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Προκήρυξη
(Αριθμός 1/681M/2008)

Πλήρωσης οργανικών θέσεων
μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

O ΔΗΜAΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝOMOY ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

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

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

β) Του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2247/1994 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων συστήματος προσλήψεων» (ΦΕΚ 182/31.10.1994/
τ. Α΄).

γ) 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 με το ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 
125/23.5.2003 τ.Α΄).

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

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

στ) Του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχια−
κών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων 
(ΦΕΚ 138/16.6.2005 τ.Α΄)».

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

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

θ) Του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/23.12.2008/
τ.Α΄).

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

ια) Του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την 
απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 220/28.9.1998/τ.Α΄), όπως ισχύει.

ιβ) Του άρθρου 18 παρ. 8 του ν. 2539/1997 «Συγκρό−
τηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 
244/4.12.1997/τ.Α΄).

ιγ) Του άρθρου 9 παρ. 12 του ν. 2623/1998 «Ανασύνταξη 
των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρο−
νισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 139/25.6.1998/τ. Α΄).

ιδ) Του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προ−
στασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/1.5.2002/τ. Α΄).

ιε) Του άρθρου 30 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λει−
τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώ−
του και δεύτερου βαθμού» (ΦΕΚ 195/19.10.2004 τ.Α΄).

ιστ) Του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
143/28.6.2007/τ. Α΄).

ιζ) Των π.δ. 37α/1987 (ΦΕΚ 11/4.2.1987/τ. Α΄) και 22/1990 
(ΦΕΚ 7/22.1.1990/τ.Α΄) «Μερική επέκταση διατάξεων που 
ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλ−
λήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δι−
καίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» σε συνδυασμό με το π.δ.. 50/2001 «Κα−
θορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέ−
ων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 39/5.3.2001/τ. Α΄), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/23.12.2003 (ΦΕΚ 
315/31.12.2003 τ.Α΄), το π.δ. 44/9.3.2005 (ΦΕΚ 63/9.3.2005 
τ.Α΄), το π.δ. 116/8.6.2006 (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄) και το 
π.δ. 146/27.7.2007 (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 42948/10−12−2003 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» 
(ΦΕΚ 1854/11.12.2003/τ.Β΄) για τις διαδικασίες πλήρωσης 
θέσεων των φορέων του δημοσίου τομέα.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42948/2003 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 989/25.7.2006/τ.Β΄) για 
την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υπο−
βολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφίων.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ./6170/28.4.2004 απόφαση 
«Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπι−
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κού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 645/3.5.2004, τ.Β΄), 
όπως συμπληρώθηκε με την ΔΙΠΠ/Φ.Η1/11838/26.5.2004 όμοια (ΦΕΚ 807/28.5.2004, τ.Β΄) και τροποποιήθηκε και επε−
κτάθηκε ως προς την εφαρμογή της με την υπ’ αριθμ. 37363/12.6.2008 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1261/1.7.2008/τ.Β΄), με τις 
οποίες καθορίστηκαν ειδικά όρια ηλικίας διορισμού προσωπικού για ορισμένους κλάδους προσωπικού των Ο.Τ.Α.

5. Τις υπ’ αριθμ. 446/25.6.2007, 918/11.12.2007 και 790/14.10.2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποί−
ες προκηρύσσεται η πλήρωση εκατόν σαράντα έξι (146) συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού του Δήμου.

6. Το άρθρο 6 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1427/τ.Β΄/17.9.2004).
7. Την υπ΄αριθμ. 93658/3.10.2008 (ορθή επανάληψη της 83738/5.9.2008) απόφαση του Δημάρχου με την οποία 

συγκροτήθηκε επιτροπή για την τήρηση της όλης διαδικασίας και κατάρτισης των πινάκων κατάταξης των υπο−
ψήφιων με σειρά προτεραιότητας.

8. Την υπ’ αριθμ. 92271/30.9.2008 βεβαίωση του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εκκαθάρισης Δα−
πανών του Δήμου Ηρακλείου με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του Δήμου του έτους 2008 τόσο για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί 
για την πλήρωση των θέσεων αυτών υπό φορέα Δήμος Ηρακλείου και Κ.Α. 10−6011.001, 15−6011.001, 20−6011.001, 30−
6011.001, 35−6011.001, 40−5011.001, 45−6011.001, 50−6011.001 και 70−6011.001, όσο και την κάλυψη της δαπάνης η οποία 
θα προκληθεί από την εφαρμογή της προκήρυξης αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας η οποία 
δεν μπορεί να προσδιορισθεί στο στάδιο αυτό και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό έτους 2008 υπό φορέα Δή−
μος Ηρακλείου και Κ.Α. 00−6074.001.

9. Το γεγονός ότι για την παρούσα προκήρυξη αναλογούν δέκα (10) θέσεις προς πλήρωση από άτομα προστα−
τευόμενα από το ν. 2643/1998 όπως ισχύει, που διατέθηκαν με την 46839/715/5.8.2008 απόφαση της Υφυπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1685/τ. Β΄/21.8.2008), ως ακολούθως:

α/α ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ν. 2643/1998

1 ΥΕ16 Εργατών 
Καθαριότητας 
(οδοκαθαριστών 
και συνοδών 
απορριμματοφόρων)

Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) 
(πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄ παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 2

2 ΥΕ16 Εργατών 
Καθαριότητας 
(οδοκαθαριστών 
και συνοδών 
απορριμματοφόρων)

Έμμεση Α.Μ.Ε.Α.
(δεύτερο εδάφιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

3 ΥΕ16 Εργατών 
Καθαριότητας 
(οδοκαθαριστών 
και συνοδών 
απορριμματοφόρων)

Αναπήρων πολέμου και τέκνα τους
(περίπτωση δ΄ της παρ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

4 ΥΕ16 Εργατών 
Καθαριότητας 
(οδοκαθαριστών 
και συνοδών 
απορριμματοφόρων)

Πολυτέκνων
(περίπτωση α΄, παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

5 ΥΕ16 Εργατών 
Καθαριότητας 
(οδοκαθαριστών 
και συνοδών 
απορριμματοφόρων)

Τριτέκνων
(περίπτωση ε΄, παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

6 ΥΕ16 Εργατών 
Γεωπονικού 
Προσωπικού

Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) 
(πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄ παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

7 ΥΕ16 Εργατών 
Γεωπονικού 
Προσωπικού

Τριτέκνων
(περίπτωση ε΄, παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

8 ΥΕ16 Καθαριστριών Τριτέκνων
(περίπτωση ε΄, παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

9 ΥΕ16 Καθαριστριών Εθνικής Αντίστασης
(περίπτωση γ΄ της παρ. 1, άρθρου 1 ν. 2643/1998) 1

Αρμόδιος φορέας για την προκήρυξη των θέσεων αυτών είναι ο ΟΑΕΔ. (Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης του 
ΟΑΕΔ, ταχ. διεύθυνση: Λ. Κνωσσού 255 Β΄ και Νάθενα, Τ.Κ. 714 09 − Ηράκλειο Κρήτης (Τ.Θ. 1920), τηλέφωνα: 
2810− 236. 215, 2810− 323. 964 και 2810− 326. 474).

10. Το υπ’ αριθμ. 35414/31.12.2008 εγκριτικό επί της προκήρυξης έγγραφο του ΑΣΕΠ.
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Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα έξι (136) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

ΠΕ: 15 ΤΕ: 7 ΔΕ: 40 και ΥΕ: 74
♦ Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ 

και ΔΕ, κατά κλάδο καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ. 6 άρθρο 14 ν.2190/1994 όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον συνυποβάλουν με την 
αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας.

♦ Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ 
και ΔΕ, κατά κλάδο καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 
1 ν. 3454/2006), εφόσον συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας.

Για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η κατανομή των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 ως αντικαταστάθηκε, κατά το σημείο αυτό, με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 
3454/2006. Πλέον των ανωτέρω, του νόμου μη προβλέποντος περαιτέρω κατανομή, για την τελική κατανομή των 
θέσεων (για την περίπτωση πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων) εφαρμόσθηκε ένα αντικειμενικό κριτήριο αυτό 
του πολυπληθέστερου, από τους προκηρυσσόμενους, στον Οργανισμό κλάδου.

