
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επωνυμία Υπηρεσίας Τόπος / Ημερομηνία 
Αριθμ. Πρωτοκ. :……

          Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
                                                                                    Ζάκυνθος,  03/04/2008
                                                                                        Αρ. Πρωτ. :  434

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για  την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου 
χρόνου.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Φ.Ε.Κ 906/Δ/1999).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21  του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και 

συμπληρώσεις  των  Ν.2225/1994,  2247/1994,  2266/1994,  2349/1995,  2527/1997, 
2738/1999,  3051/2002,  3146/2003,  3174/2003,  3200/2003,  3260  /  2004  και  3320  / 
2005.

2. Την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  χρηματοδότησης  του  έργου  «Οργάνωση  της 
Προστασίας  και  Διαχείρισης  του  Εθνικού  Θαλάσσιου  Πάρκου  Ζακύνθου»  από  το 
Δημόσιο  Πρόγραμμα  Επενδύσεων  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Περιβάλλον” (ΦΕΚ 69/Β, 20.01.2004).

3.  Την Σ.Α.Ε. 075/3/2003 με κωδικό αριθμό 2003ΣΕ07530116 ένταξης του  υποέργου 
“Πρόγραμμα   Φύλαξης  –  Ενημέρωσης  του  Ε.Θ.Π.Ζ.”  στο  έργο  «Οργάνωση  της 
Προστασίας και Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου».

4. Την με αρ. πρωτ. 167495/03.09.2003 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
για την ένταξη του Έργου «Οργάνωση της Προστασίας και Διαχείρισης του Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» στο ΕΠΠΕΡ.

5. Την με αρ. πρωτ. 133949/29.11.2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
για  την  τροποποίηση  της  με  αρ.  πρωτ.  167495/03.09.2003  Απόφασης  του  Γενικού 
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Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου κατ΄ άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση και συμπλήρωσή του με το άρθρο 9 του Ν.3051/2002.
                    



Γραμματέα ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ένταξη του Έργου «Οργάνωση της Προστασίας και 
Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» στο ΕΠΠΕΡ

6. Την με αρ. πρωτ. 116742/25.2.2008 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
την  τροποποίηση  της  με  αρ.  πρωτ.  133949/29.11.2006  Απόφασης  του  Γενικού 
Γραμματέα ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την ένταξη του Έργου «Οργάνωση της Προστασίας και 
Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» στο ΕΠΠΕΡ

7. Τον  Κανονισμό  Λειτουργίας,  Υπηρεσιών  και  Προσωπικού  του  Φορέα  Διαχείρισης 
Ε.Θ.Π.Ζ. (ΦΕΚ 565/Β, 27.04.2005).

8. Την υπ. αρ. 03/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του 
Ε.Θ.Π.Ζ.

Α νακ οι νώ νε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών 
των υπηρεσιών του.

Το προσωπικό θα προσληφθεί για την υλοποίηση του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ»  του  Φορέα  Διαχείρισης  Εθνικού  Θαλάσσιου  Πάρκου  Ζακύνθου  που 
υπάγεται στο Μέτρο 8.1 του ΕΠΠΕΡ - Φύση 2000 – 2008 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
με διάρκεια σύμβασης έως την 31/12/2008, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του 
προγράμματος και όχι πέραν αυτής.

Οι θέσεις κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και 
απαραίτητα πρόσθετα  και την αντίστοιχη χρονική περίοδο παρατίθενται στον ακόλουθο 
πίνακα.

Ειδικότητα Αριθμ
ός

Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική
Διάρκεια
Απασχόλησης

ΠΕ Μηχανικών-
Πολιτικών 
Μηχανικών

1 1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος μηχανικού αντίστοιχης 
ειδικότητας με  τον τίτλο σπουδών.

2. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλο-
γής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδι-
κότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα, (α) επεξεργασί-
ας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου.

4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Έως την 
31/12/2008, 
με 
δυνατότητα 
παράτασης 
μέχρι τη 
λήξη του 
προγράμματ
ος και όχι 
πέραν αυτής.
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Σημείωση:
Σε περίπτωση που δεν γίνει πλήρωση της θέσεως από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται η 
πρόσληψη από υποψηφίους που διαθέτουν τα υπ’ αριθμόν 
1, 2 και 3

ΠΕ Νομικής 1 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημε-
δαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα, (α) επεξεργασί-
ας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου.

