ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ
ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)
Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
εληχπνπ ηεο αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1 ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ππεξεζίεο ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή λνκηθά
πξφζσπα ησλ ΟΣΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα
βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη 2) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
Σν θείκελν αθνινπζεί ηε δηάξζξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη
ππνςήθηνη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο θάζε ελφηεηαο.
Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ιάζε θαη παξαιείςεηο, ζπληζηάηαη ζηνπο ππνςεθίνπο
πξώηα λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ην θείκελν ηεο Αλαθνίλσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
αθφινπζεο νδεγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζήο ηνπο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ I : ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΔΠ ΟΥ.1
Πξψηα απ' φια, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο αίηεζεο, δίπια
ζηελ έλδεημε ΟΥ, ηνλ αξηζκφ ηεο αλαθνίλσζεο (π.ρ., 7/2010). ηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζηε
ζπκπιήξσζε ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
πνπ αθνινπζνχλ.
Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΛΖΦΖ
ηελ ελφηεηα απηή, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά, ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ηα
ζηνηρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν απεπζχλεη ηελ αίηεζή ηνπ (βι. Αλαθνίλσζε, ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο).
ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Σν πεδίν 4 ζπκπιεξψλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο

επηδηψθεη ηελ πξφζιεςή ηνπ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνχ
(Γήκνο/Κνηλόηεηα) ή λνκηθφ πξφζσπν ΟΣΑ α΄ βαζκνχ (π.ρ. Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί,
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε θ.ά.).
Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ
Ζ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά. ε απηή, αλάινγα κε ην πξνο ζπκπιήξσζε
πεδίν, ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη θαζαξά:
κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ γξάκκαηα φζα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία δεηνχληαη ζε θείκελν (π.ρ.,
νλνκαηεπώλπκν, ηόπν θαηνηθίαο, νδό). Σν Δπώλπκν, Όλνκα, Όλνκα παηέξα θαη κεηέξαο
πξέπεη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην δειηίν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ
ηαπηφηεηαο.
κε ΑΡΗΘΜΟΤ ηα ινηπά ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα (π.ρ.,
ηαρπδξνκηθό θώδηθα, ηειέθσλα, εκεξνκελίεο).
κε ηελ έλδεημε  ην θχιν ηνπ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην (Α: άλδξαο, Γ: γπλαίθα).
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ΓΔΝΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ

1. Αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ ή ΤΔ) νη ππνςήθηνη, γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο, πξέπεη λα έρνπλ ειηθία από 18 έσο 65 εηώλ, εθηόο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά απφ ηελ νηθεία αλαθνίλσζε.
2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.
Γελ απαηηείηαη σο πξνζφλ επηινγήο ε απφδεημε θαηνρήο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ
ηνπο πεξηνξηζκνχο βεβαίσο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν.2431/1996 ή/θαη ηνπ Οξγαληζκνχ
ή Καλνληζκνχ ηνπ εθάζηνηε θνξέα. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα
απαηηείηαη ε γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
δεχηεξν θεθάιαην «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ νηθείνπ
παξαξηήκαηνο. Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα
Βνξεηνεπεηξψηεο, Κχπξηνπο Οκνγελείο θαη Οκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Σέλεδν.
Γ. ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ
Ζ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηψλ
Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ), Σερλνινγηθήο (ΣΔ) θαη Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ) Δθπαίδεπζεο. ε απηή
θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην βαζηθό ή ηνπο βαζηθνύο ηίηινπο ζπνπδώλ
πνπ νξίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε σο απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηηο ζέζεηο επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα)
πξνζόληα].
ηε ζηήιε α. ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ φπσο
απηή αλαγξάθεηαη ζην πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν ηνπ (π.ρ., Οηθνλνκηθήο
Δπηζηήκεο, Απνιπηήξην γεληθνύ ιπθείνπ θ.ά.).
ηηο ζηήιεο β. θαη γ. ζεκεηψλεη αξηζκεηηθά ηνλ αθξηβή βαζκφ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ είηε
είλαη ζε δεθαδηθή κνξθή (ζηήιε β.) είηε ζε θιαζκαηηθή (ζηήιε γ.)
Παράδειγμα 1: Αλ ν βαζκόο ελόο ηίηινπ εθθξάδεηαη κε δεθαδηθή κνξθή (π.ρ. πηπρίν ΑΔΙ κε βαζκό
7,54), ηόηε ν ππνςήθηνο ζπκπιεξώλεη ηε ζηήλη β., ζεκεηώλνληαο 7 [ζην πεδίν ακέραιος] θαη 54
[ζην πεδίν δεκαδικός].
Παράδειγμα 2: Αλ ν βαζκόο ελόο ηίηινπ εθθξάδεηαη ζε θιαζκαηηθή κνξθή (π.ρ. απνιπηήξην ιπθείνπ κε
βαζκό 14 και 8/10), ηόηε ν ππνςήθηνο ζπκπιεξώλεη ηε ζηήλη γ., ζεκεηώλνληαο 14 [ζην πεδίν
ακέραιος], 8 [ζην πεδίν αριθμηηής] θαη 10 [ζην πεδίν παρονομαζηής].

ηε ζηήιε δ. ζεκεηψλεη αξηζκεηηθά ην έηνο θηήζεο ηνπ ηίηινπ ηνπ (π.ρ., 1995).
Οη ππνςήθηνη Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) ζπκπιεξψλνπλ κόλν ηε ζηήιε α.
νλνκαζία ηίηινπ ηεο Δλφηεηαο εθόζνλ γηα ηηο επηδησθφκελεο εηδηθφηεηεο θαηεγνξίαο ΤΔ
απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο ζπνπδψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα].
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ κε δχν δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκό 40, ελψ γηα ηνπο
ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ, νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε δχν
δεθαδηθά ςεθία κε ηνλ αξηζκό 20.
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Γ. ΛΟΗΠΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) ΠΡΟΟΝΣΑ
Ζ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη κφλν εθφζνλ γηα ηηο ζέζεηο πνπ επηδηψθεη ν ππνςήθηνο
απαηηνύληαη από ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια (ηππηθά ή/θαη ηπρόλ πξόζζεηα)
πξνζόληα, πέξα από ην βαζηθό ηίηιν ζπνπδώλ (π.ρ. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο,
γλώζε μέλεο γιώζζαο, ρεηξηζκόο Η/Τ). Ο ππνςήθηνο αλαδεηά ηα πξνζφληα απηά ζηελ
αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα)
πξνζόληα] θαη ηα δειψλεη εδψ (πιελ ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί
αλ δηαζέηεη ηα νξηδφκελα απφ ηελ αλαθνίλσζε θχξηα ή επηθνπξηθά πξνζφληα.
Δ. ΔΠΗΓΗΧΚΟΜΔΝΔ ΘΔΔΗ ΚΑΣΑ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ
ηελ ελφηεηα απηή ν ππνςήθηνο αθελφο δειψλεη (ζην πεδίν α.) ηνπο θσδηθνχο ζέζεσλ
πνπ επηδηψθεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (από 1ε έσο 5ε επηινγή) θαη αθεηέξνπ θαηαγξάθεη
γηα θαζέλαλ από απηνύο (ζηα πεδία β., γ. θαη δ.) ην βαζκφ εληνπηφηεηαο, ηα θχξηα ή
επηθνπξηθά πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη.
Πεδίν α. Κσδηθόο ζέζεο: Ο ππνςήθηνο αλαηξέρεη ζηνπο θσδηθνχο ζέζεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη βξίζθεη ηνλ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε
επνρηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ επηδηψθεη. ηε ζπλέρεηα ζεκεηψλεη ηνλ θσδηθφ απηφ ζε έλα απφ
ηα πξνβιεπφκελα θειηά ηνπ πεδίνπ α. ψζηε λα θαζνξίζεη ηε ζεηξά πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε
επηινγή ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ (1ε, 2ε θ.ν.θ.). ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επηζπκεί λα
δειψζεη πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε (5) θσδηθνχο ζέζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν
α., ζπκπιεξψλεη λέν ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1, ψζηε λα θαηαγξάςεη ην ζχλνιν ησλ
πξνηηκήζεψλ ηνπ.
Πεδίν β. Βαζκόο εληνπηόηεηαο: ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο δειψλεη, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ αλαθνίλσζε (βι. ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ), ην βαζκφ εληνπηφηεηαο πνπ δηαζέηεη
γηα θάζε επηδησθφκελν θσδηθφ ζέζεο. Αλαγξάθεη ινηπφλ ηελ έλδεημε «Α» αλ δηαζέηεη
εληνπηφηεηα Α΄ βαζκνχ, «Β» γηα εληνπηφηεηα Β΄ βαζκνχ θ.ν.θ. ε πεξίπησζε πνπ δελ
δηαζέηεη θαλέλα βαζκφ εληνπηφηεηαο γηα ηνλ θσδηθφ ζέζεο πνπ επηιέγεη, αλαγξάθεη ηελ
έλδεημε «Υ».
Αλάινγα κε ην θνξέα πξφζιεςεο, νη βαζκνί εληνπηόηεηαο θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε
σο εμήο:
1. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο πνπ πξνζιακβάλεη είλαη Γήκνο ή δεκνηηθή επηρείξεζε
ή λνκηθό πξόζσπν ή ίδξπκα πνπ αλήθεη ζην Γήκν, πξνηάζζνληαη θαηά ζεηξά:
(1) νη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν εδξεχεη ν θνξέαο πνπ πξνζιακβάλεη (A΄
βαζκόο)
(2) νη δεκφηεο ησλ ππφινηπσλ Γήκσλ ηνπ λνκνχ (B΄ βαζκόο)
(3) νη κφληκνη θάηνηθνη φισλ ησλ Ννκψλ ηεο Υψξαο (Γ΄ βαζκόο)
2. ε πεξίπησζε πνπ ν αλσηέξσ θνξέαο (πεξίπησζε 1) εδξεχεη ζε λεζί, πιελ Κξήηεο,
πξνηάζζνληαη θαηά ζεηξά:
(1) νη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ηνπ λεζηνχ (ή λεζηψλ, αλ ν ίδηνο Γήκνο εθηείλεηαη ζε
πεξηζζφηεξα λεζηά) ζηνλ νπνίν εδξεχεη ν θνξέαο πνπ πξνζιακβάλεη (Α΄ βαζκόο)
(2) νη δεκφηεο ησλ άιισλ Γήκσλ ηνπ λνκνχ πνπ αλήθεη ην λεζί (Β΄ βαζκόο)
(3) νη κφληκνη θάηνηθνη φισλ ησλ Ννκψλ ηεο Υψξαο (Γ΄ βαζκόο)
3. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο πνπ πξνζιακβάλεη είλαη Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ ή
Ννκηθνύ Πξνζώπνπ (πιελ Γήκσλ θαη λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ), πξνηάζζνληαη
θαηά ζεηξά:
(1) νη δεκφηεο ησλ Γήκσλ ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε ππεξεζία πνπ
πξνζιακβάλεη (Α΄ βαζκόο)
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(2) νη κφληκνη θάηνηθνη φισλ ησλ Ννκψλ ηεο Υψξαο (Β΄ βαζκόο)
4. ε πεξίπησζε πνπ ν αλσηέξσ θνξέαο (πεξίπησζε 3) εδξεχεη ζε λεζί, πιελ Κξήηεο,
πξνηάζζνληαη θαηά ζεηξά:
(1) νη δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ηνπ λεζηνχ (ή λεζηψλ, αλ ν ίδηνο Γήκνο εθηείλεηαη ζε
πεξηζζφηεξα λεζηά) ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε ππεξεζία πνπ πξνζιακβάλεη (Α΄
βαζκόο)
(2) νη δεκφηεο ησλ άιισλ Γήκσλ ηνπ λνκνχ πνπ αλήθεη ην λεζί (Β΄ βαζκόο)
(3) νη κφληκνη θάηνηθνη φισλ ησλ Ννκψλ ηεο Υψξαο (Γ΄ βαζκόο)
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ (π.ρ., ζε Ληγληησξπρεία θαη ηαζκνύο Παξαγσγήο ηεο ΓΔΗ Α.Δ.) ηζρχνπλ εηδηθνί
βαζκνί εληνπηφηεηαο νη νπνίνη, ζε θάζε πεξίπησζε, νξίδνληαη ξεηά ζηελ εθάζηνηε
αλαθνίλσζε.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ:

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εληνπηφηεηαο ν ππνςήθηνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ νξίδνληαη ζην δεχηεξν θεθάιαην «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ»
ηνπ νηθείνπ παξαξηήκαηνο.
Πεδίν γ. Κύξηα ή επηθνπξηθά πξνζόληα: ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο, αθνχ αλαηξέμεη
ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα)
πξνζόληα], δειψλεη ηελ θαηεγνξία ησλ πξνζόλησλ (ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ,
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ θ.ν.θ.) πνπ θαηέρεη γηα ηελ επηδησθφκελε ή ηηο επηδησθφκελεο
ζέζεηο. Αλαγξάθεη ινηπφλ ηελ έλδεημε «1» αλ θαηέρεη ηα θχξηα πξνζφληα επηινγήο, «Α»
γηα ηα πξνζφληα ηεο Α΄ επηθνπξίαο, «Β» γηα ηα πξνζφληα ηεο Β΄ επηθνπξίαο θ.ν.θ.
Παράδειγμα: Τπνςήθηνο κε δίπισκα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, κε αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο από ην ΣΔΔ, γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ θαη θαιή γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο, επηδηώθεη ηελ
πξόζιεςή ηνπ ζηελ εηδηθόηεηα «ΠΔ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ» ε νπνία ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε
θαζνξίδεη σο πξνζόληα επηινγήο ηα εμήο:
Κύρια Προζόνηα:
1. Πηπρίν ή Γίπισκα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΑΔΙ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνύ
Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ή
ηαπηόζεκν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΙ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή
ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ.
3. Γλώζε Υεηξηζκνύ Η/Τ, ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη
γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.
4. Καιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο.
5. Δκπεηξία Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο.
Προζόνηα Α΄ Επικοσρίας:
Σα αλσηέξσ πξνζόληα κε αξηζ. από 1 έσο θαη 4 (πιελ δειαδή ηνπ ζηνηρείνπ 5. Δκπεηξία).
Προζόνηα Β΄ Επικοσρίας:
Σα αλσηέξσ πξνζόληα κε αξηζ. από 1 έσο θαη 3 (πιελ δειαδή ησλ ζηνηρείσλ 4. Αγγιηθή γιώζζα
θαη 5. Δκπεηξία).
ύκθσλα κε ηα πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα
ζπκπιεξώζεη ζην πεδίο γ. ηεο Δλόηεηαο Δ., αθξηβώο θάησ από ηνλ επηδησθόκελν θσδηθό ζέζεο
ηνπ πεδίνπ α., ηελ έλδεημε «Α» (Πξνζόληα Α΄ επηθνπξίαο).