α) Οι δώδεκα (12) θέσεις που αναλογούν στην κατηγορία των πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, κατανέμονται 
ως εξής:

− Μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικού, 
− Μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, 
− Μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
− Δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικών, 
− Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας, 
− Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, 
− Τέσσερις (4) θέσεις στον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων και 
− Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ30 Τεχνιτών(Ελαιοχρωματιστές).
β) Οι έξι (6) θέσεις που αναλογούν στην κατηγορία των τριτέκνων ή τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, κατανέμονται 

ως εξής:
− Μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικού, 
− Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικών, 
− Μία (1) θέση στον κλάδο ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας και 
− Τρεις (3) θέσεις στον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, 
γονείς με τρία τέκνα και τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι 
θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον έχουν υποβάλει 
σχετική αίτηση συμμετοχής για τους αντίστοιχους κλάδους.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό είναι οι εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

α/α Κλάδοι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

Γενικές 
θέσεις 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
Θέσεις Πολυτ. και 
Τέκνα Πολυτέκνων

Θέσεις Τριτέκνων ή 
Τέκνα Τριτέκνων

(1) (1) (1)
1 ΠΕ1 Διοικητικού 4 2 1 1
2 ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 3 2 1 −
3 ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3 2 1 −

4 ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 1 1 − −

5 ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 1 1 − −
6 ΠΕ9 Γεωπόνων 1 1 − −
7 ΠΕ10 Καθηγητών (Γυμναστών) 2 2 − −
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

α/α Κλάδοι 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ανάλυση θέσεων

(1)
1 ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 2 2
2 ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας 2 2
3 ΤΕ17 Διοικητικών−Λογιστικών 1 1
4 ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

α/α Κλάδοι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟ−
ΛΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

Γενι−
κές 

θέσεις 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Θέσεις Πολυτ. 
και Τέκνα 

Πολυτέκνων

Θέσεις 
Τριτέκνων ή 

Τέκνα 
Τριτέκνων

(1) (1) (1)
1 ΔΕ1 Διοικητικών 4 1 2 1
2 ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας 4 2 1 1
3 ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΗΛ1 2 2 − −
4 ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΗΛ2 2 2 − −
5 ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 3 2 1 −
6 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων − ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ1 1 1 − −
7 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων − ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ2 1 1 − −
8 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων − ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ3 1 1 − −
9 ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 10 3 4 3
10 ΔΕ30 Τεχνιτών (Λιθοξόοι) 2 2 − −
11 ΔΕ30 Τεχνιτών (Μαραγκοί) 2 2 − −
12 ΔΕ30 Τεχνιτών (Ελαιοχρωματιστές) 3 2 1 −
13 ΔΕ30 Τεχνιτών (Καλουπατζήδες) 2 2 − −
14 ΔΕ30 Τεχνιτών (Πλακάς πεζοδρομίων) 1 1 − −
15 ΔΕ35 Δενδροκηπουρών−Δενδροκόμων Κηπουρών 2 2 − −
Ενδείξεις του πίνακα για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ:
Στις στήλες «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο, οι οποίες αναλύονται, 

κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.
Στις στήλες «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πο−

λυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται 

υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

α/α Κλάδοι 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟ−
ΛΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

Ανάλυση 
θέσεων 

(1)
1 ΥΕ16 Εργατών Γεωπονικού Προσωπικού 8 8 
2 ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας (Οδοκαθαριστών & Συνοδών Απορριμματοφόρων) 54 54 
3 ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας (Καθαρισμού εσωτερικών χώρων) 8 8

4 ΥΕ16 Εργατών Γενικά (Για την περισυλλογή, μεταφορά & περιποίηση αδέσπο−
των ζώων) 4 4

Ενδείξεις του πίνακα για την κατηγορία ΥΕ:
Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων, κατά κλάδο, οι οποίες αναλύονται, 

παραπλεύρως.
Στη στήλη με την ένδειξη (1) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπό−

ψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
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 λήξεως της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, 
αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 

 Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τους περιορισμούς 
του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε 
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310− 459 101 των κατωτέρω επιπέδων:

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και  
Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μη Διοικητικού Προσωπικού 
και Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 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 την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

2. Να έχουν γεννηθεί: 

α) Για τους κλάδους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και τους κλάδους της κατηγορίας ΔΕ: ΔΕ1 Διοικητικών και ΔΕ2 
Εποπτών Καθαριότητας, έως και το έτος 1988.

β) Για τους κλάδους: ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΗΛ1, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 
ΔΕ ΗΛ2, ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ1, ΔΕ28 
Χειριστών Μηχανημάτων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ2, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ3, 
ΔΕ30 Τεχνιτών (Λιθοξόοι), ΔΕ30 Τεχνιτών (Μαραγκοί), ΔΕ30 Τεχνιτών (Ελαιοχρωματιστές), ΔΕ30 Τεχνιτών 
(Καλουπατζήδες), ΔΕ30 Τεχνιτών (Πλακάς πεζοδρομίων) και ΔΕ35 Δενδροκηπουρών−Δενδροκόμων Κηπουρών, 
κατά τα έτη 1959 έως και 1988. 

γ) Για τον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων, κατά τα έτη 1964 έως και 1988.
δ) Για τους κλάδους: ΥΕ16 Εργατών Γεωπονικού Προσωπικού και ΥΕ16 Εργατών Γενικά (Για την περισυλλο−

γή, μεταφορά & περιποίηση αδέσποτων ζώων), έως και το έτος 1989.
ε) Για τον κλάδο ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας(Οδοκαθαριστών & Συνοδών Απορριμματοφόρων), κατά 

τα έτη 1964 έως και 1989. 
στ) Για τον κλάδο ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας(Καθαρισμού εσωτερικών χώρων), κατά τα έτη 1959 έως 

και 1989. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tα όρια ηλικίας διορισμού ορίστηκαν με βάση το έτος 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 
γιατί η εικοσαήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα λήγει οπωσδήποτε εντός του έτους 2009.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 
θέσης που επιλέγουν.

4. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:
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.
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γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, 
λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για 
σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Σημείωση:. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του 
Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

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

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους− μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Τα ανώτατα, κατά περίπτωση, όρια ηλικίας διορισμού 
πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (παρ. 1 
άρθρο 11 του ν. 3584/2007).

6. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών 
οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν.2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων 
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. 
Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή 
κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και 
κατέχουν οργανικές θέσεις.
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ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

1) Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικού, θέσεις τέσσερις (4)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα 
προσόντα 

1  Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης 
Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων 
(Marketing) ή Ιστορίας− Αρχαιολογίας− Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής 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 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) 
Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας 
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης 
ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης 
και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης 
ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών 
Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή 
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών−Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 
Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*.

X

2  Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Χ

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα: 
 α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του 
άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και 
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυν−

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 

2) Κλάδος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, θέσεις τρεις (3)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα 
προσόντα 

1  Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού 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*. 

X
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2  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. Χ
3  Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 

και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. X

4  Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 11 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της παρούσας προκήρυξης. X

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα: 
 α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του 
άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και 
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 

3) Κλάδος ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, θέσεις τρεις (3)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα 
προσόντα

1  Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 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*. 

X

2  Αδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. Χ

3  Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. X

4  Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 11 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της παρούσας προκήρυξης. X

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα: 
 α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του 
άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και 
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα.

4) Κλάδος ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, θέση μία (1)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα 
προσόντα

1  Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού 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*.

X

2  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. Χ
3  Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 

και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. X

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα: 
 α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το 
Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και 
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 
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5) Κλάδος ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών, θέση μία (1)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα 
προσόντα

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

X

2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. Χ
3  Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 

και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. X

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα: 
 α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το 
Συμβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και 
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 

6) Κλάδος ΠΕ9 Γεωπόνων, θέση μία (1)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα 

(Επικουρικός 
πίνακας 

κατάταξης, 
εφόσον η 
θέση δεν 

καλυφθεί από 
υποψήφιο 
του κύριου 

πίνακα)
1  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 
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 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*.

X X

2  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου. Χ Χ
3  Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. X −

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα: 
 α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του 
άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και 
 β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα. 
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7) Κλάδος ΠΕ10 Καθηγητών (Γυμναστών), θέσεις δύο (2)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα 
προσόντα 

1  Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Άθλησης και Ποιότητας 
Ζωής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*.

X

2  Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Χ

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα: 
 α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του 
άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και 
 β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
1) Κλάδος ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, θέσεις δύο (2)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα 
προσόντα 

1  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*.

X

2  Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. X

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα: 
 α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβού−
λιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και 
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμ−
φωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή 
του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 

2) Κλάδος ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας, θέσεις δύο (2)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα 
Προσόντα

1  Πτυχίο ή δίπλωμα Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα 
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*.

X

2  Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. X

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα: 
 α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του 
άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και 
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 
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3) Κλάδος ΤΕ17 Διοικητικών − Λογιστικών, θέση μία (1)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητα 
Προσόντα

1  Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 
ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Κοινωνικών− Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης 
Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 
ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής 
Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών 
ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 
ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής 
στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή 
Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 
Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών 
Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής 
και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες 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*.

X 

2  Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Χ

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα: 
α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της 

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

β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα. 

4) Κλάδος ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέσεις δύο (2)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Aπαραίτητα 
προσόντα

1  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας*.