3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Σημείωση:
Σε περίπτωση που δεν γίνει πλήρωση της θέσεως από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται η 
πρόσληψη από υποψηφίους που διαθέτουν τα υπ’ αριθμόν 
1 και 2 ανωτέρω τυπικά προσόντα.

Έως  την 
31/12/2008, 
με 
δυνατότητα 
παράτασης 
μέχρι  τη 
λήξη  του 
προγράμματ
ος  και  όχι 
πέραν αυτής.

ΠΕ 
Πληροφορικής 
(Software) 

1 1. Πτυχίο ή δίπλωμα  Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην 
Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών 
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση 
Η/Υ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  ή 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που δεν γίνει πλήρωση της θέσεως από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται η 
πρόσληψη από υποψηφίους που διαθέτουν τo υπ’ αριθμόν 
1 ανωτέρω τυπικό προσόν.

Έως  την 
31/12/2008, 
με 
δυνατότητα 
παράτασης 
μέχρι  τη 
λήξη  του 
προγράμματ
ος  και  όχι 
πέραν αυτής.

ΠΕ Βιολόγων 1 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών 
και  Τεχνολογιών  ή Μοριακής  Βιολογίας  και  Γενετικής 
AEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.)  Α.Ε.Ι.  ή  Προγραμμάτων 

Έως  την 
31/12/2008, 
με 
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Σπουδών  Επιλογής  (Π.Σ.Ε.)  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  ή 
ισότιμος  τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα, (α) επεξεργασί-
ας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων (γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου.

3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Σημείωση:
Σε περίπτωση που δεν γίνει πλήρωση της θέσεως από 
υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα επιτρέπεται η 
πρόσληψη από υποψηφίους που διαθέτουν τα υπ’ αριθμόν 
1 και 2 ανωτέρω τυπικά προσόντα.

δυνατότητα 
παράτασης 
μέχρι  τη 
λήξη  του 
προγράμματ
ος  και  όχι 
πέραν αυτής.

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να  μην  έχουν  κώλυμα  κατά  το  άρθρο  8  του  Υπαλληλικού  Κώδικα  (καταδίκη, 

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

• Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με την σειρά 
του βαθμού εντοπιότητας (α', β', γ' κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ' αυτούς που έχουν την ίδια 
εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα 
επικουρικά. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από τους έχοντες τα 
κύρια ή επικουρικά προσόντα της πρώτης εντοπιότητας προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι 
που έχουν  τα  αντίστοιχα  προσόντα  της  δεύτερης  κ.ο.κ.  Η σειρά  κατάταξης  μεταξύ 
αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία 
που  συγκεντρώνουν  στα  βαθμολογούμενα  κριτήρια  (ανεργία,  αριθμός  τέκνων 
πολύτεκνης οικογένειας κ.λ.π. ).

Προτάσσονται κατά σειρά:
α) ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ:
(1) των Δήμων ή Κοινοτήτων του νησιού Ζακύνθου (α΄ βαθμός εντοπιότητας).
(2) των άλλων Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Ζακύνθου (β΄ βαθμός εντοπιότητας).
β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα).
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ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Η σειρά κατάταξης των  υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται  με τη 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ως ακολούθως : 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                                                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ  

1. Χρόνος  Ανεργίας  
α.  Τεσσάρων (4) μηνών ανεργίας                 
β.   Άνω των τεσσάρων (4) μηνών με ανώτατο όριο τους 
δώδεκα (12) μήνες, προστίθενται ανά μήνα ανεργίας

1000

50

Σημείωση: : Άνεργος είναι ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς 
μήνες ανεργίας, υπολογιζόμενους από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων  και  προς  τα  πίσω.  Επίσης,  χρόνος  ανεργίας  θεωρείται  και  ο  χρόνος 
παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, καθώς και 
εκείνων  του  Υπουργείου  Απασχόλησης  και  Κοινωνικής  Προστασίας  ή  άλλων 
Υπουργείων  που  εκτελούνται  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Απασχόλησης  και 
Κοινωνικής  Προστασίας  ή  τον  ΟΑΕΔ   εφόσον  ο  υποψήφιος  ήταν  άνεργος 
τουλάχιστον  επί  τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής του στο πρόγραμμα.  (παρ.  1 
άρθρο 9 Ν.3051/2002). Ως χρόνος ανεργίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο  ο  άνεργος  παρακολουθεί  ένα  από  τα  ανωτέρω  προγράμματα  μέχρι  την 
ημερομηνία  υποβολής  της  αιτήσεώς  του  για  να  λάβει  μέρος  σε  διαδικασία 
πρόσληψης εποχικού προσωπικού.
Η συμμετοχή  στα προγράμματα  απόκτησης  εργασιακής  εμπειρίας  (  STAGE  )  του   
ΟΑΕΔ θεωρείται ως χρόνος εμπειρίας  και όχι ανεργίας. 