Πεδίν δ. Δκπεηξία: ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κελψλ
ηεο εξγαζηαθήο ηνπ εκπεηξίαο γηα θάζε θσδηθφ ζέζεο πνπ έρεη δειψζεη ζην πεδίν α.
Χο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην
δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. Σν είδνο θαη ν ηξφπνο απφδεημεο ηεο
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βαζκνινγνχκελεο εκπεηξίαο αλά θιάδν – εηδηθφηεηα πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ξεηά ζηελ
αλαθνίλσζε.
Δηδηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο θαηεγνξίαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ), σο
βαζκνινγνχκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε νπνηαδήπνηε
θαζήθνληα, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ αλαθνίλσζε.
ηηο πεξηπηψζεηο εηδηθνηήησλ πνπ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, ν ηξφπνο
απφδεημεο νξίδεηαη ξεηά ζηελ αλαθνίλσζε.
Όηαλ απφ ηελ αλαθνίλσζε νξίδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο σο πξνζόλ ε εκπεηξία
αληί ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ, γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ κε εκπεηξία,
εθαξκφδνληαη φια ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα (ρξόλνο αλεξγίαο, αξηζκόο ηέθλσλ
πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο, αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, εκπεηξία),
εθηόο από ην θξηηήξην ηνπ βαζκνύ ηίηινπ ζπνπδώλ.
Κάζε έλαο (1) κήλαο εκπεηξίαο θαη κε αλψηαην φξην ηνπο εμήληα (60) κήλεο βαζκνινγείηαη
κε επηά (7) κνλάδεο.
Οη κνλάδεο εκπεηξίαο πξνζκεηξνύληαη πάληα, αζρέησο αλ ε εκπεηξία πξνβιέπεηαη
σο πξνζόλ ζηελ νηθεία αλαθνίλσζε.
ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΜΠΔΗΡΗΑ
Ο αξηζκόο ησλ κελώλ εκπεηξίαο πνπ ζα δειψζεη ν ππνςήθηνο ππνινγίδεηαη είηε 1) κε
βάζε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο είηε 2) κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν
αζθάιηζεο.
1) Τπνινγηζκόο κελώλ εκπεηξίαο κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ αζθάιηζεο

Οη αζθαιηζκέλνη ζην ΗΚΑ, γηα ηνπο νπνίνπο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε πξνθχπηεη απφ εκέξεο
αζθάιηζεο, ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο δηαηξώληαο ην ζύλνιν ησλ εκεξώλ
αζθάιηζεο δηά ηνπ 25.
Παράδειγμα: Από βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ πξνθύπηνπλ ζπλνιηθά 1.060 εκέξεο αζθάιηζεο γηα εξγαζία
πνπ παξείρε ν ππνςήθηνο ζε δηάθνξνπο εξγνδόηεο. Γηα λα ππνινγηζηνύλ νη κήλεο αζθάιηζεο
γίλεηαη ε δηαίξεζε: 1.060 : 25 = 42,4 θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν αλαγξάθεηαη μόνο ηο ακέραιο
μέρος ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαίξεζεο, δειαδή ην 42 , πνπ αθνξά πλήρεις κήλεο
απαζρόιεζεο.
2) Τπνινγηζκόο κελώλ εκπεηξίαο κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν αζθάιηζεο

Οη αζθαιηζκέλνη ζε ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία πιελ ηνπ ΗΚΑ, γηα ηνπο νπνίνπο ε
αζθαιηζηηθή θάιπςε πξνθχπηεη απφ ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ρξνληθήο
πεξηφδνπ αζθάιηζεο, ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο αθαηξώληαο ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο αζθάιηζεο από ηελ επνκέλε ηεο αληίζηνηρεο εκεξνκελίαο ιήμεο, ψζηε
λα ππνινγηζηεί θαη ε ηειεπηαία εκέξα αζθάιηζεο.
Παράδειγμα: Από βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΔ πξνθύπηεη ρξνληθή πεξίνδνο αζθάιηζεο ηνπ ππνςεθίνπ
από 17/05/1998 έσο 11/04/2003. Γηα λα ππνινγηζηνύλ νη κήλεο αζθάιηζεο αθαηξνύκε:
από ην: 12 – 4 – 2003 (Δπνκέλε εκέξαο ιήμεο
ην: 17 – 5 – 1998

(Ηκέξα έλαξμεο

–

Μήλαο ιήμεο

–

– Μήλαο έλαξμεο –

Έηνο ιήμεο)
Έηνο έλαξμεο)

Δπεηδή δελ κπνξνύκε λα αθαηξέζνπκε ηηο εκέξεο έλαξμεο από ηηο εκέξεο ιήμεο, κεηαηξέπνπκε 1
κήλα ιήμεο ζε 30 εκέξεο (άξα ν κήλαο ιήμεο από 4 γίλεηαη 3) θαη πξνζζέηνπκε ηηο 30 εκέξεο ζηηο
ππάξρνπζεο εκέξεο ιήμεο, δειαδή: 12 + 30 = 42 . ηε ζπλέρεηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε
λα θάλνπκε αθαίξεζε θαη ζην πεδίν ησλ κελώλ, κεηαηξέπνπκε 1 έηνο ιήμεο ζε 12 κήλεο (άξα ην
έηνο ιήμεο από 2003 γίλεηαη 2002) θαη πξνζζέηνπκε ηνπο 12 κήλεο ζηνπο ελαπνκείλαληεο κήλεο
ιήμεο, δειαδή: 3 + 12 = 15 . Οπόηε, ηώξα κπνξνύκε λα αθαηξέζνπκε:
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από ην:

42 – 15 – 2002

ην:

17 – 05 – 1998

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε, ε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζκέλεο απαζρόιεζεο ηζνύηαη κε 4 έηη,
10 μήνες και 25 ημέρες, δειαδή: 48 + 10 = 58 μήνες και 25 ημέρες . Όκσο ζην ζπγθεθξηκέλν
πεδίν αλαγξάθεηαη μόνο ο ακέραιος αριθμός ησλ κελώλ, δειαδή ην 58 .
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ:

α) Οη απαζρνινχκελνη ζε θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία
ηνπο κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα απαζρφιεζεο (βι. δεύηεξν θεθάιαην
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»), ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο
αθαηξώληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο απαζρόιεζεο από ηελ επνκέλε ηεο
εκεξνκελίαο ιήμεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα ινηπά ηακεία
πιελ ΗΚΑ.
β) Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ κελψλ εκπεηξίαο κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν αζθάιηζεο
πξνθχπηεη απφ δηαθνξεηηθά δηαζηήκαηα απαζρφιεζεο (π.ρ., ΟΑΔΔ θαη Γεκόζην) αξηζκόο
εκεξώλ εκπεηξίαο ίζνο ή κεγαιύηεξνο ηνπ ελόο κήλα, ν ππνςήθηνο δηαηξεί ηνλ αξηζκφ
απηφ δηά ηνπ 30 θαη πξνζζέηεη ην αθέξαην κφλν απνηέιεζκα ζην ζχλνιν ησλ κελψλ
απαζρφιεζεο.
γ) Ο ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ δειψλεη ν θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην ρξφλν
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Υξφλνο εκπεηξίαο πνπ
δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη δελ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ
ιακβάλεηαη ππφςε θαη αθαηξείηαη.
Σ. ΛΟΗΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ηα πεδία (α. έσο θαη ζη.) ηεο ελφηεηαο απηήο ν ππνςήθηνο δειψλεη ηα θξηηήξηα κε βάζε
ηα νπνία ζα βαζκνινγεζεί ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο γηα ηνπο θσδηθνχο ζέζεο πνπ έρεη
επηιέμεη (ζην πεδίν Δ.α.), πιελ ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηεο εκπεηξίαο (πνπ
δειψλνληαη ζηηο ζηήιεο Γ.β. ή/θαη Γ.γ. θαη ζην πεδίν Δ.δ. αληίζηνηρα).
Γηα ηελ απφδεημε ησλ ινηπψλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζην δεχηεξν θεθάιαην «ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ» ηνπ νηθείνπ παξαξηήκαηνο.
Πεδίν α. Υξόλνο Αλεξγίαο
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ ηεο αλεξγίαο ηνπ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρεη ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο κήλεο αλεξγίαο,
ππνινγηδφκελνπο απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη
πξνο ηα πίζσ.
Υξφλνο αλεξγίαο ζεσξείηαη θαη ν ρξφλνο παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη εθείλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή άιισλ Τπνπξγείσλ πνπ εθηεινχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή ηνλ ΟΑΔΓ, εθφζνλ ν ππνςήθηνο ήηαλ
άλεξγνο ηνπιάρηζηνλ επί ηεηξάκελν θαηά ην ρξφλν έληαμήο ηνπ ζην πξφγξακκα. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζία επηινγήο ελψ
ηαπηφρξνλα παξαθνινπζεί έλα απφ ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα (πάληνηε ππφ ηελ
πξνυπφζεζε ηήξεζεο ηνπ ηεηξακήλνπ αλεξγίαο θαηά ην ρξφλν έληαμήο ηνπ ζε απηφ) ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο αίηεζήο ηνπ ινγίδεηαη επίζεο σο ρξφλνο αλεξγίαο.
εκεηψλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο
(STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ ζεσξείηαη ρξόλνο εκπεηξίαο θαη όρη αλεξγίαο.
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Ο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε δηαθόζηεο (200) κνλάδεο γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο αλεξγίαο,
ελψ γηα δηάζηεκα αλεξγίαο άλσ ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ, κε αλψηαην φξην ηνπο δψδεθα
(12) κήλεο, κε εβδνκήληα πέληε (75) κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο.
Πεδίν β. Πνιύηεθλνο
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ζεκεηψλεη ηνλ
αξηζκό ησλ ηέθλσλ ηνπ.
Χο πνιύηεθλνη νξίδνληαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο
ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηελ νηθεία λνκνζεζία πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη
ινηπώλ ηδηνηήησλ (άξζξ. 1 παξ. 21 Ν. 2247/1994/ΦΔΚ.182/31.10.1994/η.Α’ – 2771/2006
απφθαζε ηΔ).
Δμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη θάησζη ξπζκίζεηο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο πνιύηεθλνη είλαη
επίζεο:
Η. χκθσλα κε ην Ν.860/5-1-1979:

α) Ζ κεηέξα ρήξα κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο απφ
νπνηνδήπνηε ιφγν.
β) Ο παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο
γηα θάζε εξγαζία θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ
70% θαη δελ εξγάδεηαη.
γ) Ο ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηέξαο ησλ ηέθλσλ ή εθφζνλ
απηή θαηέζηε ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν.
δ) Σα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), απνηεινχλ ίδηα
νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ Πνιπηέθλσλ θαη ηέθλσλ
Πνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα ζήιεα δελ έρνπλ ίδηνπο πφξνπο δσήο.
Δπηζεκάλζεηο:

Α. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α - δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη:
i) ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ ηνπο γνλείο
ηνπο
ii) ηα άξξελα αλήιηθα
iii) ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη
επαγγεικάησλ
iv) αλίθαλα πξνο εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, αλεμαξηήησο
ειηθίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.
Β. Απφ 1/1/1983 ηφζν ηα άξξελα φζν θαη ηα ζήιεα πξέπεη λα είλαη αλήιηθα (άξζξν 4
παξ.2 θαη 116 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο).
Γ. Μέρξη 17/2/1983 ην φξην αλειηθφηεηαο ήηαλ ην 21ν έηνο. Απφ 18/2/1983 ην φξην
αλειηθφηεηαο είλαη ην 18ν έηνο (άξζξν 3 Ν. 1329/1983).
ΗΗ. χκθσλα κε ην Ν.3454/7-4-2006

α) Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν κε ηξία (3) ηέθλα ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα
ησλ ηέθλσλ ηνπ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο γηα ηε δηαηξνθή ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακα θαη
δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο
ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 25 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηέθλα απηά
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ζπλππνινγίδνληαη θαη φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ
ηζνβίσο αλεμαξηήησο ειηθίαο.
β) Ο έλαο απφ ηνπο γνλείο ν νπνίνο θαηέζηε αλάπεξνο απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή είλαη
αλάπεξνο πνιέκνπ ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο, εθφζνλ έρεη ηξία (3) ηέθλα θαη
ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξίπησζεο.
γ) Σα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2), απνηεινχλ ίδηα
νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ
πνιπηέθλσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α)
πεξίπησζεο.
Οη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα ηε δηαηεξνύλ ηζνβίσο θαη
απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από απηή, ηα ηέθλα ηνπο
όκσο πξνζηαηεύνληαη θαη απνιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηα γηα όζν δηάζηεκα
δηαξθεί ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα έζησ θαη ηνπ ελόο γνλέα.
Ο πνιχηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ.
Πεδίν γ. Σέθλν πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ πνιχηεθλεο
νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαπάλσ ζην πεδίν β. Πνιχηεθλνο, ζεκεηψλεη
ηνλ αξηζκό ησλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνύ ηνπ).
Σν ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν
ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ.
Πεδίν δ. Αλήιηθα ηέθλα
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκό ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ.
Αλήιηθν ζεσξείηαη ην παηδί πνπ δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ
κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Ο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε ηξηάληα (30) κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν (2) πξψηα
αλήιηθα ηέθλα ηνπ θαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα ην ηξίην αλήιηθν ηέθλν.
Πεδίν ε. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκό ησλ ηέθλσλ ηνπ.
Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξόζιεςεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’
απνθιεηζηηθόηεηα ή κεηά από ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελόο ή
πεξηζζόηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Σν δηθαίσκα απηό αζθείηαη από ηνλ γνλέα θαη
κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25 νπ έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπο.
Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε έλα
(1) ηέθλν ηνπ.
Πεδίν ζη. Σέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο
ην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκό ησλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ εαπηνύ ηνπ).
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Σέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλν ην νπνίν κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ είρε
ηνλ έλα µόλν γνλέα ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ππάγεηαη θαη ην ηέθλν ην νπνίν
ζηεξήζεθε θαη ηνπο δύν γνλείο πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπ. Σν δηθαίσκα απηό αζθείηαη
από ην ηέθλν κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 30νύ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Σν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν
ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ.
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΛΟΗΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ (ΠΛΖΝ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΔΡΓΗΑ)