X

2  Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Χ

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα: 
 α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του 
άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και 
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, 
σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
1) Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικών, θέσεις τέσσερις (4)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Aπαραίτητα 
προσόντα

1 − Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή 
− Πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ανεξάρτητα από 
ειδικότητα ή 
− Πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Απολυτήριος τίτλος:
− Ενιαίου Λυκείου ή 
− Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), των κλάδων: 
α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων ή 
β) Οικονομίας ή 
γ) Βιβλιοθηκονομίας ή 
− Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) των τμημάτων:
α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή
β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή 
γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή 
δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή
ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή
− Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

X

2  Γνώση Χειρισμού Η/Υ, στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Χ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα προσόντα.

2) Κλάδος ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας, θέσεις τέσσερις (4)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απαραίτητο 
προσόν 

1  Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας.

X

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνεται το απαραίτητο προσόν.

3) Κλάδος ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΗΛ1, θέσεις δύο (2)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά προσόντα
(Επικουρικοί πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 
oι θέσεις δεν 

καλυφθούν από 
υποψήφιους του 
κύριου πίνακα)
1ος 2ος

1  Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή 
ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας κατηγορίας 1ης. X X X

2  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) ή άλλος ισότιμος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για 
την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

X − −
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3  Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 
βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, 
ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει 
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό 
και εμπειρίας.

− X −

4  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) 
ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 
και αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά 
την απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

− − X

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

4) Κλάδος ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΗΛ2, θέσεις δύο (2)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά προσόντα
(Επικουρικοί πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 
oι θέσεις δεν 

καλυφθούν από 
υποψήφιους του 
κύριου πίνακα)
1ος 2ος

1  Άδειες άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 
Α΄ ειδικότητας κατηγορίας 1ης και ΣΤ΄ειδικότητας. X X X

2  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας, για την έκδοση των αδειών, υπηρεσίας, ότι οι ανωτέρω 
άδειες άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριμένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

X − −

3  Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
της αρμόδιας, για την έκδοση των αδειών, υπηρεσίας, ότι οι ανωτέρω 
άδειες άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριμένου 
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

− X −

4  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη 
εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
των ανωτέρω αδειών άσκησης επαγγέλματος.

− − X

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.
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5) Κλάδος ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, θέσεις τρεις (3)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα

(Επικουρικοί 
πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 
οι θέσεις δεν 

καλυφθούν από 
υποψήφιους 
του κύριου 

πίνακα)
1ος 2ος

1  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων X X X
2  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 
(ΦΕΚ 46 Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της 
άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε 
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας.

X − −

3  Ομώνυμος ή αντίστοιχης ειδικότητας απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος 
αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, 
για την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης 
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς 
είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

− Χ −

4 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

− − Χ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα

6) Κλάδος ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων − ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ1, θέση μία (1)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα

(Επικουρικοί 
πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 

η θέση δεν 
καλυφθεί από 
υποψήφιο του 
κύριου πίνακα)

1ος 2ος

1  Άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ (τσάπα 158 ίππων κλπ). Χ Χ Χ

2  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας. Χ Χ Χ
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3  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 
(ΦΕΚ 46 Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της 
άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

X − −

4  Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής 
της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της 
άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

− Χ −

5  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, 
μετά την απόκτηση της ανωτέρω άδειας μηχανοδηγού−χειριστή.

− − Χ

Σημείωση: Σε όλους τους πίνακες ισχύει και αντίστοιχη άδεια που έχει εκδοθεί βάσει του π.δ. 22/1976. Στην 
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας 
για την αντιστοιχία της άδειας, βάσει του π.δ. 22/1976, με την αιτούμενη από την προκήρυξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα

7) Κλάδος ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ2, θέση μία (1)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα

(Επικουρικοί 
πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 

η θέση δεν 
καλυφθεί από 
υποψήφιο του 
κύριου πίνακα)

1ος 2ος

1  Άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας 
Ε΄ τάξης Α΄ (προωθητήρας γαιών 410 ίππων). Χ Χ Χ

2  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας. Χ Χ Χ
3  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 
(ΦΕΚ 46 Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της 
άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

X − −
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4  Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής 
της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της 
άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

− Χ −

5  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της ανωτέρω άδειας μηχανοδηγού−χειριστή.

− − Χ

Σημείωση: Σε όλους τους πίνακες ισχύει και αντίστοιχη άδεια που έχει εκδοθεί βάσει του π.δ. 22/1976. Στην 
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας 
για την αντιστοιχία της άδειας, βάσει του π.δ. 22/1976, με την αιτούμενη από την προκήρυξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα

8) Κλάδος ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ3, θέση μία (1)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα

(Επικουρικοί 
πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 

η θέση δεν 
καλυφθεί από 
υποψήφιο του 
κύριου πίνακα)

1ος 2ος

1  Άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας 
Ζ΄ τάξης Γ΄ [ισοπεδωτής, 124 ίππων (ΗΡ)]. Χ Χ Χ

2  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας. Χ Χ Χ
3  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 
(ΦΕΚ 46 Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε 
τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της 
άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

X − −

4  Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής 
της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της 
άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

− Χ −

*10003262207090052*



5  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης(δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση 
της ανωτέρω άδειας μηχανοδηγού − χειριστή.

− − Χ

Σημείωση: Σε όλους τους πίνακες ισχύει και αντίστοιχη άδεια που έχει εκδοθεί βάσει του π.δ. 22/1976. Στην 
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας 
για την αντιστοιχία της άδειας, βάσει του π.δ. 22/1976, με την αιτούμενη από την προκήρυξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα

9) Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων, θέσεις δέκα (10)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα

(Επικουρικοί 
πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 
οι θέσεις δεν 

καλυφθούν από 
υποψηφίους 
του κύριου 

πίνακα)
1ος 2ος 

1  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας. X X X
2  Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων 

οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή 
Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 
ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών 
αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 
1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄)ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς 
ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων 
και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου 
ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου σχολής 
Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

X − −

3  Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. − X −

4  Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της 
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία 
οδηγού αυτοκινήτου διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση 
της ανωτέρω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

− − X

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.
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10) Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών (Λιθοξόοι), θέσεις δύο (2)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα

(Επικουρικοί 
πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 
οι θέσεις δεν 

καλυφθούν από 
υποψήφιους του 
κύριου πίνακα)

1ος 2ος

1  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών(ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
(ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(ΤΕΣ) ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

X − −

2  Ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής 
της αλλοδαπής.

− Χ −

3  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών.

− − Χ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

11) Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών (Μαραγκοί), θέσεις δύο (2)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα

(Επικουρικοί 
πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 
οι θέσεις δεν 

καλυφθούν από 
υποψήφιους του 
κύριου πίνακα)

1ος 2ος

1  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργικών Εργασιών 
Οικοδομών ή Ξυλουργών − Επιπλοποιών ή Ξυλουργός ή αντίστοιχο πτυχίο 
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών(ΤΕΕ) ή 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
(ΤΕΛ) ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(ΤΕΣ) ή 
σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

X − −

2  Ομώνυμος ή αντίστοιχης ειδικότητας απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολής της αλλοδαπής.

− Χ −

3  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών.

− − Χ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.
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12) Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών (Ελαιοχρωματιστές), θέσεις τρεις (3)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα

(Επικουρικοί 
πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 
οι θέσεις δεν 

καλυφθούν από 
υποψήφιους του 
κύριου πίνακα)

1ος 2ος

1  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή 
Ελαιοχρωματιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών(ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(ΤΕΣ) ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

X − −

2  Ομώνυμος ή αντίστοιχης ειδικότητας απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολής της αλλοδαπής.

− Χ −

3  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών.

− − Χ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

13) Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών (Καλουπατζήδες), θέσεις δύο (2)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα

(Επικουρικοί 
πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 
οι θέσεις δεν 

καλυφθούν από 
υποψήφιους του 
κύριου πίνακα)

1ος 2ος

1  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Εργασιών Οπλισμένου 
και Αόπλου Σκυροδέματος ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών(ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
(ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(ΤΕΣ) ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

X − −

2  Ομώνυμος ή αντίστοιχης ειδικότητας απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολής της αλλοδαπής.

− Χ −

3  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών.

− − Χ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.
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14) Κλάδος ΔΕ30 Τεχνιτών (Πλακάς πεζοδρομίων), θέση μία (1)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα

(Επικουρικοί 
πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 

η θέση δεν 
καλυφθεί από 
υποψήφιο του 
κύριου πίνακα)

1ος 2ος

1  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνίτη Μωσαϊκών και 
Πλακοστρώσεων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 
παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών(ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(ΤΕΣ) ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 
1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

X − −

2  Ομώνυμος ή αντίστοιχης ειδικότητας απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολής της αλλοδαπής.

− Χ −

3  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών.