2. Α  ριθμός   τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.  
α. Για υποψήφιο που είναι πολύτεκνος, για κάθε τέκνο                    50 
β. Για υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, για κάθε τέκνο                       50
Σημείωση: Τις  ανωτέρω  μονάδες  μπορεί  να  λάβει  μόνο  ένα  μέλος  της  ίδιας 
οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα  (παρ.  1 άρθρο 9 Ν.
3051/2002).

3. Αριθμός ανηλίκων τέκνων.  
α.  Για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα                  30
β.  Για το τρίτο ανήλικο τέκνο                            50

4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, που απαιτείται  
από την ανακοίνωση, μόνο για την κατηγορία ΠΕ οι μονάδες του
βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία
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πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20.

5. Ηλικία.  
α.  Για τους υποψηφίους ηλικίας έως Τριάντα (30) ετών     
με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την          
ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος 
γέννησης, ανά έτος.
β.  Για τους υποψηφίους ηλικίας  άνω των τριάντα (30) ετών
με αφετηρία υπολογισμού το απαιτούμενο από την 
ανακοίνωση κατώτερο  όριο ηλικίας και με βάση το έτος 
γέννησης, ανά έτος.

3

2

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες  μονάδες  στο  πρώτο  κριτήριο   (χρόνος  ανεργίας)  και  αν,  αυτές 
συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός 
τέκνων  πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Υποψήφιος που είναι  ταυτόχρονα πολύτεκνος και  τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δι-
καιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, απο-
κλειομένης της αθροιστικής βαθμολόγησης.

• Ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του και το τέκνο πολύτε-
κνης οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε μέλος της οικογενείας του (δη-
λαδή για κάθε αδελφό του, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του).

• Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις μονάδες 
από το κριτήριο των ανηλίκων τέκνων, ήτοι 30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα 
ανήλικα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Η βαθμολογία υπολογίζεται 
μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας. 

• Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψηφίου 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης, 
γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω. Οι πίνακες 
αναρτώνται το πολύ εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων. Από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, ο φορέας μπο-
ρεί να προβεί στην πρόσληψη, οπότε τεκμαίρεται ότι αρχίζει ο χρόνος απασχόλησης. 
Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος δεν 
μπορεί  να  έχει  απασχόληση  μεγαλύτερη  των  οκτώ (8)  μηνών,  παραμένει  σταθερός 
ακόμη και αν η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά παρέλευση ικανού χρόνου από 
της αναρτήσεως των πινάκων, ή οι τελευταίοι αναρτηθούν μετά την παρέλευση των 20 
ημερών, χωρίς βέβαια στις περιπτώσεις αυτές να επηρεάζεται η διάρκεια της πραγματι-
κής απασχόλησης του προσλαμβανομένου.

Δυνατότητα άρσης του κωλύματος πρόσληψης, λόγω υπέρβασης της 8μηνης 
απασχόλησης  υφίσταται  μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που 
προσέρχονται  για  κάλυψη  των  προκηρυσσομένων  θέσεων  και  διαθέτουν  τα 
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απαιτούμενα  προσόντα  είναι  μικρότερος  του  αριθμού  των  θέσεων  αυτών  ή  δεν 
προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (αρθ. 2 παρ. 6 Ν. 
3260/2004).

Δεν  κατατάσσονται  υποψήφιοι  που  έχουν  συνάψει  με  τον  φορέα  διαδοχικές 
συμβάσεις,  όπως αυτές  περιγράφονται  στο  άρθρο 5 του Π.Δ.164/2004,  εκτός  αν  η 
πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. 

Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 
του Ν. 3260/2004, εφόσον θεωρείται από τον φορέα βέβαιο, ότι η επαναπροκήρυξη 
των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα.