1. Ζ «γνληθή κέξηκλα» δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ «επηκέιεηα» ηέθλνπ, δεδνκέλνπ φηη
ζχκθσλα κε ην Π.Γ.456/1984 (Αζηηθφο Κψδηθαο) ε γνληθή κέξηκλα, σο ππεξθείκελε
έλλνηα, πεξηιακβάλεη θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ ηέθλνπ θαη ηε δηνίθεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη
ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ ζε θάζε ππφζεζε ή δηθαηνπξαμία ή δίθε πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν
ή ηελ πεξηνπζία ηνπ.
2. Τπνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο θαη ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο
δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά από ηηο δύν ηδηόηεηεο.
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
3. Σηο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θξηηήξηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ ηέθλνπ πνιχηεθλεο
νηθνγέλεηαο κπνξεί λα ιάβεη κόλν έλα κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην
εκεξνινγηαθό έηνο ζηνλ ίδην θνξέα.
4. Σφζν ν πνιχηεθλνο φζν θαη ην ηέθλν πνιπηέθλνπ δηθαηνχηαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο
απφ ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο.
5. Τπνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα γνλέαο θαη ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο δηθαηνχηαη
λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξόηεξεο βαζκνινγηθά από ηηο δύν ηδηόηεηεο. Απνθιείεηαη
ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
6. Σηο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θξηηήξηα ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο κπνξεί λα ιάβεη κόλν έλα κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην
εκεξνινγηαθό έηνο ζηνλ ίδην θνξέα.
7. Σφζν ν γνλέαο φζν θαη ην ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο δηθαηνχηαη πεξαηηέξσ θαη ηηο
κνλάδεο απφ ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα
δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
8. ηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο ή ηέθλν πνιπηέθλνπ θαη
γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ είλαη αζξνηζηηθή.
9. Ζ ηδηόηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ ή ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο δελ ιακβάλεηαη ππόςε
θαη δελ βαζκνινγείηαη.
Ε. ΚΧΛΤΜΑ ΟΚΣΑΜΖΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ
Σν πεδίν ηεο ελφηεηαο απηήο ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ έλδεημε  κόλν εθόζνλ ν
ππνςήθηνο δελ έρεη ην θώιπκα ηεο ππέξβαζεο ηεο 8κελεο απαζρόιεζεο ζε θνξείο
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 1, παξ. 1 ηνπ Ν.3812/2009
(δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα, ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θ.ά.), κέζα ζε ζπλνιηθό
ρξόλν δώδεθα (12) κελώλ.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ δσδεθακήλνπ, κέζα ζην νπνίν ε απαζρφιεζε ηνπ ππνςεθίνπ δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (8) κήλεο, γηα λα κελ έρεη θψιπκα πξφζιεςεο, γίλεηαη κε
αθεηεξία ην ηέινο ηεο λέαο απαζρόιεζεο, γηα ηελ νπνία ν ππάιιεινο πξφθεηηαη λα
πξνζιεθζεί, θαη πξνο ηα πίζσ. Ζ έλαξμε ηεο λέαο απαζρφιεζεο ηνπνζεηείηαη είθνζη
(20) εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ,
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δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ην λφκν, νη πίλαθεο θαηάηαμεο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ πξέπεη
λα αλαξηψληαη ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ησλ αηηήζεσλ, απφ ηελ επνκέλε δε ηεο αλάξηεζεο, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ
πξφζιεςε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε θάζε πεξίπησζε, ν ππνινγηζκφο ηνπ δσδεθακήλνπ κέζα ζην νπνίν
ν ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα έρεη απαζρφιεζε κεγαιχηεξε ησλ νθηψ (8) κελψλ, παξακέλεη
ζηαζεξόο, αθφκε θαη αλ νη πίλαθεο αλαξηεζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ είθνζη (20)
εκεξψλ ή αλ ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηθαλνχ ρξφλνπ απφ
ηελ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε δηάξθεηα ηεο πξαγκαηηθήο
απαζρφιεζεο ηνπ πξνζιακβαλνκέλνπ δελ επεξεάδεηαη.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ νθηψ (8) κήλεο απαζρφιεζεο θαη άλσ κέζα
ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα (12) κελψλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο, θαηαηάζζνληαη φκσο ζηνπο ζπληαζζφκελνπο πίλαθεο κεηά ηνπο ππνςεθίνπο
πνπ δελ έρνπλ θαιχςεη νθηψ (8) κήλεο απαζρφιεζεο ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα (12)
κελψλ.
Γπλαηόηεηα άξζεο ηνπ θσιύκαηνο πξόζιεςεο, ιφγσ ππέξβαζεο ηεο 8κελεο
απαζρφιεζεο, πθίζηαηαη φηαλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα θάιπςε
ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ θαη δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα είλαη κηθξφηεξνο
ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ απηψλ ή φηαλ δελ πξνζέξρνληαη θαζφινπ ππνςήθηνη κε έρνληεο
θψιπκα πξφζιεςεο (άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ Ν.3260/2004).
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΣΧΝ Π.Γ.164/2004 & Π.Γ.180/2004

1. Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ηνλ θνξέα δηαδνρηθέο
ζπκβάζεηο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.164/2004, εθηφο αλ ε
πξφζιεςή ηνπο δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο.
Αληηθεηκεληθφο ιφγνο πθίζηαηαη θαη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 6 ηνπ
Ν.3260/2004, εθφζνλ ζεσξείηαη βέβαην απφ ην θνξέα φηη ε επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ
ζα έρεη ηα ίδηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα.
Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ επηηξεπφκελσλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηα
απηψλ, φπσο θαη ησλ δηαδνρηθά θαηαξηηδφκελσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6
ηνπ Π.Γ.164/2004.
Γελ θαηαηάζζεηαη ππνςήθηνο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζηελ ίδηα
ππεξεζία κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθφηεηα (ππνινγίδνληαη νη ζπκβάζεηο πνπ μεθίλεζαλ
κεηά ηηο 19-7-2004, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Π.Γ.164/2004).
2. Γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο γηα
ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1994,
εθαξκφδνληαη θαη νη ζρεηηθέο κε ηα θσιχκαηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ.180/2004.
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΖΜΜΔΝΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ & ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
Ο ππνςήθηνο, αθνχ ειέγμεη φηη έρεη ζπγθεληξψζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά - πηζηνπνηεηηθά
ηα νπνία πξνβιέπνληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ ηνπ (βι. δεύηεξν θεθάιαην
«ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»), ηα αξηζκεί ζε εκθαλέο ηνπο ζεκείν
θαη αθνινχζσο ηα θαηαγξάθεη κε ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο ζηνλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΤΝΖΜΜΔΝΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ηεο αίηεζεο.
Γηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ,
έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.
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ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη ηελ εκεξνκελία θαη ην νλνκαηεπώλπκό ηνπ θάησ απφ ην
θείκελν ηεο ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ, ηελ νπνία θαη ππνγξάθεη κεηά απφ πξνζεθηηθή
αλάγλσζε.
Χο πξνο ηελ παξάγξαθν 2 ηεο ππεχζπλεο δήισζεο: ν ππνςήθηνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο
αίηεζεο απνδέρεηαη φηη: α) δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε
πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία,
απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε
θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα
θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) δελ
είλαη ππόδηθνο θαη δελ έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα
πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε,
γ) ιφγσ θαηαδίθεο, δελ έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαη γηα φζν ρξφλν
δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ) δελ ηειεί ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
Χο πξνο ηελ παξάγξαθν 3 ηεο ππεχζπλεο δήισζεο: ε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ
θσιχκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή
αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ εμαηξνύληαη απφ ην θψιπκα νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ εθηίζεη
ηελ πνηλή ή ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί έρνπλ αξζεί ή έρνπλ απνιπζεί
ππφ φξν.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΗΣΖΔΧΝ & ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ

Ο ππάιιεινο ηνπ θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ, δηαπηζηψλεη αλ πξάγκαηη επηζπλάπηνληαη φια ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΖΜΜΔΝΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
ηεο αίηεζεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε αλαγξάθεη ζηo εηδηθφ πιαίζην ηνπ παξαπάλσ
ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ηε ιέμε «πιήξεο». ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε αλαγξάθεη ζην εηδηθφ
πιαίζην πνηα δηθαηνινγεηηθά ειιείπνπλ απφ εθείλα πνπ, ελψ θέξνληαη σο ζπλεκκέλα, δελ
επηζπλάπηνληαη. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ ππαιιήινπ ζεκεηψλεηαη ελππνγξάθσο
κε επθξηλέο ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ II : ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ην θεθάιαην απηφ απαξηζκνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά – πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία πξέπεη
λα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο καδί κε ην έληππν αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ
ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.1 πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηα πξνζφληα πνπ επηθαιείηαη.
Δηδηθφηεξα, κε ηελ αίηεζή ηνπ πξέπεη λα ππνβάιεη:
1. Φσηναληίγξαθν: ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο
πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ησλ θξηζίκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ
(δει. απηψλ φπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ) ή ησλ
δχν φςεσλ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο
φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Αλ απφ απηά δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο
πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο.
2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη ηνπο θνξείο ηνπ
δεκόζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν.3812/2009 ζηνπο νπνίνπο έρεη απαζρνιεζεί
θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζήο ηνπ (έλαξμε θαη ιήμε), θαηά ηνπο
ηειεπηαίνπο δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεώο ηνπ, κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ επνρηθνχ εξγαδφκελνπ ή γηα θάιπςε πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ.
ΠΡΟΟΥΖ: Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη θώιπκα πξόζιεςεο ιόγσ ππέξβαζεο ηεο 8κελεο απαζρόιεζεο ζε θνξείο
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ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαπάλσ ζηελ Δλφηεηα Ε. «ΚΧΛΤΜΑ
ΟΚΣΑΜΖΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ηνπ παξαξηήκαηνο.
3. Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη
γλσξίδεη ηελ Διιεληθή γιώζζα ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο
επηδησθφκελεο εηδηθφηεηαο, Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο (N.2413/1996 άξζξν 10 παξ.
1) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο: α) ΤΠΔΠΘ Αλδξέα Παπαλδξένπ
37, Σ.Κ. 151 80 Αζήλα, ηει. 210−3443384 θαη β) Καξακανχλα 1, Πι. θξά, Σ.Κ. 55132
Θεζζαινλίθε, ηει. 2310− 459101, ησλ θαησηέξσ επηπέδσλ:
Α ΔΠΗΠΔΓΟ ή Α2 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.).
Β ΔΠΗΠΔΓΟ ή Β1 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε
Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ή θαη Δξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ.
Γ ΔΠΗΠΔΓΟ ή Β2 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ.
Γ ΔΠΗΠΔΓΟ ή Γ1 ΔΠΗΠΔΓΟ: Γηα ηηο Καηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.) θαη Σερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ.
Δπίζεο απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ρνιείνπ ηεο Διιεληθήο
Γιώζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Παλεπηζηεκηνχπνιε,
Θεζζαινλίθε, Σ.Κ. 54006, ηει. 2310/997571−72−76) ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ
ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο.
Δπίζεο, ππνβάιιεη φζα απφ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά επηθαιείηαη κε ηελ αίηεζή ηνπ,
ζε πξσηόηππν ή αληίγξαθν επηθπξσκέλν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηέινο ηνπ
παξφληνο θεθαιαίνπ:
4. Σίηιν ζπνπδώλ (γηα ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ),
ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο, ε εκεξνκελία θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ. ε
πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ή κε αθέξαην αξηζκφ
πξέπεη λα ππνβάιεη θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθφ βαζκφ, κε
δχν δεθαδηθά ςεθία. Ο ππνςήθηνο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ) πξνζθνκίδεη
θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ηνπ, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλνο
ηίηινο ζπνπδψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά
& ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα] σο απαηηνχκελν πξνζφλ γηα ηελ επηδησθφκελε εηδηθφηεηα
ΤΔ.
Δηδηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηίηινπο ζπνπδώλ
1) Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο
ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα] νξίδεηαη σο
απαηηνχκελν πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Η. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Π.) Α.Δ.Η. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο
«αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ηαπηόζεκν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο» κε ην
δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε, νη ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηίηιν πνπ
αλαθέξεηαη ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ αλαθνίλσζε, θαιχπηεηαη δε απφ ηνπο
παξαπάλσ φξνπο (αληηζηνηρία ή ηαπηνζεκία), ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ
ζπγρξόλσο βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Α.Δ.Η. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) Α.Δ.Η. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Α.Δ.Η., ζην
νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή δίπισκα, πεξί ηνπ φηη ν ηίηινο
απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε
βεβαίσζε απηή, ν επηθαινχκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
2) Γηα ηίηινπο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ
θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα] νξίδεηαη σο απαηηνχκελν
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πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Σ.Δ.Η. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) Σ.Δ.Η. ηεο
εκεδαπήο «αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα ή αληίζηνηρν θαηά
πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο» κε ην δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε, νη ππνςήθηνη νη νπνίνη
δελ δηαζέηνπλ ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ αλαθνίλσζε,
θαιχπηεηαη δε απφ ηνλ παξαπάλσ φξν (αληηζηνηρία), ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ
ζπγρξόλσο βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Σ.Δ.Η. ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ
Δπηινγήο (Π..Δ.) Σ.Δ.Η., ζην νπνίν αλήθεη ην Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ πηπρίν ή
δίπισκα, πεξί ηνπ φηη ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε
επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ε
πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή, ν επηθαινχκελνο ηίηινο δελ
ιακβάλεηαη ππφςε.
3) Γηα ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ Κ.Α.Σ.Δ.Δ. αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ κε ηίηινπο Σ.Δ.Η. πνπ
νξίδνληαη σο απαηηνχκελα πξνζφληα ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά
απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα], απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ Σ.Δ.Η. απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, κε ην
δεηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε. Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη γηα ηηο εηδηθφηεηεο
ηεο θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηηο νπνίεο, εθ ηνπ λφκνπ, πξνβιέπεηαη
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.
4) Οη ππνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ ηίηινπο ζπνπδώλ ζηνπο νπνίνπο δελ αλαγξάθεηαη ε
θαηεύζπλζε ή εηδίθεπζε απηώλ, φπσο απηή ελδέρεηαη λα δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε,
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν
ζπνπδψλ ηνπο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα θχθινπ
ζπνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο ή εηδίθεπζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε.
5) Γηα ηνπο απνθνίηνπο Η.Δ.Κ.: σο βαζκφο δηπιψκαηνο λνείηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο
ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζε βεβαίσζε πνπ
εθδίδεηαη απφ ηνλ ΟΔΔΚ θαη ε νπνία δελ ηζρχεη απηνηειψο αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην
παξάξηεκα ηνπ δηπιψκαηνο. Πξνο απφδεημε απηψλ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ: Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηπέδνπ Μεηαδεπηεξνβάζκηαο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη βεβαίσζε ηνπ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν
κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ηνπο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ή
Βεβαίσζε ηνπ ΟΔΔΚ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηνπο
ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία πνπ
θαηέζηεζαλ δηπισκαηνύρνη.
6) Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη:
α) Γηα ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: Πξάμε αλαγλψξηζεο
απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα, γηα ηελ ηζνηηκία, αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ θαη
αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ
ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο
Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο
θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ
εκεδαπψλ ηίηισλ ή πξάμε αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο απφ ην πκβνχιην
Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ ζηε
δεχηεξε απηή πεξίπησζε νη απαηηνχκελνη βάζεη ηεο αλαθνίλσζεο ηίηινη ζπνπδψλ
εκπίπηνπλ ζηα λνκνζεηηθψο ξπζκηδφκελα επαγγέικαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ «.Α.Δ.Η.»,
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10 παξ. 2 έσο 12 θαη 11 ηνπ Π.Γ. 165/2000 (άξζξν 8 νδεγίαο 89/48
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.). ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ
αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην
Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο.