− − Χ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

15) Κλάδος ΔΕ35 Δενδροκηπουρών−Δενδροκόμων Κηπουρών, θέσεις δύο (2)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κύρια 
Προσόντα 
(κύριος 
πίνακας 

κατάταξης)

Επικουρικά 
προσόντα

(Επικουρικοί 
πίνακες 

κατάταξης κατά 
ΣΕΙΡΑ, εφόσον 
οι θέσεις δεν 

καλυφθούν από 
υποψήφιους 
του κύριου 

πίνακα)
1ος 2ος

1  Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής 
ή Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων− Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή 
Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή 
Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή Ανθοκομίας−
Κηποτεχνίας ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων 
ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και 
Κηπευτικής ή Δασικής Παραγωγής ή Δενδροκομίας ή Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας ή Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης−Επεξεργασίας 
Προϊόντων Ελιάς−Φιστικιάς ή Αμπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών 
Αμπελουργίας − Οινοτεχνίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών(ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
(ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(ΤΕΣ) ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

X − −
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2  Ομώνυμος ή αντίστοιχης ειδικότητας απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης 
κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολής της αλλοδαπής.

− Χ −

3  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή 
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος 
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 
1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών.

− − Χ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνονται τα απαραίτητα για κάθε πίνακα προσόντα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
1) Κλάδος ΥΕ16 Εργατών Γεωπονικού Προσωπικού, θέσεις οκτώ (8)
2) Κλάδος ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας (Οδοκαθαριστών & Συνοδών Απορριμματοφόρων), θέσεις πε−

νήντα τέσσερις (54)
3) Κλάδος ΥΕ16 Προσωπικού Καθαριότητας(Καθαρισμού εσωτερικών χώρων), θέσεις οκτώ (8)
4) Κλάδος ΥΕ16 Εργατών Γενικά (Για την περισυλλογή, μεταφορά & περιποίηση αδέσποτων ζώων), θέσεις 

τέσσερις (4)

α/α ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Aπαραίτητο 
προσόν

1  Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου 
ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976−1977 έως και 1979−1980 θα 
γίνονται δεκτοί.

X

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με Χ σημειώνεται το απαραίτητο προσόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό της τελικής σειράς κατάταξης των υποψηφίων της κατηγορίας 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε περίπτωση ισοβαθμίας, αφού έχουν βαθμολογηθεί όλα τα κριτήρια 
κατάταξης, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός που έχει το 
μεγαλύτερο βαθμό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

1. Στις Ειδικές Περιπτώσεις διορισμού εμπίπτουν:
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 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 δυστυχήμα−
τος στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003.

 (ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και 
νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν ή 
λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρό−
κειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματι−
σθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (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 τελεσίδι−
κη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007 «Δι−
ορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν.3200/2003»,ΦΕΚ 922/Β/8.6.2007).
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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 πρό−
κειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματι−
σθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (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 «Διο−
ρισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 ν.3659/2008 – (ΦΕΚ 77/Α/7.5.2008)», ΦΕΚ 1112/13.06.2008).

2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω (Α), (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) περιπτώσεις προσλαμβάνονται στο 
δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/1997, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, καθ’ υπέρ−
βαση του προβλεπόμενου από την 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 φο−
ρέα, 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 προσωπο−
παγή θέση που συνιστάται με την απόφαση πρόσληψης στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και 
καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε κα−
ταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 ν. 2738/1999, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του 
άρθρου 18 του ν. 2768/1999 και τo αντίστοιχο άρθρo 2 της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007 και της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/
οικ. 15653/10.6.2008).

Τα υποβλητέα δικαιολογητικά για την απόδειξη των παραπάνω ιδιοτήτων αναφέρονται στο Κεφάλαιο H’ της 
παρούσας προκήρυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση απευθύνεται στo Δήμο Ηρακλείου και υποβάλλεται στο Τμήμα Προσωπικού, στην ακόλουθη ταχυδρομική 
διεύθυνση: 

Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02 – Ηράκλειο Κρήτης, (αρμόδια υπάλληλος για παροχή πληροφοριών: κα Βοργιά 
Κωνσταντία, τηλέφωνο: 2810 – 399 160, 

2810− 399 161,
2810− 399 162 και 
2810 − 399 163). 

Τα έντυπα των αιτήσεων (ΠΕ: 191Φ, ΤΕ: 192Φ, ΔΕ: 193Φ, ΥΕ: 194Φ) διατίθενται από το Δήμο Ηρακλείου, στην 
ίδια ως άνω διεύθυνση.

Σημείωση: Σε περίπτωση που αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη 
επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων:
α) Από την επιλογή του αρχικού menu «Έντυπα Αιτήσεων» – «Διαγωνισμών Φορέων» της ιστοσελίδας του 

ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
β) από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας www.kep.gov.gr και στην επιλογή Σύνδεσμοι, επιλογή «Ανεξάρτητες 

και άλλες αρχές», επιλογή «ΑΣΕΠ» − «Διαγωνισμών Φορέων». 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού 

(Π.Ε ή Τ.Ε ή Δ.Ε ή Υ.Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες 
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του 
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται όταν 
στην προκήρυξη προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία 
και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος που 
συμμετέχει ταυτόχρονα τόσο για θέση ΔΕ, όσο και για θέση ΥΕ της ίδιας προκήρυξης θα χρησιμοποιήσει το 
έντυπο της κατηγορίας ΥΕ και ανάλογα με την προτιμήσή του, θα αναγράψει και τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ, 
που μπορούν επικουρικώς να πληρωθούν με εμπειρία. 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ επιτρέπεται να δηλώσουν συμμετοχή για προκηρυσσόμενες θέσεις της κα−
τηγορίας τους (ΠΕ): 

• Σε δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή θα εγγράψουν στο έντυπο αίτησης της κατηγορίας 
ΠΕ τους τίτλους σπουδών που κατέχουν στις αντίστοιχες θέσεις, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις 
των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν για τις θέσεις αυτές.

• Σε περισσότερους από δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να συνυποβάλουν 
δεύτερο ή και περισσότερα έντυπα αιτήσεων της κατηγορίας ΠΕ, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις 
των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν για τις θέσεις αυτές. Όλα τα έντυ−
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πα θα συρράπτονται, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα, για τα οποία θα υποβάλλεται ένα και μόνο παράβολο. Η 
σειρά προτίμησης των θέσεων αυτών αναγράφεται από τους υποψηφίους στις παραπάνω έντυπες αιτήσεις, οι 
οποίες και θα αριθμούνται. 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΤΕ επιτρέπεται να δηλώσουν συμμετοχή για προκηρυσσόμενες θέσεις της κα−
τηγορίας τους (ΤΕ):

• Σε δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή θα εγγράψουν στο έντυπο αίτησης της κατηγορίας 
ΤΕ τους τίτλους σπουδών που κατέχουν στις αντίστοιχες θέσεις, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις 
των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν για τις θέσεις αυτές.

• Σε περισσότερους από δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να συνυποβάλουν 
δεύτερο ή και περισσότερα έντυπα αιτήσεων της κατηγορίας ΤΕ, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις 
των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν για τις θέσεις αυτές. Όλα τα έντυ−
πα θα συρράπτονται, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα, για τα οποία θα υποβάλλεται ένα και μόνο παράβολο. Η 
σειρά προτίμησης των θέσεων αυτών αναγράφεται από τους υποψηφίους στις παραπάνω έντυπες αιτήσεις, οι 
οποίες και θα αριθμούνται. 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ επιτρέπεται να δηλώσουν συμμετοχή για προκηρυσσόμενες θέσεις της κα−
τηγορίας τους (ΔΕ):

• Σε δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή θα εγγράψουν στο έντυπο αίτησης της κατηγορίας 
ΔΕ τους τίτλους σπουδών που κατέχουν στις αντίστοιχες θέσεις, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις 
των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν για τις θέσεις αυτές.

• Σε περισσότερους από δύο διαφορετικούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να συνυποβάλουν 
δεύτερο ή και περισσότερα έντυπα αιτήσεων της κατηγορίας ΔΕ, συμπληρώνοντας ανάλογα και τις ενδείξεις 
των λοιπών προσόντων που απαιτούνται από την προκήρυξη και διαθέτουν για τις θέσεις αυτές. Όλα τα έντυ−
πα θα συρράπτονται, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα, για τα οποία θα υποβάλλεται ένα και μόνο παράβολο. Η 
σειρά προτίμησης των θέσεων αυτών αναγράφεται από τους υποψηφίους στις παραπάνω έντυπες αιτήσεις, οι 
οποίες και θα αριθμούνται. 

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) μπορούν να δηλώσουν όλους 
τους προκηρυσσόμενους κλάδους/ειδικότητες της κατηγορίας τους, καθόσον απαιτείται ο ίδιος βασικός τίτλος 
σπουδών.