 Για  τον  αριθμό  των  επιτρεπόμενων  διαδοχικών  συμβάσεων  και  τη  συνολική 
διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των 
άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός 
Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 1 και ειδικότερα στην γραμματεία  εντός  προθεσμίας δέκα 
(10)  ημερών,  που  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και 
στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή 
της είναι  τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις  εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.
2190/1994).

Δ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής 
βαθμός  αυτού.  Σε  κάθε  περίπτωση  που  ο  βαθμός  εκφράζεται  με  αξιολογικό 
χαρακτηρισμό  ή  με  ακέραιο  αριθμό  πρέπει  στη  φωτοτυπία  του  τίτλου  να 
περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Διευκρίνιση: Όσοι  υποψήφιοι  επικαλούνται  ταυτόσημο  (ΑΕΙ)  κατά  περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, υποχρεούνται  να προσκομίζουν συγχρόνως, 
βεβαίωση την οποία χορηγεί το αρμόδιο όργανο του ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα 
που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε 
σπουδές  που  καλύπτουν  με  πλήρη  επάρκεια  το  από  την  ανακοίνωση  ζητούμενο 
γνωστικό  αντικείμενο.  Σε  περίπτωση  που  δεν  προσκομισθεί  η  βεβαίωση  αυτή,  ο 
επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
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3. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται),   

4.  Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

ι).  Με  πιστοποιητικά  Πληροφορικής  ή  γνώσης  χειρισμού  Η/Υ που  εκδίδονται  από 
φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). 
Μέχρι  σήμερα  έχουν  πιστοποιηθεί  από  τον  Ο.Ε.Ε.Κ.,  με  σχετικές  πράξεις  του,  οι 
παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas  Α.Ε. (22.2.2006)  ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας 
της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)

                     στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007) 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την 
έκδοσή τους και είναι τα εξής:

           α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
                • ECDL Core Certificate
                • ECDL Start Certificate
                • ECDL Progress Certificate

           β) Vellum Global Educational Services S.A.
                 • Cambridge International Diploma in IT Skills
                 • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency

           γ) Infotest
                • Internet and Computing Core Certification (IC3)
                • Microsoft Office Specialist (MOS)
                • Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert)

           δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
                • ICT Intermediate A
                • ICT Intermediate B
                • ICT Intermediate C

           ε) ΚΕΥ-CERT
                • Key Cert IT Basic
                • Key Cert IT Initial
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          στ) ACTA Α.Ε.
                 • Certified Computer User (CCU)

ζ) I SKILLS A.E.
     • Basic I.T. Standard
     • Basic I.T. Thematic
     • Basic I.T. Core 

 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις 
οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά 
τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, 
είναι  διοριστέος  πρέπει  να  προσκομίσει  το  πιστοποιητικό   στο  φορέα  που 
διορίζεται. 

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις  εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) 
δεν γίνονται δεκτά.

Γίνονται  επίσης  δεκτά  μέχρι  31.12.2008  πιστοποιητικά  γνώσης  Η/Υ  τα  οποία 
χορηγήθηκαν  από  τους  παραπάνω  φορείς  (α  έως  δ)  μέχρι  και  την  ημερομηνία 
πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/30262/10.12.2007) 
με την εξής ονομασία:

        α)  ECDL Start ή ECDL Core από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER 
SOCIETY-Ε.Π.Υ.
        β)  Cambridge  International  Examinations  από  UNIVERSITY  OF 

CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
        γ)  IC3 ή MOS  από CERTIPORT  (Microsoft),εταιρεία Infotest  (πρώην 
TECHNOPLUS) και 
        δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία 
ΙCT Hellas Α.Ε.).

