,
για την υποπερίπτωση (ii).
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Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
ε) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/86 ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη
άλλο άτομο της οικογένειας και
στ) Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο οποίο να
εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε σοβαρά και νοσηλεύτηκε
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή ο τραυματισμός του επέφερε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
εξαιτίας του σεισμού της 7−9−1999 και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω
θανόντα ή σοβαρά τραυματισμένο που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή τραυματισμένο στον
οποίο επήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Δ) περίπτωσης:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα,
για την υποπερίπτωση (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 υποπερίπτωση (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
δικαίωμα 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 διορισμό.
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της
οικογένειάς 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 θάνατος
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.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Ε) περίπτωσης:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα,
για την υποπερίπτωση (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 υποπερίπτωση (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
δικαίωμα διορισμού:
− δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη
κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.
− δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 3659/2008 άλλο άτομο της
οικογένειας.
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το διορισμό.
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της
οικογένειάς 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 θάνατος
ή ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επήλθε
από το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η
Σεπτεμβρίου 2004.
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (ΣΤ) περίπτωσης:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της
οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα εξαιτίας του εργατικού ατυχήματος.
γ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής ή του Λιμενικού Σώματος από την οποία
να προκύπτει ότι ο θάνατος επήλθε συνεπεία του εν λόγω ατυχήματος που συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη Περάματος την 24η Ιουλίου 2008
Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν τις (Α), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) περιπτώσεις κατά την ημέρα
λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της
προκήρυξης.
13. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. (Ν.4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 26.3.2014)
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι
επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
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Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή
το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26−
12−1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36,ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’),
μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον
ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών
με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα
γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται
μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο
ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην
αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις τους, οι παρακάτω
φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή
PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ−CERT (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) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την
αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ−
INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ −
TELEFOS CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30−9−2009)
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT” (10−4−2014)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
• ECDL Profile Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
• Vellum Diploma in IT Skills
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γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό
των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Παρουσιάσεις’
και «Βάσεις Δεδομένων»)
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
• Basic I.T.
• Basic I.T.
• Basic I.T.

A.E.
Standard
Thematic
Core

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ−
INFOCERT ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Infocert Unities
θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Basic Office
• Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL CERT>>
• Global Intermediate
• Global Intermediate A
• Global Intermediate B
• Global Intermediate C
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την
προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική
περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως,
εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως
δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global
Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από
την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον
μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά
μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε),
είτε Τεχνολογικής (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 πιστοποιείται
ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα
οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία
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υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προυποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί,
δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί
τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης
ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
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.
6. Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της
αλλοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
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 Μηχανικoύ Υπολογιστών
− Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
− Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
− Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
− Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
− Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
− Πληροφορικής
− Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
− Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
− Βιομηχανικής Πληροφορικής
− Πληροφορικής και Επικοινωνιών
− Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
− Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
− Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
− Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
− Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
− Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
− Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
− Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
− Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

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
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω
φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες
της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία
χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς,
βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100, 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 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− και
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in
ESOL International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89, 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 ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− και
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL −EXPERT− και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
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• 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.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in
ESOL International (CEF C1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60−74, 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 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.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL ή PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER− INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL
I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −COMMUNICATOR−
και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL −
COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR −
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL
International (CEF B2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της
αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες
της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 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).
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• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Departement de