Όταν στην προκήρυξη προβλέπεται ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ για ορισμένους κλάδους οι υποψήφιοι πρέπει να εγγρά−
ψουν αυτόν στην αίτηση συμμετοχής τους δίπλα στην αντίστοιχη θέση την οποία επιλέγουν και για την οποία 
προβλέπεται τέτοιος κωδικός.

Με την κατάθεση της αιτήσεως, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επισυνάπτεται και παράβολο δέκα 
πέντε (15) Eυρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπό−
ψη.

 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η τυχόν δε ανακρίβεια των δηλου−
μένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

 Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομι−
κώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρί−
νεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνά−
πτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα 
από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας 
και η αίτησή του απορρίπτεται.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος ή ιδιότητας ή κριτηρίου είτε δήλωση 

ανάληψης υποχρέωσης ή δέσμευσης, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, 
διαφορετικά δηλώνεται με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. 

Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως, ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων δεν 
παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπλήρωσης των 
αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται, επιμελείται 
όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά 
που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει. Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει 
αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική 
περίπτωση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», χωρίς να ελέγχει το κύρος και το 
περιεχόμενο τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα 
δικαιολογητικά που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται.

Οι ίδιες παραπάνω ενέργειες που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο πρέπει να γίνονται 
από τον αρμόδιο υπάλληλο παραλαβής των αιτήσεων και στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται 
ταχυδρομικώς.
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Το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπαλλήλου σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρινές το ονοματεπώνυμό 
του.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας 
δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στις εφημερίδες, η οποία γίνεται μετά από δέκα ημέρες 
τουλάχιστον από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Το περιεχόμενο της περίληψης μεταδίδεται όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ολόκληρη 
η προκήρυξη, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο Κατάστημα του Δήμου 
Ηρακλείου συντασσομένου σχετικού πρακτικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγρα−

φο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότη−
τας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποι−
ητικό γεννήσεως.

2. Παράβολο δέκα πέντε (15) Eυρώ που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
3. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ή δήλωση στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο της 

αίτησης (όπου η δέσμευση αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄−ΓΕ−
ΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) ότι, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δι−
αδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχε θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, κατόπιν διορισμού του με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 ή αν κατείχε, 
ότι έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό του (παρ. 5 άρθρο 10 ν. 2839/2000).

Επίσης, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή του, σε πρωτότυπο ή αντί−
γραφο επικυρωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου:

4. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, 

η ημερομηνία και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χα−
ρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό 
με δύο δεκαδικά ψηφία. 

΄Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας, με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως 
βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί 
του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του 
πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. 

΄Οσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα, με το ζητούμενο από την προκήρυξη, 
υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο 
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου 
που ζητείται με την προκήρυξη. 

Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι, που ορίζονται στην προκήρυξη 
ως προσόντα διορισμού, απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η 
αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με τον ζητούμενο από την προκήρυξη.

Για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα, νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο 
θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ και 
η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. 

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι των ΙΕΚ πρέπει να προσκομίσουν: 
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση 

του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στo θεωρητικό μέρος των εξετάσεων 
πιστοποίησης 

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

Τίτλοι σπουδών (πλην των οριζομένων ως προσόντων διορισμού), όπως αυτοί αναφέρονται στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 
Α΄ της παρούσας προκήρυξης για τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον: 
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή 

το Ι.Τ.Ε, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώ−
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ρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) 
για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη Αναγνώρι−
σης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπου−
δών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 
10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί 
μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

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

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κρά−
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας 
από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α) 
όπως ισχύει και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλμα−
τος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβού−
λιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του 
π.δ. 231/1998 (ΦΕΚ 178Α΄), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτι−
μία και την αντιστοιχία του τίτλου.

Σημείωση: (βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογι−

κής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζε−
ται ως αδιαβάθμητος (ν.3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος στη θέση του εντύπου της 
αίτησης που αναφέρεται στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλ. «5».

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες. 
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 

και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων 
της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της 
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. και Τ.Ε.Ι., που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζό−
μενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο−
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση 
του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής, τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

β) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από 
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)− Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία καθώς και βεβαίωση 
αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
εικοσάβαθμη κλίμακα.

γ) Για τίτλους Υποχρεωτικής μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοι−
χίας και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομο−
γενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε) της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Οι κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμ−
φωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγ−
γελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) των άρθρων 13 και 14 του π.δ. 231/1998 
(ΦΕΚ 178Α΄), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την 
αντιστοιχία του τίτλου.

5. ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΠΕ, ΤΕ)
Μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, καθώς και βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, η οποία 

να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. 
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 
α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−

ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή β) πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει 
εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
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Σε περίπτωση που, από το πιστοποιητικό ή την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμε−
νο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστι−
κό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρί−
ζεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισο−
τιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος,

β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει τον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχι−
ακός τίτλος.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ο.Α.Ε.Δ. (ΓΙΑ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., στο οποίο να 

αναφέρεται το χρονικό διάστημα της κατάρτισης και η ειδικότητα. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την 
“Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.” (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140, Κηφισιά). Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστο−
ποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ που εκτέλε−
σε το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν άλλη βεβαίωση. 

Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ σε αντικείμενο συναφές 
με εκείνο της προς πλήρωση θέσης (παρ. 8 άρθρου 24 ν.3200/2003), δεν εμπίπτει στα προγράμματα που αναφέ−
ρονται στην παράγραφο αυτή.

7. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟ−
ΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ: 
− Άδεια άσκησης επαγγέλματος, κατά περίπτωση, για τους κλάδους της κατηγορίας ΠΕ, όπου αυτή απαιτείται, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο: ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ, 
του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ της παρούσας προκήρυξης. 

Για όσους υποψηφίους έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο Ανα−
γνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγρα−
φή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγ−
γελματική οργάνωση.

−Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας κατηγορίας 1ης, για 
τον κλάδο ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΗΛ1, 

−Άδειες άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας κατηγορίας 1ης και 
ΣΤ΄ειδικότητας, για τον κλάδο ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΗΛ2, 

−Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων, για τον κλάδο ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών 
Αυτοκινήτων, 

−Άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Γ΄ και άδεια οδήγη−
σης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας, για τον κλάδο ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ1,

−Άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ε΄ τάξης Α΄ και άδεια οδήγη−
σης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας, για τον κλάδο ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ2,

−Άδεια μηχανοδηγού−χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ΄ τάξης Γ΄ και άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας, για τον κλάδο ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ3 και 

−Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας, για τον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων.
Από τις ανωτέρω άδειες, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως 

και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο διορισμού, πρέπει να 
αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια, που απαιτείται από την 
προκήρυξη.

Ειδικότερα: 
α) 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,

β) για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την 
προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν 
και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. 

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή 
φθοράς των αρχείων της, αρκεί:

- η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς 
και 

-  η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει 
την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την 
προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν 
δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας 
και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής»,

γ) για τον κλάδο χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων: 
−Γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν 

βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση 
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της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 
έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
− Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση αυτών, όπως αυτή 

ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε 
το τίτλο σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της 
κατεύθυνσης που ζητείται από την προκήρυξη.

8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
α. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας.
Η εμπειρία είτε ως προσόν διορισμού είτε ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης πρέπει να έχει αποκτηθεί 

με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Τομέα ή με την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελματία.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής 
διάρκειας της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της 
παρούσας προκήρυξης.

β. Βαθμολογούμενη εμπειρία.
•Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης νοείται η απασχόληση με σχέ−

ση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε οποιαδήποτε κα−
θήκοντα ή έργα, προσμετρούμενη μετά την απόκτηση του ζητούμενου από την προκήρυξη Βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Β (3) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας προκήρυξης.

• Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή 
τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα: 

α) συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, προσμετρούμενη:
(i) μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την προκήρυξη Άδειας, για τους κλάδους: ΠΕ3 

Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχα−
νικών, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:ΔΕ ΗΛ1, ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΗΛ2, ΔΕ26 
Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ1, ΔΕ28 Χειριστών Μη−
χανημάτων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ2 και ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων−ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΔΕ ΧΜ3. 

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Α (1) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας προκήρυξης.

(ii) πριν και μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη Άδειας άσκησης επαγγέλματος Γεωπό−
νου, για τον κλάδο ΠΕ9 Γεωπόνων, ως εξής: 

Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου μέχρι και 29.6.2002 λαμβάνεται υπόψη ως 
εμπειρία (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος). Ο χρόνος εμπειρίας 
που έχει διανυθεί από 30.6.2002 και μετά λαμβάνεται υπόψη ως εμπειρία μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια 
(π.δ. 344/2000, π.δ. 117/2001) και προσμετρείται μετά την λήψη αυτής. Για όσους έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία 
που άρχισε πριν την 30.6.2002 και απέκτησαν άδεια σε μεταγενέστερο χρόνο (μετά την 30.6.2002) και πάντως 
πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να γίνει δεκτή όλη αυτή η προυπηρεσία ως 
εμπειρία πρέπει να δηλώσουν στην υπεύθυνη δήλωση την χρονική διάρκεια της εμπειρίας τους. 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 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας 
προκήρυξης.