ειίδα 13 απφ 42

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε δεηνχληαη όια ηα πηπρία
Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) ή Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) πνπ εθδίδεη ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο εκεδαπήο, απαηηείηαη Πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην
ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα, γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ θαη ηελ αληηζηνηρία ηεο
βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή
πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ
Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο
βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή πξάμε
αλαγλψξηζεο
Δπαγγεικαηηθήο
Ηζνηηκίαο απφ
ην
πκβνχιην
Αλαγλσξίζεσο
Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο Σίηισλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ ζηε δεχηεξε απηή
πεξίπησζε νη απαηηνχκελνη βάζεη ηεο αλαθνίλσζεο ηίηινη ζπνπδψλ εκπίπηνπλ ζηα
λνκνζεηηθψο ξπζκηδφκελα επαγγέικαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ «.Α.Δ.Η.», ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 10 παξ. 2 έσο 12 θαη 11 ηνπ Π.Γ. 165/2000 (άξζξν 8 νδεγίαο 89/48 ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.).
Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ
έρνπλ απνθηεζεί ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί
πξάμε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο απφ ην .Α.Δ.Η. [άξζξν 10 ηνπ Π.Γ.
165/2000 (ΦΔΚ 149Α΄) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά] θαη θάηνρνη ηίηισλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηνπο
νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί ην δηθαίσκα άζθεζεο λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλνπ επαγγέικαηνο
ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ρνξεγείηαη
απφ ην πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
(.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ Π.Γ.231/1998 (ΦΔΚ 178 Α), εμαηξνύληαη απφ
ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ
ηίηινπ.
Τπνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ελόο από ηα παξαθάησ πηπρία, εμαηξνύληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεσο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ
ηίηινπ, όρη όκσο θαη από ηελ ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο πηζηνπνηεηηθνύ απφ ην
ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α ή ην Η.Σ.Δ ή απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ
Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π) γηα ηε βαζκνινγηθή αληηζηνηρία ηνπ
ηίηινπ:
i) Ηαηξηθήο, ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί απφ Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ., εθφζνλ ηνπο έρεη
ρνξεγεζεί άδεηα αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
π.δ. 84/1986 (ΦΔΚ 31/Α/1986) θαη
ii) Ννζειεπηηθήο ή Μαηεπηηθήο, ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί απφ Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ.,
εθφζνλ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή-Ννζειεχηξηαο ή
Μαηεπηή-Μαίαο ζηελ εκεδαπή, ζχκθσλα κε ην π.δ. 40/1986 (ΦΔΚ 14/Α/1986) θαη ην π.δ.
97/1986 (ΦΔΚ 35/Α/1986), αληίζηνηρα.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πθίζηαηαη ζηνπο αιινδαπνχο ηίηινπο αληηζηνηρία βαζκνινγηθήο
ή αμηνινγηθήο θιίκαθαο κε ηε βαζκνινγηθή ή αμηνινγηθή θιίκαθα ηίηισλ ηεο εκεδαπήο ν
ζρεηηθφο ηίηινο ραξαθηεξίδεηαη σο αδηαβάζκεηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο
ζπκπιεξψλεη ζηε ζηήιε β. ηεο Δλφηεηαο Γ. ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΔΠ ΟΥ.1, πνπ αθνξά ζηε
δεθαδηθή κνξθή ηνπ βαζκνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (πεδίν αθέξαηνο), ην ειάρηζην ηεο
βαζκνινγηθήο θιίκαθαο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εκεδαπήο, δειαδή «5».
β) Πξνθεηκέλνπ γηα Γεπηεξνβάζκηα κε ηερληθή ή κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε,
βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη γηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
αιινδαπήο, πξάμε ηζνηηκίαο θαη θαηάηαμεο ηεο επηηξνπήο ηζνηηκηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη Καηαξηίζεσο (Ο.Δ.Δ.Κ.) θαη βεβαίσζε γηα ηελ
αληηζηνηρία ηνπ βαζκνχ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα.
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Οη θάηνρνη ηίηισλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε θξάηε κέιε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί ην δηθαίσκα άζθεζεο λνκνζεηηθά
θαηνρπξσκέλνπ επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ζρεηηθή απφθαζε αλαγλψξηζεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ην πκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο
Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (.Δ.Α.Σ.Δ.Κ.) ησλ άξζξσλ 13 θαη 14
ηνπ Π.Γ.231/1998 (ΦΔΚ 178Α’), εμαηξνύληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο
αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ.
γ) Πξνθεηκέλνπ γηα Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηε Γηεχζπλζε
Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (ΓΗ.Π.Ο.Γ.Δ.) ηεο Κ.Τ. ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ή απφ ηηο θαηά ηφπνπο
Γ/λζεηο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο.
5. Γηα ηηο θαηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ) θαη Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο
ελδέρεηαη λα απαηηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε σο πξόζζεην (ΜΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ)
πξνζόλ ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζε νξηζκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. ηελ
πεξίπησζε απηή νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό
δίπισκα (ζπλνδεπφκελν απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο πνπ λα
θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν απηνχ, κόλν εάλ απηφ δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηνλ
πξνζθνκηδφκελν ηίηιν).
Αλ ν κεηαπηπρηαθφο / δηδαθηνξηθφο ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη κόλν
Πξάμε Αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ απφ ην ΓΗΚΑΣΑ ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλαγλψξηζεο απφ ην
Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο
(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο πνπ λα έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αξρηθψλ αηηήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε
αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην
Παλεπηζηήκην πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν,
θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ πηπρίνπ αιινδαπήο
αλαγλσξίδεηαη κφλνλ εθφζνλ ν θάηνρνο ηνπ πηπρίνπ είλαη θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ
δηπιψκαηνο, δελ αλαγλσξίδεηαη ηζνηηκία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, θαη επνκέλσο
δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαπηπρηαθόο ηίηινο
ζπκπιεξώλεη ή ελζσκαηώλεηαη ζην βαζηθό, δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθόο ηίηινο.
6. Γηα νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο ησλ θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο (ΠΔ), Σερλνινγηθήο (ΣΔ)
θαη Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ) Δθπαίδεπζεο ελδέρεηαη λα απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε σο
πξόζζεηα (ΜΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ) πξνζόληα ε γισζζνκάζεηα ή/θαη ε γλώζε
ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν θνξέαο πξφζιεςεο έρεη
ηελ επζχλε ελζσκάησζεο ζηελ αλαθνίλσζε ησλ δχν Δηδηθώλ Παξαξηεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ πξνζφλησλ θαη εηδηθφηεξα ην «ΔΗΓΗΚΟ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ» ή/θαη ην «ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α2)
ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ». Δπνκέλσο, αλ γηα ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηδηψθεη ν
ππνςήθηνο πξνβιέπεηαη ε θαηνρή ησλ παξαπάλσ πξνζόλησλ, ν ίδηνο πξέπεη λα
αλαηξέμεη ζηα αληίζηνηρα εηδηθά παξαξηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηνλ ηξφπν
απφδεημήο ηνπο. Οη ππνςήθηνη αιιά θαη νη θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα εηδηθά
παξαξηήκαηα κέζα απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα είηε ηε δηαδξνκή: Έληππα αηηήζεσλ 
Γηαγσληζκώλ Φνξέσλ  Δπνρηθνύ (ΟΥ) είηε ηε δηαδξνκή: Φνξείο  Τπνδείγκαηα
 Δπνρηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΟΥ).
7. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα ή βεβαίσζε
εγγξαθήο (όπνπ απαηηείηαη). Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο
πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
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Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ηνπο
απφ ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο ηίηισλ Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην λφκν εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθέο
νξγαλψζεηο, αξθεί βεβαίσζε ππνβνιήο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπο ζηελ νηθεία επαγγεικαηηθή
νξγάλσζε.
8. Λνηπέο Βεβαηψζεηο ή Πηζηνπνηεηηθά ή Δπαγγεικαηηθέο Σαπηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ αλαθνίλσζε.
9. Ζ γλώζε: α) ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο autocad ή/θαη β) GIS, απνδεηθλχεηαη κε
εκπεηξία ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα Autocad ή/θαη ζην GIS δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη
(6) κελψλ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη σο εμήο:
Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα κε:
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο.
Υσξηζηή απφ ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.
1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη, επαθξηβψο, ν ρξφλνο θαη ε εκπεηξία ηνπ ζην
ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα Autocad ή/θαη ζην GIS θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε,
θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο
ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα Autocad ή/θαη ζην GIS.
Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο κε:
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο.
Υσξηζηή απφ ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.
1599/1986, φηη πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα, γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ νπνίσλ έθαλε ρξήζε ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο Autocad ή/θαη ηνπ
GIS, θαη
Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ
θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο ζην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα Autocad
ή/θαη ζην GIS.
10. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο, πξόζθαηεο έθδνζεο, όηη ν
ππνςήθηνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην δεκνηνιόγην (γηα ηελ απφδεημε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο
εληνπηόηεηαο).
11. Ο ππνςήθηνο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα πνπ είλαη πνιίηεο Κξάηνπο – Μέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκόηε, νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, πξφζθαηεο έθδνζεο, ζην
νπνίν λα αλαγξάθεηαη φηη δηακέλεη κφληκα ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα (βεβαίσζε κόληκεο
θαηνηθίαο) θαηά ηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη
απαηηείηαη γηα ηελ εγγξαθή ειιήλσλ πνιηηψλ ζηα δεκνηνιφγηα απηψλ.
12. Ο ππνςήθηνο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα πνπ δελ είλαη πνιίηεο Κξάηνπο – Μέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κόληκνπ θαηνίθνπ,
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο, πξφζθαηεο έθδνζεο, απφ ηνλ
νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα. Σελ ίδηα βεβαίσζε πξνζθνκίδνπλ θαη νη «κφληκνη θάηνηθνη φισλ
ησλ Ννκψλ ηεο Υψξαο», φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα Δ., Πεδίν β. ηνπ πξψηνπ
θεθαιαίνπ.
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13. Ζ αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε πξόζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ (πνπ είλαη αξκφδηνο
πξνο ηνχην), ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νπνίαο δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ
πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ. Απνθιείεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο.
14. Πξνθεηκέλνπ γηα άλεξγν ππνςήθην πνπ είρε εληαρζεί ζε πξόγξακκα
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ: α) βεβαίσζε ηνπ ΚΔΚ ζηελ νπνία λα
αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα ή ζε
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ιήμεη, ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη β) βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζηα
ζρεηηθά κεηξψα αλέξγσλ θαη ε παξαπνκπή ηνπ ζε ΚΔΚ γηα ηελ παξαθνινχζεζε
πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
15. Οη πνιύηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ νηθνγελεηώλ: Πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή
Κνηλφηεηαο, πξφζθαηεο έθδνζεο, ζην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή ηνπο
θαηάζηαζε ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπφκελν απφ
πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ.). Αξθεί ε
πξνζθόκηζε ηνπ ελόο εθ ησλ δύν πηζηνπνηεηηθώλ, εθόζνλ από απηό απνδεηθλύεηαη
αλακθίβνια ε πνιπηεθληθή ηδηόηεηα.
Α. Αλ ν ππνςήθηνο απέθηεζε ηζνβίσο ηελ Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ιφγσ ηεζζάξσλ (4)
ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ινηπώλ ηδηνηήησλ θαη πξνζθνκίδεη, γηα
ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ απηήο, κόλν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο,
απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
1) Όηαλ πξόθεηηαη λα απνδείμεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ:

- Ολνκαηεπψλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ.
- Ζκεξνκελία ηειέζεσο ηνπ γάκνπ ηνπο.
- Σα απφ ην γάκν απηφ γελλεζέληα ηέθλα.
- Σα απφ άιιν ή άιινπο γάκνπο ηνπ ηδίνπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ γελλεζέληα ηέθλα, ηα νπνία
πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά.
- Σα εθηφο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα γηα ηε κεηέξα.
- Σα εθηφο γάκνπ ηέθλα γελλεζέληα γηα ηνλ παηέξα, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο
αλαγλσξηζζέληα απφ απηφλ.
- Ζκεξνκελία γελλήζεσο φισλ ησλ αλσηέξσ.
2) Όηαλ πξόθεηηαη λα απνδείμεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο:

- Ολνκαηεπψλπκν ησλ γνλέσλ θαη εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηνπο.
- Ολνκαηεπψλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ησλ απφ ην γάκν απηφ αδειθψλ ηνπ.
- Σα απφ άιιν ή άιινπο γάκνπο ησλ γνλέσλ ηνπ γελλεζέληα ηέθλα ηα νπνία πξέπεη λα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά.
- Σα εθηφο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα ηεο κεηέξαο ηνπ.
- Σα εθηφο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα ηνπ παηέξα ηνπ, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο
αλαγλσξηζζέληα απφ απηφλ.
- Ζκεξνκελία γελλήζεσο φισλ ησλ αλσηέξσ.
Β. Αλ ν ππνςήθηνο απέθηεζε ηζνβίσο ηελ Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα βάζεη ηνπ Ν.860/1979 (βι.
πξώην θεθάιαην, Δλόηεηα Σ. πεδίν β. Πνιύηεθλνο) θαη πξνζθνκίδεη, γηα ηελ απφδεημε ηεο
ηδηφηεηάο ηνπ απηήο, κόλν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, απηφ πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη:
1) Όηαλ πξόθεηηαη λα απνδείμεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ:

- Ολνκαηεπψλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ.
- Ζκεξνκελία ηειέζεσο ηνπ γάκνπ ηνπο.
- Σα απφ ην γάκν απηφ γελλεζέληα ηέθλα.
- Σα απφ άιιν ή άιινπο γάκνπο ηνπ ηδίνπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ γελλεζέληα ηέθλα, ηα νπνία
πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά.
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- Σα εθηφο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα γηα ηε κεηέξα.
- Σα εθηφο γάκνπ ηέθλα γελλεζέληα γηα ηνλ παηέξα, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο
αλαγλσξηζζέληα απφ απηφλ.
- Ζκεξνκελία γελλήζεσο φισλ ησλ αλσηέξσ.
- Ζκεξνκελία ζαλάηνπ φισλ ησλ κε επηδψλησλ απφ ηνπο αλσηέξσ.
- Ζκεξνκελία γάκνπ, δηάδεπμεο ή ρεξείαο φισλ ησλ ζειέσλ ηέθλσλ (αλ είλαη άγακα λα
γίλεη κλεία).
2) Όηαλ πξόθεηηαη λα απνδείμεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κέινπο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο:

- Ολνκαηεπψλπκν ησλ γνλέσλ θαη εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηνπο.
- Ολνκαηεπψλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ησλ απφ ην γάκν απηφ αδειθψλ ηνπ.
- Σα απφ άιιν ή άιινπο γάκνπο ησλ γνλέσλ ηνπ γελλεζέληα ηέθλα ηα νπνία πξέπεη λα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά.
- Σα εθηφο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα ηεο κεηέξαο ηνπ.
- Σα εθηφο γάκνπ γελλεζέληα ηέθλα ηνπ παηέξα ηνπ, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο
αλαγλσξηζζέληα απφ απηφλ.
- Ζκεξνκελία γελλήζεσο φισλ ησλ αλσηέξσ.
- Ζκεξνκελία ζαλάηνπ φισλ ησλ κε επηδψλησλ απφ ηνπο αλσηέξσ.
- Ζκεξνκελία γάκνπ, δηάδεπμεο ή ρεξείαο φισλ ησλ ζειέσλ αδειθψλ ηνπ (αλ είλαη
άγακα λα γίλεη κλεία).
ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο (1 θαη 2), εθηόο από ην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο απαηηείηαη επηπιένλ:

α) ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία ελφο απφ ηνπο δχν γνλείο, πηζηνπνηεηηθφ
απφ ηνλ νηθείν θνξέα, κε ην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε θαηά 100% αλαπεξία ηνπ γνλέα απηνχ
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή θαηά 70% γηα ηνπο αλάπεξνπο πνιέκνπ.
β) ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία ηέθλσλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, απφ
νπνηνδήπνηε ιφγν ή ηέθλα αλάπεξα πνιέκνπ, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ νηθείν θνξέα κε ην
νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε αλσηέξσ αληθαλφηεηά ηνπο.
γ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηέθλνπ ή
αδειθνχ ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ ή ηεο καζεηείαο γηα ηέρλε ή επάγγεικα.
Γ. Αλ ν ππνςήθηνο απέθηεζε ηζνβίσο ηελ Πνιπηεθληθή ηδηφηεηα βάζεη ηνπ Ν.3454/2006
(βι. πξώην θεθάιαην, Δλόηεηα Σ. πεδίν β. Πνιύηεθλνο) θαη πξνζθνκίδεη, γηα ηελ απφδεημε
ηεο ηδηφηεηάο ηνπ απηήο, κόλν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, απηφ πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη:
1) Όηαλ πξόθεηηαη λα απνδείμεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ:

- Ολνκαηεπψλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ.
- Ζκεξνκελία ηειέζεσο ηνπ γάκνπ ηνπο.
- Σα απφ ην γάκν απηφ ηέθλα.
- Σα απφ άιιν ή άιινπο γάκνπο ηνπ ηδίνπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ ηέθλα, ηα νπνία πξέπεη λα
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά.
- Σα εθηφο γάκνπ ηέθλα γηα ηελ κεηέξα.
- Σα εθηφο γάκνπ ηέθλα γηα ηνλ παηέξα, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο
αλαγλσξηζζέληα απφ απηφλ.
- Ζκεξνκελία γελλήζεσο φισλ ησλ αλσηέξσ.
- Ζκεξνκελία ζαλάηνπ φισλ ησλ κε επηδψλησλ απφ ηνπο αλσηέξσ.
- Ζκεξνκελία γάκνπ φισλ ησλ αδειθψλ ηνπ (αλ είλαη άγακα λα γίλεη κλεία).
2) Όηαλ πξόθεηηαη λα απνδείμεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο κέινο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο:

- Ολνκαηεπψλπκν ησλ γνλέσλ θαη εκεξνκελία ηνπ γάκνπ ηνπο.
- Ολνκαηεπψλπκν ηνπ ηδίνπ θαη ησλ απφ ην γάκν απηφ αδειθψλ ηνπ.
- Σα απφ άιιν ή άιινπο γάκνπο ησλ γνλέσλ ηνπ ηέθλα ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά.
- Σα εθηφο γάκνπ ηέθλα ηεο κεηέξαο ηνπ.
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- Σα εθηφο γάκνπ ηέθλα γηα ηνλ παηέξα, αιιά λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο
αλαγλσξηζζέληα απφ απηφλ.
- Ζκεξνκελία γελλήζεσο φισλ ησλ αλσηέξσ.
- Ζκεξνκελία ζαλάηνπ φισλ ησλ κε επηδψλησλ απφ ηνπο αλσηέξσ.
- Ζκεξνκελία γάκνπ φισλ ησλ αδειθψλ ηνπ (αλ είλαη άγακα λα γίλεη κλεία).
ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο (1 θαη 2), εθηόο από ην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο απαηηείηαη επηπιένλ:

α) ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αλαπεξίαο ηέθλνπ ή αδειθνχ ππνςεθίνπ ζε πνζνζηφ
67% θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ νηθείν θνξέα κε ην
νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε αλσηέξσ αλαπεξία θαη ε ηζνβηφηεηα απηήο.
β) ε πεξίπησζε αλαπεξίαο απφ νηαδήπνηε αηηία ή αλαπεξίαο πνιέκνπ ζε πνζνζηφ 67%
θαη άλσ ηζνβίσο ελφο απφ ηνπο δχν γνλείο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ νηθείν θνξέα κε ην
νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, αλαπεξία θαη εηδηθψο γηα ηελ
αλαπεξία πνιέκνπ θαη ε ηζνβηφηεηα απηήο.
γ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηέθλνπ ή
αδειθνχ ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηαο
ζρνιήο Παλεπηζηεκηαθήο ή Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ή αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ησλ ζπνπδψλ.
δ) ε πεξίπησζε πνπ ηέθλν ή αδειθφο ππνςεθίνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δηαλχεη ηε
ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, βεβαίσζε, πεξί ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, απφ αξκφδηα αξρή.
16. Πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο
έθδνζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν αξηζκόο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ ππνςεθίνπ
(γηα ηελ απφδεημε ηνπ θξηηεξίνπ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ).
17. Ο γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο:
ηελ πεξίπησζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα ή θεξύμεσο αθάλεηαο θαηά λόκνλ ηνπ άιινπ
γνλέα, απαηηνύληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πνπ λα έρεη εθδνζεί
εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1)
ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν θαηφπηλ ρεξείαο ή θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ ηνπ άιινπ
γνλέα. Σν ηέθλν απηφ δελ πξέπεη λα έρεη πηνζεηεζεί απφ επφκελν ζχδπγν ηνπ κνλνγνλέα.
Δάλ απφ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ δελ πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα,
ηφηε πξέπεη λα ζπλππνβιεζεί ε ζρεηηθή ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο
θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ, ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ
ηειεζηδηθίαο ηεο. Αλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξφζιεςεο ην ηέθλν είλαη
ελήιηθν θαη ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, πξέπεη απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα λα πξνθχπηεη ε
θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα ή αθάλεηαο ηνπ άιινπ γνλέα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ
ηέθλνπ.
β. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή
κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν
ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’
απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ
ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ.
ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή αθπξώζεσο γάκνπ ή ιύζεο ηνπ ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο ή
δηαθνπήο ηεο εγγάκνπ ζπκβηώζεσο ησλ γνλέσλ (δηάζηαζεο), απαηηνύληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πνπ λα έρεη εθδνζεί
εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1)
ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ.
ειίδα 19 απφ 42