ιι)  Mε  τίτλους  σπουδών,  τριτοβάθμιας,  μεταδευτεροβάθμιας  ή  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης,  ειδικότητας  Πληροφορικής  ή  γνώσης   χειρισμού  Η/Υ,  όπως  αυτοί 
αναφέρονται κατωτέρω.
ιιι) Με   τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και 
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι 
οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή 
κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά 
μαθήματα  μπορεί  να  έχει  πραγματοποιηθεί  στο  πλαίσιο  της  απόκτησης  τίτλου 
σπουδών  είτε  Πανεπιστημιακής  (Π.Ε),  είτε  Τεχνολογικής  (ΤΕ)  Εκπαίδευσης   είτε 
μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. Οι 
υποψήφιοι  πρέπει  να  προσκομίσουν  επιπλέον  και  σχετική  βεβαίωση του  οικείου 
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τμήματος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ, από την οποία να προκύπτει  ότι τα ανωτέρω μαθήματα 
εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
ιν) Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί 
από  τον  ΟΕΕΚ,  κατόπιν  επιτυχούς  συμμετοχής  του  υποψηφίου  σε  εξετάσεις 
πιστοποίησης  Γνώσεων  Χειρισμού  Η/Υ  φυσικών  προσώπων  που  διοργάνωσε  ο 
Οργανισμός.

5.Τίτλος Αγγλικής γλώσσας 

  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας  (άριστη Γ2/C2,  πολύ καλή Γ1/C1 και, καλή Β2) 
αποδεικνύεται  με  βάση το  άρθρο 1  π.δ  146/2007 «Τροποποίηση  διατάξεων του π.δ 
50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως 
αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 
του  άρθρου  1  π.δ.  116/2006  «Τροποποίηση  του  άρθρου  28  του  π.δ. 
50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

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

β)  με  πιστοποιητικά  αντίστοιχου  επιπέδου  των  πανεπιστημίων  CAMBRIDGE ή 
MICHIGAN  ή
γ)  με   πιστοποιητικά  αντίστοιχου  επιπέδου  άλλων  φορέων  (πανεπιστημίων  ή  μη)  
ανεξάρτητα  από  τη  νομική  τους  μορφή,  εφόσον   είναι  πιστοποιημένοι  ή 
αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις  
και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.  
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται  
βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα  
πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν 
έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της  
αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο  
επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα 
είναι η Αγγλική 

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από 
τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού 
Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Αριστη γνώση (Γ2  /  C  2)   :

•  CERTIFICATE  OF  PROFICIENCY  IN  ENGLISH  (CPE)  του Πανεπιστημίου 
CAMBRIDGE. 

•  INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)  από 
το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British 
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Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω 
.

 
•  CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 

MICHIGAN.  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- 
του EDEXCEL. 

•  CITY  &  GUILDS  LEVEL  3  CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL 
(reading,  writing  and  listening) -MASTERY-  και CITY  & GUILDS  LEVEL  3 
CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL (Spoken)  -MASTERY- 
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)  ή CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & 
GUILDS  CERTIFICATE  IN  INTERNATIONAL SPOKEN  ESOL  -MASTERY- 
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

(β) Πολύ καλή γνώση   (  Γ1/  C  1)   :

•   CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)  του Πανεπιστημίου του 
CAMBRIDGE.

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

   
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- 
του EDEXCEL. 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY 
COLLEGE LONDON. 

• CITY  &  GUILDS  LEVEL  2  CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL 
(reading,  writing  and  listening)   -  EXPERT-  και CITY  & GUILDS  LEVEL  2 
CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL  (Spoken)  -  EXPERT- 
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY 
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & 
GUILDS  CERTIFICATE  IN  INTERNATIONAL  SPOKEN ESOL  -  EXPERT  - 
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
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•  ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)  του HELLENIC 
AMERICAN  UNIVERSITY  (Manchester,  ΝΗ-  USA)  και της 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

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

(  γ  )     Καλή     γνώση   (  Β  2)   : 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

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

 
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY   IN  ENGLISH  του 
Πανεπιστημίου MICHIGAN.

•  LONDON  TESTS  OF  ENGLISH  LEVEL  3  -  UPPER INTERMEDIATE 
COMMUNICATION- του EDEXCEL.

•CERTIFICATE IN  INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY 
COLLEGE LONDON.