(iii) μετά την απόκτηση του ζητούμενου από την προκήρυξη Βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο οι υποψήφιοι 
μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, για τους κλάδους: ΠΕ1 Διοικητικού, ΠΕ10 Καθηγητών (Γυμναστών), ΤΕ3 
Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ17 Διοικητικών−Λογιστικών, ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕ1 
Διοικητικών, ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας, ΔΕ30 Τεχνιτών(Λιθοξόοι), ΔΕ30 Τεχνιτών(Μαραγκοί), ΔΕ30 Τεχν
ιτών(Ελαιοχρωματιστές), ΔΕ30 Τεχνιτών(Καλουπατζήδες), ΔΕ30 Τεχνιτών (Πλακάς πεζοδρομίων) και ΔΕ35 
Δενδροκηπουρών−Δενδροκόμων Κηπουρών.Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας προκήρυξης.

β) συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των τίτλων σπουδών που ζητούνται από την προκήρυξη, προσμετρούμενη 
μετά την απόκτηση του ζητούμενου από την προκήρυξη Βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο οι υποψήφιοι 
μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, για τον κλάδο ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές 
Περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας προκήρυξης.

γ) επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου, προσμετρούμενη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη 
Άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, για τον κλάδο ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων.

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Α (1) και Α (2) αθροιστικά ή στις 
Ειδικές Περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας προκήρυξης.

γ. Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50%.
Ως εμπειρία, για την οποία ο υποψήφιος δικαιούται προσαύξηση του κριτηρίου αυτού, νοείται η εμπειρία που 

αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτά της προκηρυσσόμενης θέσης, εφόσον 
αυτή έχει αποκτηθεί στις κατωτέρω περιπτώσεις:
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i) Σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ του δημόσιου τομέα της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. 

ii) Ένεκα συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή 
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., δυνάμει προγραμματικών 
συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο χρόνος εμπειρίας για την εφαρμογή της ανωτέρω προσαύξησης πρέπει να είναι, αθροιστικά, ίσος ή μεγα−
λύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και να έχει πραγματοποιηθεί κατά την χρονική περίοδο από 1.1.1990 
έως και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας προκήρυξης (άρθρο 2 ν. 3320/2005, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3613/2007).

Οι τρόποι απόδειξης της εμπειρίας με δικαίωμα προσαύξησης αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή στις Ειδικές 
Περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας προκήρυξης.

δ. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).
9. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΓΙΑ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Η γνώση ξένης γλώσσας και τα επίπεδα αυτής, είτε απαιτείται ως προσόν διορισμού είτε λαμβάνεται υπόψη 

ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της 
παρούσας προκήρυξης.

10. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)
H γνώση χειρισμού Η/Υ, αποδεικνύεται σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της 

παρούσας προκήρυξης.
11. ΓΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AUTOCAD (ΓΙΑ ΠΕ3, ΠΕ4)

Η γνώση σχεδιαστικού προγράμματος autocad, αποδεικνύεται:

είτε: 1) με εμπειρία στο σχεδιαστικό πρόγραμμα autocad διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών αποδεικνυόμενη, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας προκήρυξης και ειδικότερα:

 (i) Στην παράγραφο Β [ περιπτώσεις (1) ή (2) ] ή 
 (ii) Στις Ειδικές Περιπτώσεις. 
Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η εμπειρία με έναν από τους ανωτέρω τρό−

πους, πρέπει να αναγράφονται ρητώς.
είτε: 2) με πτυχίο ή δίπλωμα δημόσιας ή άλλης αναγνωρισμένης σχολής σχεδιαστικού προγράμματος 

Autocad.
12. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΓΙΑ ΥΕ)
 Οι υποψήφιοι της ΥΕ κατηγορίας: 
Για την απόδειξη του κριτηρίου των ανηλίκων τέκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήμου ή κοι−

νότητας.
13. ΑΝΕΡΓΙΑ (ΓΙΑ ΥΕ)
Οι υποψήφιοι της ΥΕ κατηγορίας: 
 Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας, βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. από 

την οποία να προκύπτει: α) ότι είναι άνεργος κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων και β) η ημερομηνία της 
τελευταίας εγγραφής συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης.

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

αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλο−
δαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται 
και από πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του πολυτέκνου αναφέρονται κατά 
περίπτωση στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας προκήρυξης.
♦ Τα τέκνα πολυτέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων 

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

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

Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπή αρχή ορίζεται στο 
τέλος του Κεφαλαίου Γ΄ της προκήρυξης.

Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των Πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτή−
τως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, πρέπει να περιλαμβάνει:
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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.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τέλος του Κεφαλαίου Γ΄ της προκήρυξης.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: 
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται ανα−

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

οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανα−
πηρία.
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β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα 
με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευ−
σης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το 
χρονικό διάστημα σπουδών.

γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του 
θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή δι−
ακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, 
ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρω−
μένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει 
ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων. 

16. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.
Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε» Θεσσαλονίκης, 

προκειμένου να τύχουν προσαυξήσεως κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθμολογίας που συγκεντρώ−
νουν από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να προσκομίσουν:

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

β) Αντίγραφο Πράξεως παραιτήσεως, προκειμένου για τους παραιτηθέντες.
Οι προϋποθέσεις χρήσης της ανωτέρω προσαύξησης αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄.
17. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
 Για τους υποψηφίους που κάνουν χρήση του πλεονεκτήματος της εντοπιότητας: 
 − ΔΗΜΟΥ 
 ♦ Για την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη του Δήμου Ηρακλείου, πιστοποιητικό του Δήμου, από το οποίο 

να προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.
Για την ανωτέρω περίπτωση οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του πλεονεκτήματος της εντοπιότητας πρέ−

πει να συμπληρώσουν τη σχετική ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής τους ή να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, 
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι δέχονται να υπηρετήσουν στη θέση της επιλογής τους επί μια τουλάχι−
στον δεκαετία. Οι ίδιοι υποψήφιοι απαγορεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 3051/2002, να απο−
σπαστούν, μετατεθούν, μεταταγούν ή μεταφερθούν πριν τη συμπλήρωση δεκαετίας.

18. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ− ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.

Της αλλοδαπής 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επι−

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

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

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

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

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

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, 
συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο εν−
διαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων 
που έχει στα χέρια του.
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Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντί−
γραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 
2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει 
την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 15/οικ. 27928/13.10.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2171/τ.Β΄/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτλων 
σπουδών που απονέμονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους 
από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ, επι−
κυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π, χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους 
από δικηγόρο.

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

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση 
συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο 
κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Απολυθέντες ή παραιτηθέντες από την «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.» Θεσσαλονίκης δικαιούνται 

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

Ο τρόπος απόδειξης της ανωτέρω προσαύξησης αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄− ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 8 του ν. 3051/2002, ως ισχύει και τη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.

Όταν για την πλήρωση θέσεων προβλέπονται κύρια και επικουρικά προσόντα, προηγούνται όσοι διαθέτουν τα 
κύρια προσόντα και ακολουθούν οι υπόλοιποι με τα επικουρικά προσόντα κατά τη σειρά των πινάκων.

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά προτεραιότητας αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας προκήρυξης.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ
♦ Ως δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο θέσεων των κατηγοριών 

ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προ−
κήρυξη, θεωρείται μόνο τίτλος ΑΕΙ (Π.Ε), προκειμένου για θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και μόνο 
τίτλος ΤΕΙ, προκειμένου για θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Για την κατηγορία ΔΕ 
♦ Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που συμμετέχουν στη διαδικασία με 

τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και με οποιονδήποτε τίτλο σπουδών τουλάχιστον υπο−
χρεωτικής εκπαίδευσης, καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας όπως αυτή προκύπτει από τη 
βαθμολόγηση των κριτηρίων κατάταξης υποψηφίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πλην των κριτηρίων του 
βασικού τίτλου σπουδών και του Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. ή δεύτερου τίτλου σπουδών. 