β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο
κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ή αληίγξαθν Πξαθηηθνχ θνηλήο
ζπκθσλίαο ησλ γνλέσλ, ζεσξεκέλν απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, κε ην νπνίν αλαηέζεθε ε
άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζηνλ έλα εθ ησλ δχν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1513ΑΚ ή γηα
ηελ πεξίπησζε ηεο δηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1514ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν
1513ΑΚ.
γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε
πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ
γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ.
εκείσζε: Δηδηθψο ζηελ πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ, αλ δελ ππάξρεη ε αλσηέξσ
δηθαζηηθή απφθαζε ή ην πξαθηηθφ θνηλήο ζπκθσλίαο (ππφ ζηνηρείν β), αξθεί ε ππνβνιή
ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο (ππφ ζηνηρείν γ).
ε πεξίπησζε αληθαλόηεηαο ηνπ άιινπ γνλέα γηα ηελ άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο γηα
πξαγκαηηθνύο ιόγνπο ή γηαηί είλαη αλίθαλνο ή πεξηνξηζκέλα ηθαλόο γηα δηθαηνπξαμία,
απαηηνύληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πνπ λα έρεη εθδνζεί
εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1)
ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν ιφγνο ηεο αδπλακίαο
αζθήζεσο ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα (π.ρ. δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ιφγσ
ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο).
γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε
πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ
γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ.
εκείσζε: ε πεξίπησζε αλππαξμίαο ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν
β) φζνλ αθνξά ηνπο αληηθεηκεληθνύο πξαγκαηηθνύο ιόγνπο αδπλακίαο αζθήζεσο ηεο
γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα, απαηηείηαη ε ππνβνιή νηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ
εγγξάθνπ αξκφδηαο θαηά λφκνλ δεκφζηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν
πξαγκαηηθφο ιφγνο αδπλακίαο άζθεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα (π.ρ.
πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν εγθιεηζκφο ηνπ ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα
θαη ε δηάξθεηα απηνχ).
ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ άιινπ γνλέα από ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή
αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ιόγσ θαθήο άζθεζεο, απαηηνύληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πνπ λα έρεη εθδνζεί
εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1)
ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ
ηειεζηδηθίαο ηεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε έθπησζε ηνπ άιινπ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ή ε αθαίξεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα ιφγσ θαθήο άζθεζεο.
γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. ε πεξίπησζε
πνπ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη αζθνχζε ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα απηνχ
γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ.
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ε πεξίπησζε απόθηεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν ή ζύκθσλν ζπκβίσζεο ησλ γνλέσλ,
απαηηνύληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πνπ λα έρεη εθδνζεί
εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1)
ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ.
βi. Τπεχζπλε δήισζε ηεο κεηέξαο φηη ην ηέθλν δελ έρεη αλαγλσξηζηεί από ηνλ παηέξα
θαη φηη ε ίδηα δελ έρεη εθπέζεη ηεο γνληθήο κέξηκλαο νχηε ηεο έρεη αθαηξεζεί ε άζθεζή ηεο.
Αλ ην ηέθλν είλαη ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ ε ίδηα δελ είρε εθπέζεη ηεο γνληθήο
κέξηκλαο νχηε ηεο είρε αθαηξεζεί ε άζθεζή ηεο.
ή
βii. Αλ ην ηέθλν είλαη αλαγλσξηζκέλν από ηνλ παηέξα, ππεχζπλε δήισζε ηεο κεηέξαο
φηη ε ίδηα δελ έρεη εθπέζεη ηεο γνληθήο κέξηκλαο νχηε ηεο έρεη αθαηξεζεί ε άζθεζή ηεο θαη
δελ ππάξρεη ζπκθσλία ησλ γνλέσλ θαηά ην άξζξν 1515ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν
1513ΑΚ γηα απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο. ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν είλαη
ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα
κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ ε ίδηα δελ είρε εθπέζεη ηεο γνληθήο κέξηκλαο νχηε ηεο είρε
αθαηξεζεί ε άζθεζή ηεο νχηε είρε ππάξμεη ζπκθσλία ησλ γνλέσλ θαηά ην άξζξν 1515ΑΚ
ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΚ γηα απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο.
ε πεξίπησζε πηνζεζίαο ηέθλνπ από έλα κόλν γνλέα, απαηηνύληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πνπ λα έρεη εθδνζεί
εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη έρεη έλα (1)
ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε πηνζεζία ηνπ ηέθλνπ
κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο
ηεο.
γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ κνλνγνλέα φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα
ηε γνληθή κέξηκλα ηέθλνπ θαηφπηλ πηνζεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν απηφ είλαη
ελήιηθν ειηθίαο έσο θαη 25 εηψλ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ κνλνγνλέα φηη γηα νξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’
απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα θαηφπηλ πηνζεζίαο.
εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ απφ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
(ππφ ζηνηρείν α) πξνθχπηεη ε πηνζεζία ηνπ ηέθλνπ κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, παξέιθεη ε
ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν β).
18. Σν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο:
ηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ή θεξύμεσο αθάλεηαο θαηά λόκνλ ηνπ ελόο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ
δύν γνλέσλ ή ηνπ κνλνγνλέα, απαηηνύληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηεο παηξηθήο ηνπ
νηθνγέλεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη κέρξη λα ελειηθησζεί ζηεξήζεθε παληειψο ηνπ
ελφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ δχν γνλέσλ (ή ηνπ κνλνγνλέα ηνπ) ιφγσ ζαλάηνπ ή θεξχμεσο
αθάλεηαο θαηά λφκνλ. Δάλ απφ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ δελ πξνθχπηεη ν ζάλαηνο ελφο
ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ δχν γνλέσλ (ή ηνπ κνλνγνλέα ηνπ), ηφηε πξέπεη λα ζπλππνβιεζεί ε
ζρεηηθή ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά
λφκνλ, ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν δηθαζηηθήο
απφθαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο ηεο.
β. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε
γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα έλαο κφλν
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γνλέαο. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή αθάλεηαο θαη ησλ δχν γνλέσλ, ππεχζπλε δήισζε φηη
ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπ.
ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή αθπξώζεσο γάκνπ ή ιύζεο ηνπ ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο ή
δηαθνπήο ηεο εγγάκνπ ζπκβηώζεσο (δηάζηαζεο) ησλ γνλέσλ, απαηηνύληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ζην νπνίν λα
βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο ηνπ
κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα ή ηξίην πξφζσπν ή αληίγξαθν Πξαθηηθνχ θνηλήο ζπκθσλίαο
ησλ γνλέσλ, ζεσξεκέλν απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, κε ην νπνίν αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ζηνλ έλα εθ ησλ δχν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1513ΑΚ ή γηα ηελ
πεξίπησζε ηεο δηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1514ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν
1513ΑΚ.
γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε
γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε έλαο κφλν γνλέαο ή ηξίην πξφζσπν.
εκείσζε: Δηδηθψο ζηελ πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ, αλ δελ ππάξρεη ε αλσηέξσ
δηθαζηηθή απφθαζε ή ην πξαθηηθφ θνηλήο ζπκθσλίαο (ππφ ζηνηρείν β), αξθεί ε ππνβνιή
ηεο ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο (ππφ ζηνηρείν γ).
ε πεξίπησζε αληθαλόηεηαο ηνπ ελόο ηνπιάρηζηνλ γνλέα γηα ηελ άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο
γηα πξαγκαηηθνύο ιόγνπο ή γηαηί είλαη αλίθαλνο ή πεξηνξηζκέλα ηθαλόο γηα δηθαηνπξαμία,
απαηηνύληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ζην νπνίν λα
βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν ιφγνο ηεο αδπλακίαο
αζθήζεσο ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ έλα ηνπιάρηζηνλ γνλέα (π.ρ. δηθαζηηθή
ζπκπαξάζηαζε ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο).
γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε
γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε έλαο κφλν γνλέαο. ε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο άζθεζεο ηεο γνληθήο
κέξηκλαο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, ππεχζπλε δήισζε φηη ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο
πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπ.
εκείσζε: ε πεξίπησζε αλππαξμίαο ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν
β) φζνλ αθνξά ηνπο αληηθεηκεληθνύο πξαγκαηηθνύο ιόγνπο αδπλακίαο αζθήζεσο ηεο
γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ έλα ηνπιάρηζηνλ γνλέα, απαηηείηαη ε ππνβνιή νηνπδήπνηε
απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ αξκφδηαο θαηά λφκνλ δεκφζηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο αδπλακίαο άζθεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο (π.ρ.
πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν εγθιεηζκφο γνλέα ζε ζσθξνληζηηθφ
θαηάζηεκα θαη ε δηάξθεηα απηνχ).
ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ ελόο ηνπιάρηζηνλ γνλέα από ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο
κέξηκλαο ή αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ιόγσ θαθήο άζθεζεο, απαηηνύληαη αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ζην νπνίν λα
βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο παηξηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο.
β. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ
ηειεζηδηθίαο ηεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε έθπησζε ελφο ηνπιάρηζηνλ γνλέα απφ ηελ
άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή ε αθαίξεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο απφ έλα ηνπιάρηζηνλ
γνλέα ιφγσ θαθήο άζθεζεο.
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γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε
γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε έλαο κφλν γνλέαο. ε πεξίπησζε έθπησζεο θαη ησλ δχν γνλέσλ ή
αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ιφγσ θαθήο άζθεζεο, ππεχζπλε
δήισζε φηη ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπ.
ε πεξίπησζε ηέθλνπ ρσξίο γάκν ή ζύκθσλν ζπκβίσζεο ησλ γνλέσλ, απαηηνύληαη
αζξνηζηηθά:

α. Πηζηνπνηεηηθφ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ζην νπνίν λα
βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ελφο εθ ησλ δχν γνλέσλ ηνπ.
βi. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ δελ
είρε αλαγλσξηζηεί από ηνλ παηέξα ηνπ θαη φηη ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ε κεηέξα ηνπ ή ηξίην πξφζσπν.
ή
βii. Αλ ην ηέθλν είλαη αλαγλσξηζκέλν από ηνλ παηέξα ηνπ, ππεχζπλε δήισζε φηη γηα
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ
ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ε κεηέξα ηνπ ρσξίο ζπκθσλία ησλ γνλέσλ θαηά
ην άξζξν 1515ΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΚ γηα απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο γνληθήο
κέξηκλαο.
ε πεξίπησζε πηνζεζίαο ηέθλνπ από έλαλ κόλν γνλέα, απαηηνύληαη αζξνηζηηθά:

α. Αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε πηνζεζία ηνπ ηέθλνπ
κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηά λφκν πηζηνπνηεηηθφ ηειεζηδηθίαο
ηεο ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε πηνζεζία
κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ.
β. Τπεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε
γνληθή ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα έλαο κφλν γνλέαο
θαηφπηλ πηνζεζίαο.
ε πεξίπησζε ηέθλνπ αγλώζησλ γνλέσλ, απαηηείηαη:

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ κε εηδηθή πηζηνπνίεζε απφ ηηο αξκφδηεο
θξαηηθέο αξρέο, θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα ελειηθησζεί θαλέλαο απφ ηνπο δχν
γνλείο ηνπ (θπζηθνχο εθφζνλ θαηά λφκνλ απνδεηρζεί φηη ήηαλ απηνί ή πηνζεηνχληεο) δελ
αζθνχζε ηε γνληθή ηνπ κέξηκλα.
19. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο ηα νπνία θαηά πεξίπησζε είλαη:
Α. Όηαλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο:
Γηα ηνπο κηζζσηνύο θαη ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο:
(1) Όηαλ δελ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία:
Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.
(2) Όηαλ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία απαηηείηαη επηπιένλ:
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- Γηα ηνπο κηζζσηνύο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά
ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ν εξγνδφηεο, ην είδνο θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεχζπλεο δήισζεο λα
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
- Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε θαηά
ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο
εκπεηξίαο θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζχκβαζε ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ
θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.
Β. Όηαλ δελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο:
Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο είηε δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία είηε όρη.
(1) Γηα ηνπο κηζζσηνύο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα:
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο.
Υσξηζηή απφ ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ
λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο
ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο
επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.
Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο.
(2) Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο:
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο.
Τπεχζπλε δήισζε, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, φηη
πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο
εκπεηξίαο θαη
Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ
θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο.
Γ. Απόδεημε εκπεηξίαο γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ
Οη ππνςήθηνη ηεο θαηεγνξίαο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηνπο νπνίνπο σο
βαζκνινγνχκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε νπνηαδήπνηε θαζήθνληα,
πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη
ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππνςήθηνη είλαη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά,
αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα απαζρφιεζεο.

ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ:

Χο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λννχληαη: Οη Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα Ν.Π.Η.Γ.
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαζψο θαη ηα λνκηθά
πξφζσπα ησλ Ο.Σ.Α., φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν.3812/2009 (φπσο ηζρχεη).
Χο εξγαζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκόζην Σνκέα, ζεσξείηαη επίζεο:
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Ζ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξαηησηηθήο Θεηείαο.
Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ.
Ζ απαζρφιεζε κε χκβαζε Μίζζσζεο Έξγνπ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.
Όηαλ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή:
Γηα εκπεηξία ε νπνία έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή επηπιένλ ησλ ινηπψλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αλσηέξσ, θαηά πεξίπησζε, παξαγξάθνπο ν
ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη:
(1) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη
ππνρξεσηηθή:
Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο
θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη
Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή
ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε.
(2) Όηαλ θαηά ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο ηνπ θξάηνπο ε αζθάιηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο είλαη κε
ππνρξεσηηθή:
Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο
θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα
αλαγξάθνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ, ηα
ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη
πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη
Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απαζρνιήζεθε φηη ε αζθάιηζε γηα
ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε εξγαζίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή,
θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο ηνχηνπ.
(3) Όηαλ ν ρξόλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο
αιινδαπήο, κπνξεί λα απνδεηθλύεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκόζηνπ
θνξέα.
Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζην
εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη εθηφο απφ ηα πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα
αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ θαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
(γηα ηνλ ηξόπν επηθύξσζεο, βιέπε ζην ηέινο ηνπ παξαξηήκαηνο ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΣΙΣΛΩΝ,
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ).

Δηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο εκπεηξίαο
α. Γηθαζηηθή Απόθαζε
Ζ εκπεηξία απνδεηθλχεηαη θαη κε ηπρφλ ππάξρνπζα δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαζψο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
παξνρήο ηεο.
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β. Απόδεημε εκπεηξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ή ΠΔ Γηνηθεηηθνύ από
πηπρηνύρνπο ηεο Ννκηθήο πνπ είλαη δηθεγόξνη ή αζρνινύληαη κε ηελ πξαθηηθή
άζθεζε γηα ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο δηθεγόξνπ
Οη πηπρηνχρνη ηεο Ννκηθήο πνπ είλαη δηθεγφξνη ή αζρνινχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε γηα
ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο δηθεγφξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ εκπεηξία γηα ζέζεηο ΠΔ
Γηνηθεηηθνύ- Οηθνλνκηθνύ ή ΠΔ Γηνηθεηηθνύ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
(1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, πφηε ν
δηθεγφξνο απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθνχκελνπ θαη πφηε απηή ηνπ δηθεγφξνπ.
(2) Βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη πφηε ν ππνςήθηνο
αζθαιίζηεθε σο δηθεγφξνο ή ελδερνκέλσο θαη σο αζθνχκελνο (δεδνκέλνπ φηη ε αζθάιηζε
ησλ αζθνπκέλσλ είλαη πξναηξεηηθή).
(3) Δπηθπξσκέλα απφ ην Γηθεγνξηθφ χιινγν θσηναληίγξαθα ησλ εηήζησλ «θαηαζηάζεσλ
παξαζηάζεσλ ζηα Γηθαζηήξηα» θαη ησλ «θαηαζηάζεσλ πξνεηζπξάμεσλ ζπκβνιαίσλ»
κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην δηαγσληζκφ. Ζ
πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ είλαη ελδεηθηηθή θαη αξθεί λα αλαθέξεηαη ζε απηέο
έζησ θαη κία κφλν παξάζηαζε ζηα Γηθαζηήξηα ή έλα κφλν ζπκβφιαην θαη’ έηνο. Μφλν δε
γηα ηα έηε θαηά ηα νπνία ν δηθεγφξνο ζα εκθαλίδεη κεδεληθή απαζρφιεζε (θακία απνιχησο
παξάζηαζε θαη θαλέλα ζπκβφιαην) δελ ζα πξνζκεηξείηαη ρξφλνο εκπεηξίαο. Οη έκκηζζνη
δηθεγόξνη, εθφζνλ ηπρφλ απηνί δελ πξαγκαηνπνηνχλ παξαζηάζεηο ζηα δηθαζηήξηα θαη δελ
ζπληάζζνπλ ζπκβφιαηα πειαηψλ ηνπο, επί φζνλ ηνπιάρηζηνλ ρξφλν είλαη έκκηζζνη
πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη σο έκκηζζνη είηε απηφο είλαη
δεκφζηνο είηε ηδησηηθφο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
δηθεγνξηθήο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνπλ θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ηνπο.
γ. Απόδεημε εκπεηξίαο επαγγεικαηηώλ νδεγώλ πνπ εξγάδνληαη σο νδεγνί ζην δηθό
ηνπο απηνθίλεην
Οη επαγγεικαηίεο νδεγνί πνπ εξγάδνληαη σο νδεγνί ζην δηθφ ηνπο απηνθίλεην
απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ
Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.) πνπ βεβαηψλεη ην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο ζε απηφ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα
δειψλνπλ ζαθψο φηη νη ίδηνη είλαη νδεγνί ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηελ
εκπεηξία πνπ δειψλνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο.
δ. Έξεπλα ή ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα
Ζ έξεπλα ή ε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά θέληξα ή πξνγξάκκαηα κπνξεί λα ιεθζεί σο
ρξφλνο εκπεηξίαο ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ν ππνςήθηνο πξνζθνκίδεη:
(α) Βεβαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ππεπζχλνπ (ηνπ Γξακκαηέα ή Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο
Δξεπλψλ) ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ή έξγν, ν ηίηινο
θαη ε δηάξθεηά ηνπ, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ, ε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ νπνία
ζπλδεφηαλ ν ππνςήθηνο κε ην θνξέα θαη ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη
(β) Βεβαίσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη, γηα θάζε
εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ν ρξφλνο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ
θαη ε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Δίλαη απηνλφεην φηη ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ εθφζνλ ν ππνςήθηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ θαηείρε ηνλ απαηηνχκελν απφ ηελ αλαθνίλσζε βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ή
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα, φπνπ απηή απαηηείηαη.
ε. ηξαηησηηθή ζεηεία
Χο ρξφλνο εκπεηξίαο αλαγλσξίδεηαη θαη ε απαζρφιεζε πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. Ζ βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πξέπεη λα αλαθέξεη ην είδνο
θαη ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή εηδηθφηεηα πξέπεη λα
έρεη απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
εηδηθφηεηα απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε ζρεηηθή εκπεηξία αλαγλσξίδεηαη απφ
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ηελ απφθηεζή ηεο θαη κεηά. Όηαλ απφ ηελ αλαθνίλσζε απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα, ν ρξφλνο ηεο παξαπάλσ εκπεηξίαο
ππνινγίδεηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο.
ζη. Πξνγξάκκαηα STAGE
Χο ρξφλνο εκπεηξίαο ζεσξείηαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο STAGE ηνπ ΟΑΔΓ. Ζ ζρεηηθή βεβαίσζε, απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη ην
είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθδίδεηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ.
ΔΠΗΚΤΡΧΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ
Σεο αιινδαπήο
Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε
πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη αλσηέξσ ηίηινη ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ
ή ζε αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν (φρη ζε
αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν). Οη σο
άλσ ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο, φηαλ πξνζθνκίδνληαη ζε θσηνηππία κε
επηθπξσκέλε απφ ηελ αξρή πνπ ηνπο εμέδσζε, επηθπξψλνληαη κφλν απφ δηθεγφξν. Αθξηβή
αληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αιινδαπέο αξρέο, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δεκφζηα αξρή,
επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ
(ΚΔΠ). Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν
ή απφ άκηζζν εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ Ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ
πεξί ηίηισλ ζπνπδψλ κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο, ηίηινη
πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία φηη ζηνπο
λφκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ πξνζθνκηζζεί ηα πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ
ηίηισλ. Δάλ φκσο πξνζθνκίδνληαη ηα πξσηφηππα ησλ ηίηισλ ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα
απηψλ, αξθεί ε πξνζθφκηζε απινχ θσηναληηγξάθνπ ηεο κεηαθξάζεσο απηψλ, ε αθξίβεηα
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νπνίαο επηθπξψλεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαηά ην
άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986.
Σεο εκεδαπήο
α) Γεκόζηα έγγξαθα εκεδαπήο (δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην πιαίζην ηεο
Δζληθήο έλλνκεο ηάμεο, πξνεξρφκελα απφ εκεδαπέο δηνηθεηηθέο αξρέο ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φπσο ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο – πηζηνπνηεηηθά – βεβαηψζεηο
θ.ιπ.), ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ή ζε
αληίγξαθν ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν (φρη ζε
αληίγξαθν ην νπνίν δελ έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ην πξσηφηππν). Ζ
επηθχξσζε γίλεηαη απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ
(ΚΔΠ) ή ηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή δηθεγφξν ή ζπκβνιαηνγξάθν.
Ο ππνςήθηνο κπνξεί επίζεο λα ππνβάιεη αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ δεηνχληαη
κε ηελ αλαθνίλσζε, ζπλνδεπφκελα φκσο απαξαηηήησο κε ππεχζπλε δήισζε θαηά ην
άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ
επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
Σα επηθπξσκέλα θαηά ηα αλσηέξσ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή,
θαζψο θαη ηα απιά αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ εμέδσζε δηνηθεηηθή αξρή πνπ ζπλνδεχνληαη
απφ ηελ θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.2690/1999 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Ν.1599/1986 ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα
ησλ ζηνηρείσλ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά απφ ηε Γηνίθεζε, φπσο ηα πξσηφηππα.
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χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κνηλή Απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ
ζπνπδψλ πνπ απνλέκνληαη απ’ φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ηδησηηθψλ θνξέσλ, κεηά
ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ηηο νηθείεο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., επηθπξψλνληαη απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο
αξρέο θαη ηα Κ.Δ.Π., ρσξίο λα απαηηείηαη πξνζζέησο ε επηθχξσζή ηνπο απφ δηθεγφξν.
β) Ηδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο (δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο
αξρέο ηεο εκεδαπήο, φπσο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, βεβαηψζεηο ηδησηψλ
εξγνδνηψλ θ.ιπ.) ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή ζε αληίγξαθα ζπλνδεπφκελα κε
ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο
βεβαηψλεη φηη ηα αληίγξαθα πνπ επηζπλάπηεη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ
πξσηνηχπσλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππνςεθίσλ παξαηίζεηαη έλαο ζπλνπηηθφο θαηάινγνο ησλ
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ
αίηεζή ηνπο:
1. Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο.
2. Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (κόλν γηα ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα).
3. Τπεχζπλε δήισζε γηα πηζαλφ θψιπκα ππέξβαζεο ηεο 8κελεο απαζρφιεζεο.
4. Βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (γηα ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ,
ελώ γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ, κόλν αλ δεηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε).
5. Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν γηα θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ (κόλν αλ δεηείηαη από αλαθνίλσζε).
6. Πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ (κόλν αλ δεηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε).
7. Πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο (κόλν αλ δεηείηαη από ηελ αλαθνίλσζε).
8. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ ή ινηπέο βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή
επαγγεικαηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε (κόλν γηα ηηο
εηδηθόηεηεο πνπ απαηηνύληαη).
9. Σα θαηά πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθά δεκνηηθφηεηαο ή κφληκεο θαηνηθίαο (γηα ηελ απόδεημε
εληνπηόηεηαο).
10. Βεβαίσζε ΟΑΔΓ ή/θαη βεβαίσζε ΚΔΚ(γηα ηελ απόδεημε ηνπ ρξόλνπ αλεξγίαο).
11. Οη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
νηθείνπ δήκνπ, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο
Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α..Π.Δ.). Αξθεί ε πξνζθφκηζε ηνπ ελφο εθ ησλ δχν
πηζηνπνηεηηθψλ, εθφζνλ απφ απηφ απνδεηθλχεηαη αλακθίβνια ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα.
12. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (γηα ηελ απόδεημε ύπαξμεο αλήιηθσλ ηέθλσλ).
13. Οη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαηξέμνπλ
ζην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ παξαξηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα
δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηνπ ζρεηηθνχ θξηηεξίνπ αλάινγα ηελ πεξίπησζε
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία εκπίπηνπλ.
14. Σα θαηά πεξίπησζε (π.ρ. κηζζσηνί, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, απαζρνινύκελνη ζην
δεκόζην θ.ιπ.) δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο (π.ρ. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο,
βεβαίσζε αζθαιηζηηθνύ θνξέα, ππεύζπλε δήισζε εκπεηξίαο θ.ιπ.), φπσο αθξηβψο
νξίδνληαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ζηελ νηθεία αλαθνίλσζε (βι.
ΔΜΠΔΙΡΙΑ).
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ΠΡΟΟΥΖ: Ο παξαπάλσ θαηάινγνο δηθαηνινγεηηθώλ είλαη ζπλνπηηθόο θαη δελ
πεξηιακβάλεη εηδηθέο πεξηπηώζεηο απόδεημεο θξηηεξίσλ – ηδηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο
κπνξεί λα απαηηνύληαη άιια ή πξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηελ
αλαθνίλσζε ή ην παξάξηεκα. ε θάζε πεξίπησζε ινηπόλ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα
δηαβάζνπλ πιήξσο θαη κε πξνζνρή ηελ αλαθνίλσζε θαη ην παξάξηεκά ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ ιεπηνκεξώο θαη κε αθξίβεηα γηα ην ζύλνιν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απόδεημε ησλ πξνζόλησλ πνπ
επηθαινύληαη.
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ ζηνλ νπνίν
παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε βαζκνινγία πνπ πξνθχπηεη γηα θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα απηά,
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε ππνςεθηφηεηαο.
Με βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνινγίζεη εχθνια θαη
γξήγνξα ηε ζπλνιηθή ηνπ βαζκνινγία. Αληίζηνηρν ππνινγηζκφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη
ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Τπνινγηζκόο Μνξίσλ 
πκβάζεηο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ή Έξγνπ.
Δμππαθνχεηαη φηη ν ππνινγηζκφο ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηνλ
αξκφδην θνξέα ειέγρνπ γίλεηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ απνδεηθλύνληαη ζύκθσλα κε
ηα νξηδόκελα ζηελ Αλαθνίλσζε. Δίλαη επνκέλσο ελδερφκελν ε ηειηθή βαζκνινγία
θαηάηαμεο ηνπ ππνςεθίνπ λα κε ζπκπίπηεη κε ηε βαζκνινγία πνπ έρεη ππνινγηζηεί απφ
ηνλ ίδην.
ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο)
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 θαη άλσ
κνλάδεο

0

0

0

200

275

350

425

500

575

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκφο ηέθλσλ
4
5
6
7
8
3*
κνλάδεο

150

200

250

300

350

400

650

725

800

9

10

11

12

….

450

500

550

600

….

*αθνξά κόλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα
4. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην)
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
κνλάδεο

30

60

110

5. ή 6. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
….
αξηζκφο ηέθλσλ
1
2
3
4
5
….
κνλάδεο
50
100
150
200
250
7. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20)
θαηεγνξίεο ΠΔ & ΣΔ
5
…
5,5
…
6
…
6,5
…
7
…
7,5
…
8
…
8,5
…
9
…
9,5
…

10

θαηεγνξία ΓΔ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

κνλάδεο

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

8. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο)
1
2
3
4
5
6
7
κήλεο εκπεηξίαο

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 θαη άλσ

κνλάδεο

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

7

14

21

28

35

42

49
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ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α2)
ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΓΛΧΟΜΑΘΔΗΑ
Α) ΑΓΓΛΗΚΑ
Ζ γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)
απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 Π.Γ.146/2007 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.50/2001
Καζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη»
(ΦΔΚ 185/3.8.2007/η.Α’), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1
Π.Γ.116/2006 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Γ.50/2001…….» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α΄), σο
εμήο:
α) κε Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003,
ή
β) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN,
ή
γ) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηεκίσλ ή κε) αλεμάξηεηα από ηε
λνκηθή ηνπο κνξθή, εθόζνλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο
νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγνύλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ηεο αγγιηθήο
γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Δάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο ζηελ
νηθεία ρώξα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ
Διιάδα όηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο παξαπάλσ θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη
δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιώζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο
ρώξαο σο έγθπξα απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Ωο νηθεία
ρώξα λνείηαη ε ρώξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε γιώζζα είλαη ε Αγγιηθή.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζψο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΔΠ, απφ ηνπο νηθείνπο
θνξείο, βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ
Γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2):
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE.
BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE.
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 7,5 θαη άλσ.
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN.
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION ηνπ EDEXCEL.
ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -MASTERY- θαη CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο
άξηζηεο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERYθαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY(πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο).
OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent
level C2).
ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF
C2.
Test of Interactive English, C2 Level.
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(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1):
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE.
BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE.
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 6 έσο 7.
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL.
CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ TRINITY COLLEGE
LONDON.
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) - EXPERT- θαη CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) - EXPERT- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο)
ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- θαη CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (πλππνβάιινληαη
αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο).
ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΖ- USA) θαη ηεο ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΝΧΔΧ.
ΣΔST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαζκνινγία απφ
785 έσο 900 ηνπ EDUCATIONAL 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).
Test of Interactive English, C1 + Level.
Test of Interactive English, C1 Level.
(γ) Καιή γλώζε (Β2):
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE.
BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE.
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 4,5 έσο 5,5.
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
MICHIGAN.
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - ηνπ
EDEXCEL.
CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II ηνπ TRINITY COLLEGE
LONDON.
CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -COMMUNICATOR- θαη CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ
απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL
- COMMUNICATOR - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο).
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία απφ 505
έσο 780 ηνπ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
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OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent
level B2).
ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF
B2.
Test of Interactive English, B2 + Level.
Test of Interactive English, B2 Level.
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1):
PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE.
BULATS English Language Test, βαζκνινγία 40-59, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ CAMBRIDGE.
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - Βαζκνινγία απφ 3
έσο 4.
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) UNIVERSITY
OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ
EDEXCEL.
CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I ηνπ TRINITY COLLEGE
LONDON.
CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVER- θαη CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE
IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά
γηα ηελ απφδεημε ηεο κέηξηαο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL - ACHIEVER - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN
ESOL -ACHIEVER- (πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο κέηξηαο γλψζεο).
BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαζκνινγία απφ 405
έσο 500 ηνπ EDUCATIONAL 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).
Test of Interactive English, B1 + Level.
Test of Interactive English, B1 Level.
Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνύλ γηα ηελ απόδεημε
ηεο γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από:
(i) βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ ην εμέδσζε, φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν
πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή αξρή
ή
(ii) βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα (ζε πεξίπησζε
κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο), φηη ην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ είλαη
απνδεθηφ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν.
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Β) ΓΑΛΛΗΚΑ
Ζ γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)
απνδεηθλχεηαη σο εμήο:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE.
Πηζηνπνηεηηθφ D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην 1999 ν
ηίηινο ηνπ δηπιψκαηνο ήηαλ: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)].
DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C2.
CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (ρνξεγείην κέρξη ην 1996).
DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν C1.
CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(γ) Καιή γλώζε (Β2):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
DELF 1ER DEGRΔ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996).
CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν Β2.
CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
DELF B1.
Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο – Δπίπεδν Β1.
CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο.
εκείσζε: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην παξφλ
παξάξηεκα, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ - Τπεξεζία
Δμεηάζεσλ) γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
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Γ) ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ
Ζ γλψζε ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)
απνδεηθλχεηαη σο εμήο:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
Πηζηνπνηεηηθφ GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ LudwigMaximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ludwig-Maximilian ηνπ
Μνλάρνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
GOETHE – ZERTIFIKAT C1 ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (κέρξη ηνλ Μάην 2007) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(γ) Καιή γλώζε (Β2):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
GOETHE – ZERTIFIKAT B2 ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH.
ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 1-1-2000
(ζηελ Διιάδα απφ ηνλ Μάην ηνπ 2000) κε ην ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD)].
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH.
ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο.