• CITY &  GUILDS LEVEL 1  CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(reading,  writing and listening)  -COMMUNICATOR-  και CITY &  GUILDS 
LEVEL 1  CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) 
-COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής 
γνώσης)  ή  CITY &  GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 
COMMUNICATOR -  και CITY &  GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  -  (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) 
βαθμολογία από 505  έως 780  του EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
Πιστοποιητικά  άλλα,  πλην  των  ανωτέρω,  γίνονται  επίσης  δεκτά,  εφόσον  ο 
υποψήφιος συνυποβάλει μαζί με το πιστοποιητικό : 

Σελίδα 12 από 17



(i)  βεβαίωση  του   φορέα  που  το  εξέδωσε,  ότι  τόσο  ο  φορέας  όσο  και  το 
συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια 
προς τούτο εθνική αρχή  ή 

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

Επισημαίνεται ότι χωρίς τις ανωτέρω, κατά περίπτωση (i) ή (ii),  βεβαιώσεις τα 
συγκεκριμένα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Ολοι  οι  τίτλοι  σπουδών  ξένης  γλώσσας  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

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

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

οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv)  Με  Απολυτήριο  τίτλο  ισότιμο   των  ελληνικών  σχολείων  Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών 
στην αλλοδαπή.

β)  Η  καλή  γνώση της  ξένης  γλώσσας  αποδεικνύεται  και  με  απολυτήριο  ή  πτυχίο 
σχολείου  της  αλλοδαπής  δευτεροβάθμιας  ή  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  τριετούς 
τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται 
επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία 
ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

O τρόπος   επικύρωσης  των  αντιγράφων  ορίζεται  στη  σχετική  ενότητα  του 
Κεφαλαίου Δ’ – Υποβολή Δικαιολογητικών της Ανακοίνωσης.
Σημείωση: 
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι 

τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην 
ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου 
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
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Η   άδεια  επάρκειας  διδασκαλίας  ξένης  γλώσσας,  δεν  αποδεικνύει  την  γνώση  ξένης 
γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  πρέπει να 
προσκομίσουν   επικυρωμένο  αντίγραφο  και  ακριβή  μετάφραση  του  τίτλου  σπουδών 
βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του 
Υπαλληλικού  Κώδικα: α)  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  κακούργημα  και  σε 
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση  καθήκοντος  καθ'  υποτροπή,  συκοφαντική  δυσφήμιση,  καθώς  και  για 
οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της  γενετήσιας  ζωής,  β)  ότι  δεν  είναι  υπόδικοι  και  δεν  έχουν  παραπεμφθεί   με 
τελεσίδικο  βούλευμα  για  κακούργημα  ή  για  πλημμέλημα  της  προηγούμενης 
περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, 
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 
δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους 
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του  έχει απασχοληθεί 
σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την 
ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή 
όχι,  προκειμένου  να  κριθεί  εάν  αυτός  (υποψήφιος)  έχει  κώλυμα  πρόσληψης  ή  όχι, 
σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  ΚΕΦ.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.  Σε  περίπτωση  που  έχει 
απασχοληθεί  να δηλώνει  την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή 
χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη). 

8. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος 
προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε 
(5)  εργάσιμες  ημέρες  από την  ημερομηνία έναρξης της  προθεσμίας  υποβολής των 
αιτήσεων.  Αποκλείεται  η  απόδειξη  με  υποβολή  υπεύθυνης  δήλωσης  και  κάρτας 
ανεργίας.

9. Προκειμένου  για  ανέργους  υποψηφίους  που  είχαν  ενταχθεί  σε  πρόγραμμα 
επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ:  α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία  να 
αναφέρεται  η  ημερομηνία  έναρξης  και  λήξης  της  συμμετοχής  του  υποψηφίου  στο 
πρόγραμμα ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει, το χρονικό διάστημα παρακολούθησης 
του  προγράμματος  και  β)  βεβαίωση  του  ΟΑΕΔ  από  την  οποία  να  προκύπτει  η 
ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.

10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,  πρόσφατης έκδοσης  ,   προκειμένου για 
υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.  

11.   Οι  πολύτεκνοι  και  τα  τέκνα  πολυτέκνων  οικογενειών  :  Πιστοποιητικό  της 
οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης    ή 
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αντίστοιχο  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αλλοδαπής  αρχής,  συνοδευόμενο  από 
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, 
Ν. 3454/2006 ). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από 
αυτό  αποδεικνύεται  αναμφίβολα  η  πολυτεκνική  ιδιότητα  (απόφαση  Ολομέλειας 
Α.Σ.Ε.Π.  της  14-12-2006).  Τα  τέκνα  των  πολυτέκνων  προστατεύονται  και 
απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και 
του ενός γονέα (άρθ.6, παρ.3 ν.3454/2006). 