♦ Για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτούνται 
ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι από ένας τίτλοι σπουδών ΔΕ, υποψήφιος που κατέχει δύο 
ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον κύριο πίνακα, βαθμολογείται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3051/2002, με 150 μονάδες για το 
δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείμενο συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό 
προσόν διορισμού στις προκηρυσσόμενες θέσεις. Προκειμένου όμως για κατάταξη σε επικουρικούς πίνακες στους 



οποίους οι τίτλοι σπουδών διαφοροποιούνται ως προς τους κύριους τίτλους σπουδών, υποψήφιος που κατέχει 
δύο ή περισσότερους τίτλους, από τους τίτλους που απαιτούνται για την κατάταξή του στον επικουρικό πίνακα 
δεν βαθμολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3051/2002,με 150 
μονάδες ακόμα και αν ο δεύτερος τίτλος είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ − ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου υποχρεούται να καταρτίσει, να αναρτήσει και να αποστείλει στο ΑΣΕΠ τους πίνακες κα−
τάταξης των υποψηφίων εντός σαράντα πέντε (45) ημερών το αργότερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβο−
λής των αιτήσεων (παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002, ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 
του άρθρου 4 του ν. 3260/2004).

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων συντάσσονται από επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου που έχει οριστεί με 
την 93658/3.10.2008 (ορθή επανάληψη της 83738/5−9−2008) απόφαση του Δημάρχου, η οποία είναι αρμόδια και 
για την τήρηση της όλης διαδικασίας εφαρμογής της προκήρυξης. Στους πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία τα 
οποία λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στο Δημοτικό κατάστημα και στο κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ηρακλείου συντασσομένων σχετικών πρακτικών που υπογράφονται από δύο υπαλλήλους του Δήμου και της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, αντιστοίχως.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που 
αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η άσκηση της εν−
στάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση 
πρέπει να επισυνάπτεται και αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα (40) Ευρώ που εκδίδεται από Δημό−
σια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
ενστάσεων οι πίνακες κατάταξης με τις σχετικές αιτήσεις και δικαιολογητικά θα αποσταλούν από το Δήμο στο 
ΑΣΕΠ για έλεγχο. Το ΑΣΕΠ προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο, εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και εκδί−
δει σχετική απόφαση.

Η ανωτέρω απόφαση του ΑΣΕΠ αποστέλλεται στο Δήμο Ηρακλείου, η οικεία επιτροπή του οποίου καταρτίζει, 
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002, ως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 2 
του άρθρου 4 του ν. 3260/2004 εντός είκοσι (20) ημερών μετά την παραλαβή της σχετικής απόφασης του ΑΣΕΠ, 
τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διοριστέων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αυτή, και απο−
στέλλει τους πίνακες διοριστέων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης μέχρι τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν 
μπορεί να προσλαμβάνονται αμέσως πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων από το ΑΣΕΠ, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η οποία θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο όριο μέχρι την 
προηγούμενη της δημοσίευσης των ατομικών πράξεων διορισμού βάσει του πίνακα διοριστέων. Μετά τη δημοσίευση 
των πινάκων διοριστέων οι κατά τα ανωτέρω προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτούς απολύονται 
το αργότερο την προηγούμενη της δημοσίευσης των ατομικών πράξεων διορισμού των περιλαμβανομένων 
στον πίνακα διοριστέων. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή 
τους έως την ημέρα της απόλυσης χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Οι προσληφθέντες που 
περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων συνεχίζουν να απασχολούνται με την ανωτέρω σύμβαση εργασίας 
μέχρι την προηγούμενη της ορκωμοσίας τους που θα γίνει μετά τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν 
προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του πίνακα κατάταξης, θα έχει 
αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω προσλήψεώς τους με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. Οι διοριστέοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο διορισμού στο Δήμο Ηρακλείου, 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 και ν. 3448/2006), εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός 
της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι. 

Οι επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) 
μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.

 2. Για τις ειδικές περιπτώσεις διορισμού (όπως αναφέρονται στο τέλος του Κεφαλαίου Α΄) απαιτείται: 
Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης: 
α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός,
β) Βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της πε−

ρίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και 
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γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρά τραυματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυ−
μεί 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 οποί−

ου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοι−
νότητας 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 Αλ−
ληλεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού, για την υποπερί−
πτωση (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), καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον 
τραυματισμό, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 5, περ. α’ του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008/τ.Α΄) 
διά του οποίου προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/8.12.1999/τ.Α΄) 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% προ−
σώπου, ότι δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, για λόγους υγείας, την οποία υποβάλλει το πρόσω−
πο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στην σύζυγο ή 
σε ένα τέκνο, για την υποπερίπτωση (ii).

Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
ε) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάτα−

ξη άλλο άτομο της οικογένειας και
στ) Πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο οποίο να εμ−

φανίζονται 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%, εξαι−
τίας του σεισμού της 7−9−1999 και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω θα−
νόντα 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 πιστοποιεί−

ται ο σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την υποπερί−
πτωση (ii). 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος ή το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δι−

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

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

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

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

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

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

 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 πιστοποιεί−

ται ο σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την υποπερί−
πτωση (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 δικαί−

ωμα 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. 



 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 9597

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

ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογέ−
νειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος.

στ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνα−
τος ή ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επήλ−
θε από το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 
27η Σεπτεμβρίου 2004.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Τα Πα−
ραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, καθώς και το έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για την απόδειξη της εμπειρίας 
(όπου αυτό απαιτείται) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

2. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ):
α) Περίληψή της να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της έδρας του Νομού Ηρακλείου.
Η τελευταία δημοσίευση της περίληψης να γίνει μετά από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευση 

της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
β) Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύ−

χος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) στο κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου.
3. Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης να δοθεί και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 

Ηράκλειο, 31 Δεκεμβρίου 2008

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ
Τίτλος σπουδών ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας που απαιτείται:  Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου
σύμφωνα με την προκήρυξη  υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα 
  με δύο δεκαδικά ψηφία, επί τον 
 αριθμό εκατό (100)
Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, δεύτερος τίτλος σπουδών σε
αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών 
που απαιτείται σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη: 150

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, πιστοποιητικό επιτυχούς
παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής
κατάρτισης του ΟΑΕΔ σε αντικείμενο συναφές με το 
αντικείμενο της θέσης (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄): 70

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ 
− Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: 300
− Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο:  150
− Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο 
 γνωστικό αντικείμενο της θέσης: 150
− Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο
 γνωστικό αντικείμενο:  50
Για τον υποψήφιο που κατέχει δύο τίτλους μεταπτυχιακών 
σπουδών η βαθμολογία είναι αθροιστική.

Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Για τους πρώτους δώδεκα μήνες: 5 μονάδες ανά μήνα
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  8 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  9 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  8 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  5 μονάδες ανά μήνα.
Η ανωτέρω εμπειρία προσαυξάνεται για όσους υποψηφίους
εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
− Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50%.
Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας 
υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας.

Γ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
− Για άριστη γνώση:  70
− Για πολύ καλή γνώση: 50
− Για καλή γνώση: 30
− Για μέτρια γνώση (βαθμολογείται η συγκεκριμένη γλώσσα 
μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη)  10
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η 
βαθμολογία είναι αθροιστική.

Δ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Για τους δημότες δήμου ή κοινότητας, εφόσον επιθυμούν
 το διορισμό τους σε θέσεις του δήμου ή της κοινότητας του
 οποίου είναι δημότες ή σε θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής 
επιχείρησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματός τους και 
δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία:  150

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

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Αν οι ανωτέρω μονάδες συμπίπτουν μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μο−

νάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες 
στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να κα−
ταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότε−
ρο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην 
ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά 
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ
Τίτλος σπουδών ΔΕ κατηγορίας που απαιτείται:  Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου
σύμφωνα με την προκήρυξη  υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα 
  με δύο δεκαδικά ψηφία, επί τον 
 αριθμό εκατό (100)

Για την κατηγορία ΔΕ, πιστοποιητικό επιτυχούς
παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής
κατάρτισης του ΟΑΕΔ σε αντικείμενο συναφές με το 
αντικείμενο της θέσης (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄):   70

Για την κατηγορία ΔΕ, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών,
δεύτερος τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ή δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης 
του ΟΕΕΚ δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης,
σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης:  150
 
Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Για τους πρώτους δώδεκα μήνες: 5 μονάδες ανά μήνα
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  8 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  9 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  8 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  5 μονάδες ανά μήνα.
Η ανωτέρω εμπειρία προσαυξάνεται για όσους υποψηφίους
εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
− Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50%.
Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας 
υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας.

Γ. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
− Για άριστη γνώση:   70
− Για πολύ καλή γνώση:  50
− Για καλή γνώση:  30
− Για μέτρια γνώση (βαθμολογείται η συγκεκριμένη γλώσσα 
μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη)   10
Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η 
βαθμολογία είναι αθροιστική.