Γ) ΗΣΑΛΗΚΑ
Ζ γλψζε ηεο Ηηαιηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)
απνδεηθλχεηαη σο εμήο:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.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.
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CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα.
CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αζήλαο).
DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ
Θεζζαινλίθεο).
CERTIFICAΣO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα.
CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έσο ην 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έσο ην
2003).
(γ) Καιή γλώζε (Β2):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα.
DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θεζζαινλίθεο).
CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έσο ην 2003).
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχληδηα.
CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο.
Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B1.

Δ) ΗΠΑΝΗΚΑ
Ζ γλψζε ηεο Ηζπαληθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)
απνδεηθλχεηαη σο εμήο:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 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) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
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(γ) Καιή γλώζε (Β2):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003 .
DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ Ν.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL).
CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of
Education).

Σ) ΡΧΗΚΑ
Ζ γλψζε ηεο Ρσζηθήο γιώζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα Β1)
απνδεηθλχεηαη σο εμήο:
(α) Άξηζηε γλώζε (Γ2/C2):
Κξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
СЕРТИФИКАТ
–
РУССКИЙ
ЯЗЫК
КАК
ИНОСТРАННЫЙ
ЧЕТВωРТЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ Φηινινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ
ηεο Μφζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθφ Δπηζηεκνληθφ
θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα.
PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΗΝ ΑΘΖΝΧΝ).
(β) Πνιύ θαιή γλώζε (Γ1/C1):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ ηνπ Φηινινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μφζραο «M.V.
Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Πνιηηηζηηθφ
Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα.
PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΗΝ ΑΘΖΝΧΝ).
(γ) Καιή γλώζε (Β2):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ ηνπ Φηινινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μφζραο «M.V.
Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Πνιηηηζηηθφ
Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα.
PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΗΝ ΑΘΖΝΧΝ).
(δ) Μέηξηα γλώζε (Β1):
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
СЕРТИФИКАТ
–
РУССКИЙ
ЯЗЫК
КАК
ИНОСТРАННЫЙ
ПЕРВЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ Φηινινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ
ηεο Μφζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην Ρσζηθφ Δπηζηεκνληθφ
θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο Πξεζβείαο ηεο Ρσζίαο ζηελ Διιάδα.
PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΟΤΚΗΝ ΑΘΖΝΧΝ).
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Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ μέλεο γιώζζαο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Ο ηξόπνο επηθύξσζήο ηνπο νξίδεηαη ζηελ ελόηεηα «ΔΠΗΚΤΡΧΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ δεύηεξνπ θεθαιαίνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ.
Δπίζεο:
α) Ζ άξηζηε γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη
Γηεξκελείαο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο,
(ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα νπνηνπδήπνηε
αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο,
(iii) Με Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ,
(iv) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ
έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ αιινδαπή.
β) Ζ θαιή γλώζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ ηεο
αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο.
Οη ππφ ζηνηρείν α (iv) θαη β ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη επηπιένλ
θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία
ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο, Γηά
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ
Ο.Δ.Δ.Κ κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο.
Δπηζεκάλζεηο:
α) Γελ απαηηείηαη ε απόδεημε ηεο γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο εάλ νη επηθαινύκελνη ηίηινη
ζπνπδώλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθό, όπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα
γιώζζα.
β) Δίλαη απηνλόεην όηη ηίηινη ζπνπδώλ γλώζεο μέλεο γιώζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ
απνδεηθλύνπλ θαη ηε γλώζε θαηώηεξνπ (δεηνύκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιώζζαο.
Ζ άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο δελ απνδεηθλύεη ηε γλψζε μέλεο γιψζζαο
(Π.Γ. 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε
άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο.
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ΔΗΓΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (Α1)
ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ
Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη σο εμήο:

β)

(1) Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη
πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.).
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., κε ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ, νη παξαθάησ
θνξείο, κε ηελ αλαγξαθφκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο:
α) ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΗCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΗCT Hellas Α.Δ.)
ε) ΚΔΤ-CERT (5.4.2006)
ζη) ACTA Α.Δ. (17.5.2006)
δ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΗΝΗΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS
CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΗΝΗΝ –
TELEFOS TRAINING ΔΠΔ)
ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (30-9-2009)
Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλσηέξσ θνξείο είλαη ηα εμήο:
α) ECDL Eιιάο Α.Δ.
• 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)
• Infotest Certified Basic User (ICBU) (ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ νπνηνλδήπνηε
ζπλδπαζκφ ησλ ελνηήησλ << Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ>>, <<Τπνινγηζηηθά Φχιια>>,
<<Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ>>, <<Παξνπζηάζεηο>> θαη <<Βάζεηο Γεδνκέλσλ>>)
δ) ΗCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΔΤ-CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
ζη) ACTA Α.Δ.
• Certified Computer User (CCU)
δ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΗΝΗΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS CERT ΔΠΔ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
• Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αιιαγή νλνκαζίαο ηίηινπ)
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ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
• Basic Office
Ζ ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, ηα νπνία εθδφζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία
πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ ΟΔΔΚ κέρξη θαη 31/12/2008, παξαηείλεηαη έσο 31/12/2011.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδφκελεο απφ
ηελ πξνθήξπμε ελφηεηεο αιιά ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη
απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνχηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο
απηνχ. Αλ ν ππνςήθηνο επηιεγεί ζηελ εηδηθφηεηα πνπ επηδηψθεη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην
πηζηνπνηεηηθφ ζην θνξέα πξφζιεςεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.
Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θ.ιπ.) δελ
γίλνληαη δεθηά.
Γίλνληαη δεθηά κέρξη 31.12.2011 πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Ζ/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ απφ ηνπο
παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.,
(ρεηηθή πξάμε Ο.Δ.Δ.Κ. Γ/23866/27.10.2010) κε ηελ εμήο νλνκαζία:
α) ECDL απφ ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ.
β) Cambridge International Examinations απφ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία Vellum
Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS απφ CERTIPORT (Microsoft), εηαηξεία Infotest (πξψελ TECHNOPLUS) θαη
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT απφ LONDON LEARNING (εηαηξεία ΗCT Hellas Α.Δ.).
(2) Με ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή/θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο
εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο έρεη
παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή,
Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. Καζέλα απφ ηα ηέζζεξα (4) απηά καζήκαηα κπνξεί λα
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ.), είηε
Σερλνινγηθήο (Σ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη
ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.
(3) Οη ππνςήθηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
απνδεηθλχνπλ επαξθψο ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ, πξνζθνκίδνληαο κφλν βεβαηώζεηο ηκεκάησλ
ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο, ζε πξνπηπρηαθφ ή
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ
Σκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο ή ηνπ ρεηξηζκνύ Ζ/Τ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηίηινη ζπνπδψλ αλψηεξεο αιιά θαη θαηψηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηελ θαηεγνξία γηα
ηελ νπνία ππνβάιιεη αίηεζε ν ππνςήθηνο, εθφζνλ πιεξνχλ θαη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο
εγθπξφηεηαο, γίλνληαη δεθηνί, δεδνκέλνπ φηη αθελφο νη ελ ιφγσ ηξφπνη απφδεημεο πξνβιέπνληαη
απφ ην πξνζνληνιφγην, αθεηέξνπ νη ζρεηηθνί ηίηινη θαη βεβαηψζεηο ππνβάιινληαη γηα ηελ απφδεημε
ηεο γλψζεο Ζ/Τ θαη φρη γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο αλψηεξεο ή θαηψηεξεο θαηεγνξίαο ηεο
πξνθεξπζζφκελεο.
(4) Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελφηεηεο, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ
Υεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ΟΔΔΚ, θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ
ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Ζ/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν
Οξγαληζκφο. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ηζρχνπλ γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Ζ ηζρχο ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ ΟΔΔΚ κέρξη θαη 31/12/2008 παξαηείλεηαη έσο
31/12/2011.
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Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) παξνπζηάζεσλ θαη β) βάζεσλ δεδνκέλσλ
απνδεηθλύεηαη σο εμήο:
(1) Με πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη
πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.).
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., κε ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ, νη παξαθάησ
θνξείο, κε ηελ αλαγξαθφκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο:
α) ECDL Eιιάο Α.Δ. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΗCT Hellas Α.Δ. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αιιαγή νλνκαζίαο ηεο ΗCT Hellas Α.Δ.)
ε) ΚΔΤ-CERT (5.4.2006)
ζη) ACTA Α.Δ. (17.5.2006)
δ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
ε) ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΗΝΗΝ - TELEFOS TRAINING ΔΠΔ (18-12-2007) ή ΣΔΛΔΦΧ ΔΡΣ - TELEFOS
CERT ΔΠΔ (Με ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο ΣΔΛΔΦΧ ΣΡΔΗΝΗΝ –
TELEFOS TRAINING ΔΠΔ)
ζ) DIPLOMA-ΦΟΡΔΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (30-9-2009)
Ζ ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, ηα νπνία εθδφζεθαλ κεηά ηελ εκεξνκελία
πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ ΟΔΔΚ κέρξη θαη 31/12/2008, παξαηείλεηαη έσο 31/12/2011.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδφκελεο απφ
ηελ πξνθήξπμε ελφηεηεο αιιά ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη αθόκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη
απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνχηνπ βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο
απηνχ. Αλ ν ππνςήθηνο επηιεγεί ζηελ εηδηθφηεηα πνπ επηδηψθεη, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην
πηζηνπνηεηηθφ ζην θνξέα πξφζιεςεο ή αλάζεζεο ηνπ έξγνπ.
Λνηπά παξαζηαηηθά (βεβαηώζεηο εμεηαζηηθώλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θ.ιπ.) δελ
γίλνληαη δεθηά.
Γίλνληαη δεθηά κέρξη 31.12.2011 πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Ζ/Τ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ απφ ηνπο
παξαπάλσ θνξείο (α έσο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.,
(ρεηηθή πξάμε Ο.Δ.Δ.Κ. Γ/23866/27.10.2010) κε ηελ εμήο νλνκαζία:
α) ECDL απφ ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Π.Τ.
β) Cambridge International Examinations απφ UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εηαηξεία Vellum
Global Educational Services).
γ) IC3 ή MOS απφ CERTIPORT (Microsoft), εηαηξεία Infotest (πξψελ TECHNOPLUS) θαη
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT απφ LONDON LEARNING (εηαηξεία ΗCT Hellas Α.Δ.).
(2) Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελφηεηεο, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ
Υεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ΟΔΔΚ, θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ
ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Ζ/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν
Οξγαληζκφο. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ηζρχνπλ γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ έθδνζή ηνπο. Ζ ηζρχο ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ ΟΔΔΚ κέρξη θαη 31/12/2008 παξαηείλεηαη έσο
31/12/2011.
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Ζ γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β)
ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, δ) παξνπζηάζεσλ θαη ε) βάζεσλ
δεδνκέλσλ απνδεηθλύεηαη, πέξα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, θαη κε ηίηινπο ζπνπδώλ,
ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθόηεηαο
Πιεξνθνξηθήο ή γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ:
ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ (ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ – ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ),
ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΜΔ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΔΣΑΗ ΑΤΣΟΣΔΛΧ Ζ ΓΝΧΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ Ζ/Τ
(όπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Π.Γ. 50/2001 όπσο ηζρύεη)
Α) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
-

Πιεξνθνξηθήο
Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ
Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ
Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο
Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ
Μεραληθνχ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο
Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ
Ζιεθηξνληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ
Μεραληθψλ Ζ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ
Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ
Ζιεθηξνληθήο θαη Μεραληθoχ Τπνινγηζηψλ
Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή
Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ
Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζ/Τ
Πιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Π.)
Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ
Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Ζ/Τ (Π..Δ.)
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
Β) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

-

Πιεξνθνξηθήο
Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ
Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ
Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ
Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο
Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ
Σειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ (Π..Δ.)
Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία
Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.

ειίδα 41 απφ 42

Γ) ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
- Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Η.Δ.Κ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα
Πιεξνθνξηθήο, ή
- Πηπρίν Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΣΔΔ):
i) Οπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο - Γηθηχσλ Ζ/Τ,
ii) Δηδηθφηεηαο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ ή Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ
πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Σνκέα, ή
- Απνιπηήξηνο ηίηινο:
i) Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ,
ii) Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ, ή
iii) Δηδηθφηεηαο Τπαιιήισλ Υεηξηζηψλ Ζ/Τ, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο,
ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.

ειίδα 42 απφ 42