(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 de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
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.
• Goethe−Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
του Ινστιτούτου Goethe.
− Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του
Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του
Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31−12−2011)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH.
• 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.
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• 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.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)
(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. 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).
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του
Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην
Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.
• 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).
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του
Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην
Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.
• 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).
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του
Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην
Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
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Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999
(ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή
γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από
βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την
έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου
σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές
φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ−ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΚΕΦ. Β΄) πρέπει να συμπληρώσουν−υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του
διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.
Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1Δ/2014, απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επισημαίνονται τα εξής:
• Όσοι υποψήφιοι δεν είναι εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. (δηλαδή
όσοι δεν έχουν λάβει όνομα μέλους και κωδικό πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες), πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως
μέλη (ταυτοποιηθούν) στο διαδικτυακό τόπο (portal) του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στη διαδρομή: «Online Υπηρεσίες −>
Αίτηση Ταυτοποίησης Υποψηφίων» και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που τους
αποστέλλονται στο email τους, να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»).
• Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. πρέπει
να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το όνομα μέλους και τον κωδικό πρόσβασης που τους
έχουν ήδη δοθεί και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»). Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αυτών
παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος υπενθύμισης των κωδικών πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι, να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις για τις Ηλεκτρονικές
(Online) Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ.
Για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων παρέχονται στους υποψηφίους ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες,
ειδικά κείμενα βοήθειας, δυνατότητα επιλογής από λίστες τιμών, και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο.
Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τις δυνατότητες να διαβάσουν το ΦΕΚ της προκήρυξης, να προχωρήσουν στην
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, να την εκτυπώσουν, να εξέλθουν από την οθόνη της ηλεκτρονικής αίτησης
και να επιστρέψουν στη λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συνιστάται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης να γίνεται
αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που
αντιστοιχούν στα προσόντα, τις ιδιότητες ή τα κριτήρια της υποψηφιότητάς τους.
Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: Πολύτεκνος, Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας,
Τρίτεκνος, Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, Παλιννοστήσας Πόντιος ομογενής, Παλιννοστήσας ομογενής του
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ν. 2790/2000, ΄Ελληνας υπήκοος που προέρχεται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, Ειδικές
Περιπτώσεις Πρόσληψης πρέπει να δηλώσουν τα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, προκειμένου να
τους αναγνωριστούν οι αντίστοιχες ιδιότητες.
Στην παρούσα προκήρυξη δεν συμπληρώνεται το πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ».
Αν ένα από τα προσόντα (π.χ. μεταπτυχιακό, ξένη γλώσσα, εμπειρία) αποτελεί ταυτόχρονα και απαραίτητο
πρόσθετο προσόν (βλέπε «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ» στήλη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) που
πρέπει να κατέχει ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετέχει στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της προκήρυξης
για τις οποίες απαιτούνται τα προσόντα αυτά, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει τον κωδικό που αντιστοιχεί
στο συγκεκριμένο προσόν στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ», εφόσον
διαθέτει τα απαιτούμενα για την απόδειξή τους δικαιολογητικά.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τα προσόντα (μεταπτυχιακό, διδακτορικό, εμπειρία, δεύτερος τίτλος σπουδών
κ.λ.π.) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης στο πεδίο «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» προκειμένου να μοριοδοτηθεί για τα κριτήρια αυτά.
Ο υποψήφιος αναγράφει στην ηλεκτρονική αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς των θέσεων, στις
οποίες επιθυμεί να διορισθεί, εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού. Εφόσον ο υποψήφιος
πληροί τις προϋποθέσεις του κριτηρίου της εντοπιότητας αναγράφει στο πεδίο «ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» τον κατάλληλο κωδικό εντοπιότητας σύμφωνα με τον «Πίνακα Κατανομής Θέσεων» που
αντιστοιχεί στην (στις) επιδιωκόμενη (ες) θέση (εις) και δεσμεύεται να υπηρετήσει για μία τουλάχιστον δεκαετία.
Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί στην οθόνη των υποψηφίων
η σχετική ειδοποίηση επιτυχούς υποβολής και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στο email που δήλωσαν οι υποψήφιοι.
Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. Η εκτύπωση
της αίτησης είναι εφικτή και σε μεταγενέστερο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να εισέλθουν
στις Online Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν την αίτηση που έχουν
υποβάλει και ακολούθως την ένδειξη «Προβολή». Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της επιτυχούς υποβολής, η
αίτηση εμφανίζεται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» του λογαριασμού των υποψηφίων στις Online Υπηρεσίες
με την ένδειξη κατάστασης «Υποβλήθηκε». Σε άλλη περίπτωση, πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους
δίνονται ηλεκτρονικά.
Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που «Υποβλήθηκε», πρέπει,
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και από
τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Συμπλήρωση» και στη συνέχεια
να προχωρήσουν στην εκ νέου Υποβολή της. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν την
εκτυπωμένη μορφή της αίτησης υπογεγραμμένη και με την ένδειξη (ή αναγράφοντας σε αυτή) «Συμπλήρωση».
Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να αποστείλουν εκ νέου
δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση επιθυμίας μη συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, οι υποψήφιοι πρέπει να ακυρώσουν την
ηλεκτρονική τους αίτηση που είναι σε κατάσταση «Υποβλήθηκε» και να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν την ακύρωση της συγκεκριμένης αίτησης
για την εν λόγω προκήρυξη 1Δ/2014.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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