Δ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Για τους δημότες δήμου ή κοινότητας, εφόσον επιθυμούν
 το διορισμό τους σε θέσεις του δήμου ή της κοινότητας του
 οποίου είναι δημότες ή σε θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής 
επιχείρησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματός τους και 
δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία:   150

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

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Αν οι ανωτέρω μονάδες συμπίπτουν μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μο−

νάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες 
στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να κα−
ταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότε−
ρο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν και αυτό συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτερος στην 
ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά 
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
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Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ
Για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα 100
Για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα 200
Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 300

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Για κάθε εξάμηνο και έως 8 συνολικά 50

Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Για τους πρώτους δώδεκα μήνες: 5 μονάδες ανά μήνα
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  8 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  9 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  8 μονάδες ανά μήνα.
Για τους επόμενους δώδεκα μήνες:  5 μονάδες ανά μήνα.
Η ανωτέρω εμπειρία να προσαυξάνεται για όσους υποψηφίους
εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
− Εμπειρία με δικαίωμα προσαύξησης κατά 50%.
Για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας 
υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας ημέρας

Δ. ΗΛΙΚΙΑ
Έως και 24 ετών 50
Άνω των 24 έως και 30 ετών  75

Ε. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Για τους δημότες δήμου ή κοινότητας, εφόσον επιθυμούν
το διορισμό τους σε θέσεις του δήμου ή της κοινότητας του
οποίου είναι δημότες ή σε θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής 
επιχείρησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματός τους και 
δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία:  150

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

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στο συνολικό βαθμό προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες 

στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και 
ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ 
αυτών αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ − ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ 50% −

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ)

1. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας 
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής 

διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής: 
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα 

να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και 
η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

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

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

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

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

δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού 
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της 
υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προ−
κύπτει 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.
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκε−

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

τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
(3) Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τους οποίους ως βαθμολογούμενη εμπειρία 

λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα, προσκομίζουν:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
• Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης 

του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να 
προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης. Προκειμένου οι υποψήφιοι να δικαιωθούν της προσαύξησης της εμπειρίας 
κατά 50%, εφόσον έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα πρέπει να λάβουν υπόψη τις προυποθέσεις που ορίζονται 
στην παρ. 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Όπου παραπάνω προβλέπεται χωριστή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την εμπειρία, αυτή γίνεται, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης που ακολουθεί στο τέλος των παραρτημάτων της παρούσας 
προκήρυξης. 

Το εν λόγω υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης χορηγείται στους υποψηφίους από τον φορέα που εκδίδει την 
προκήρυξη. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το υπόδειγμα αυτό από τα Κ.Ε.Π. και την ιστο−
σελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου.
Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της 

άδειας δικηγόρου, προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία για θέσεις ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Διοικη−
τικού πρέπει να προσκομίσουν:

(1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος απέκτησε 
την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή του δικηγόρου.
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(2) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος 
ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).

(3) Επικυρωμένα από το Δικηγορικό Σύλλογο φωτοαντίγραφα των ετήσιων «καταστάσεων παραστάσεων στα 
Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης συμ−
μετοχής 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 του−
λάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι είτε αυ−
τός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της δικηγορικής 
υπηρεσίας που προσφέρουν καθώς και ο τρόπος πληρωμής τους.

Όταν ζητείται από την προκήρυξη «εξειδικευμένη εμπειρία» για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ 
Διοικητικού πέραν των ανωτέρω προσκομίζουν:

(1) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ο τόπος παροχής των υπη−
ρεσιών τους (γραφείο, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας) καθώς και το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευ−
μένης εμπειρίας.

(2) Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια 
της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

γ. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα.
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό 

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

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

τείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην 
περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην πε−
ρίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την 
απόκτησή της και μετά. Όταν από την προκήρυξη απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελμα−
τική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

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

του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ – Τοπική Υπηρεσία 
Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 και Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος 
και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.

στ. Απόδειξη εμπειρίας ΟΔΗΓΩΝ
Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν την 

εμπειρία τους με πιστοποιητικό του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, που βεβαιώνει το χρόνο της ασφάλι−
σής τους σε αυτό σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώ−
νουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εμπειρία την οποία δηλώνουν στην 
αίτησή τους. 

2. Προυποθέσεις προσαύξησης της εμπειρίας κατά 50%, εφόσον έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα 
Ο υποψήφιος που επικαλείται εμπειρία, που αποκτήθηκε σε καθήκοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας 

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

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την απόδειξη της εμπειρίας με δικαίωμα 
προσαύξησης (που αναφέρεται στην παράγραφο γ, ενότητας ΕΜΠΕΙΡΙΑ του Κεφαλαίου Γ΄) είναι τα εξής: 

1. Για την περίπτωση της παραγράφου γi απαιτείται βεβαίωση του φορέα στον οποίο η εμπειρία έχει αποκτηθεί, 
για την ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκε ο υποψήφιος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησής του 
είτε η εμπειρία αυτή είναι εξειδικευμένη είτε όχι.

2. Για την περίπτωση της παραγράφου γii απαιτούνται: 
(i) Βεβαίωση της δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή της ανώνυμης εταιρίας της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου 

ο υποψήφιος προσλήφθηκε, στην οποία θα αναφέρονται η απόφαση πρόσληψής του, το συγκεκριμένο πρόγραμ−
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μα και η πηγή χρηματοδότησής του, το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης ή κοινής υπουργικής από−
φασης και ο Ο.Τ.Α. (δήμος, κοινότητα ή νομικό τους πρόσωπο δημοσίου δικαίου) στον οποίο έχει υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα.

(ii) Βεβαίωση του αντίστοιχου ΟΤΑ ότι ο υποψήφιος εργάστηκε για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμ−
ματος, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα και η χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (i και ii) απαιτούνται μόνο όταν η επιχείρηση ή η ανώνυμη εταιρεία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. Άλλως, απαιτείται μόνο βε−
βαίωση του δήμου ή κοινότητας ή δημοτικού – κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου όπου παρασχέ−
θηκε η αντίστοιχη εργασία, για το είδος και την χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, η οποία δικαιολογεί την προσαύξηση των 
μονάδων εμπειρίας θεωρείται επίσης:
● Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
● Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ. 
● Η απασχόληση με Σύμβαση Εργου σε φορείς του Δημοσίου. 
Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ, οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου 

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

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

προκήρυξη και όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής, 
μετά την απόκτηση αυτών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.

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

γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ημέρες ασφάλισης, 
οι 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.

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με 

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

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

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

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

μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενερ−
γούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν 
υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου 
ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε 
τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής 
χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται 
η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαι−
ωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
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(α) Αριστη 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 Exam−

inations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 
και άνω.

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL. 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− και 

CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροι−
στικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− 
και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 
για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• 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).
(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 Ex−

aminations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 
έως 7.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES).

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

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

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

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

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
• 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).
(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 Exam−

inations 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 Examina−
tions Syndicate (UCLES).

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

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

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

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
• 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).
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
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• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40−59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) − Βαθμολογία από 3 έως 4.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE − PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL 

EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION−του EDEXCEL. 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) − 

ACHIEVER− και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) − ACHIEV−
ER − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN IN−
TERNATIONAL ESOL − ACHIEVER − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −ACHIEV−
ER− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).

• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDU−

CATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1).
• OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1).
• ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).
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 γλωσσο−

μάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή 
ή 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως 
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρε−
σίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως 

εξής: 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

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

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

του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONELL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DELF B1.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, 

από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
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Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS).
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του Ιν−

στιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe.
(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.
• 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.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD). 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1−1−2000 (στην Ελλάδα από 

τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

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

του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περού−

ντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περού−

ντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1. 



 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 9607

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• 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). 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL).
• CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education).
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 

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

νική 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 αποκτη−

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

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

για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την 
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση 
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

O τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στη σχετική ενότητα του Κεφαλαίου Γ΄ της προκήρυξης.
Σημείωση: 
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν 

αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και 

τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπη−
ρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιού−
νται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). 

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την ανα−
γραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
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)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους και είναι 

τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ−CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core 
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ
• Basic Skills 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)
Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών υπό στοιχεία α, β, γ, δ, ε και στ, που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία 

πιστοποίησης των φορέων έκδοσής τους και μέχρι 31.12.2006, παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.
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 μέχρι 31.12.2009 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παρα−

πάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. 
Γ/27767/13.11.2008) με την εξής ονομασία:

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

cational 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.).
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2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πλη−
ροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

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

4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς 
τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστο−
ποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήμα−
τα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επι−
τυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που 
διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των 
πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ εντός του έτους 2006 παρατείνεται για ένα (1) ακόμα έτος.

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.
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Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

− Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή 
− Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: 
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ,
ii)  Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δι−

κτύων 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

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

Πολύτεκνοι επίσης είναι: 
Ι. ν. 860/5.1.1979
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ − ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

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

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 ημεδα−
πής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 
πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και 

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

άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*10003262207090052*
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