12.  Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον: 

Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πιστοποιητικό αναγνώρισης από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία 
αυτού  ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο 
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον 
στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών 
εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του "Σ.Α.Ε.Ι.", 
σύμφωνα με τα άρθρα  10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 
89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.),  που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 
Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε για την ισοτιμία, αντιστοιχία  και την βαθμολογική 
αντιστοιχία αυτών  μέχρι και την 31-3-2005 ισχύουν και γίνονται δεκτοί.

13.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Δήμου  ή  Κοινότητας,  πρόσφατης  έκδοσης,  ότι  ο 
υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.
 Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας, 
όπως   ορίζεται   στο   κεφάλαιο   Β΄  του   παρόντος,  απαιτείται  η 
υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 
παρ. 5 Ν.2647/1998).

     ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

α) Της αλλοδαπής 
Τίτλοι,  πιστοποιητικά και  βεβαιώσεις  της  αλλοδαπής,  που απαιτούνται  από την 

προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική 
γλώσσα.

Οι  ανωτέρω  τίτλοι  υποβάλλονται  σε  πρωτότυπο  ή  σε  ακριβές  αντίγραφο  του 
πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το 
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πρωτότυπο  (όχι  σε  αντίγραφο  το  οποίο  δεν  έχει  επικυρωθεί  από  την  αρχή  που 
εξέδωσε  το  πρωτότυπο).  Οι  ως  άνω  τίτλοι,  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις,  όταν 
προσκομίζονται  σε  φωτοτυπία  μη  επικυρωμένη  από  την  αρχή  που  τους  εξέδωσε, 
επικυρώνονται  μόνο  από  δικηγόρο.  Ακριβή  αντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών 
εγγράφων ή  εγγράφων που  έχουν  εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές,  τα  οποία  έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται  από όλες τις διοικητικές 
αρχές και  τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους 
γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή 
το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα 
διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. 

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

 β) Της ημεδαπής 
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής 
έννομης τάξης,  προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις 
κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε 
αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε 
αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). 
Η  επικύρωση  γίνεται  από  οποιαδήποτε  διοικητική  αρχή  ή  Κέντρα  Εξυπηρέτησης 
Πολιτών  (ΚΕΠ)  ή  τις  Υπηρεσίες  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  ή  δικηγόρο  ή 
συμβολαιογράφο.

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

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική 
αρχή,  καθώς και  τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που 
συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του 
άρθρου  8  του  ν.  1599/1986  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  ο  ενδιαφερόμενος 
βεβαιώνει  την  ακρίβεια  των  στοιχείων,  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  από  τη 
Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
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β)  Ιδιωτικά  έγγραφα  ημεδαπής  (δηλαδή  έγγραφα  που  δεν  εκδίδονται  από 
δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις 
ιδιωτών  εργοδοτών  κ.λ.π.)  υποβάλλονται  σε  πρωτότυπα  ή  σε   αντίγραφα 
συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, 
στην  οποία  ο  ενδιαφερόμενος  βεβαιώνει  ότι  τα  αντίγραφα  που  επισυνάπτει 
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

Ε΄.   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Περίληψη της  παρούσας,  περιέχουσα  υποχρεωτικώς  τα  όρια  ηλικίας  και  όλα  τα 
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),  να δημοσιευθεί σε δύο 
(2)  ημερήσιες  ή  εβδομαδιαίες  τοπικές   εφημερίδες  του  Νομού,  εφόσον  εκδίδονται. 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας 
και  στον  χώρο  των  ανακοινώσεων  του  δημοτικού  ή   κοινοτικού  καταστήματος  του 
δήμου ή της κοινότητας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου κατ' άρθρο 21 
παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.  

ΣΤ΄.   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ  -  ΥΠΟΒΟΛΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι  πίνακες  κατάταξης  των  υποψηφίων  αναρτώνται  στο  κατάστημα  της  οικείας 
υπηρεσίας,  συντασσομένου  πρακτικού  ανάρτησης,  υπογραφόμενου  από  δύο  (2) 
υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν  ενστάσεις, στο 
ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) 
ημερών από την ανάρτησή τους.
Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο 
σαράντα ευρώ (40) €.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.

Αμαλία Δ. Καραγκούνη – Κύρτσου
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	Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
	Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 1 και ειδικότερα στην γραμματεία εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).
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