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Θέκα: Αλαθνίλσζε πξφζιεςεο είθνζη (20) αηφκσλ (ηακηψλ ΓΔ θαη ππαιιήισλ
έθδνζεο εηζηηεξίσλ), κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ
αλαγθψλ ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο.
ΑΞΝΦΑΠΖ
Ρν Γ.Π ΡΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ
Έρνληαο ππ‟ φςεη ηα εμήο:
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3711/2008 «Ίδξπζε λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ
επσλπκία «ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄224/05.11.2008), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λφκν 3773/2009 θαη ηζρχεη θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2
απηνχ.
2. Ρν Ξ.Γ. 64/2013 «Νξγαληζκφο ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο» (ΦΔΘ Α΄ 113/20.05.2013).
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
Γηαδίθηπν “Ξξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄ 112/13.07.2010).
4. Ρν Ξ.Γ. 164/2004 «Οπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην
δεκφζην ηνκέα» (ΦΔΘ Α΄ 134/19.07.2004).
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2190/1994 «Πχζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ
επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΘ 28 Α΄), φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ.
4440/2016 (ΦΔΘ Α΄ 224/2.12.2016) θαη ηνπ άξζξνπ 64 Λ. 4590/2019 (ΦΔΘ 17/Α΄/7-22019).
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ
εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» ηνπ Λ. 4305/2014 (ΦΔΘ 237/η.Α΄/31-10-2014) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Λ. 4528/2018 (ΦΔΘ 50/η.Α΄/16-03-2018).
8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Λ. 4057/2012 «Ξεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ
Ξνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ παιιήισλ θαη παιιήισλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ»
(ΦΔΘ Α‟ 54/14.3.2012).
9. Ρνλ Ξξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο.
10. Ρελ απφθαζε ηεο κε αξηζκφ 19ε/2019 – 06.05.2019 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο είθνζη (20)
αηφκσλ σο πξνζσπηθφ ηακηψλ ΓΔ θαη ππαιιήισλ έθδνζεο εηζηηεξίσλ κε ζχκβαζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο θαη
ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ
Κνπζείνπ Αθξφπνιεο γηα ηελ θάιπςε κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην
πιαίζην ηεο αλσηέξσ πξφζιεςεο (αξ. πξση. 3823/08.05.2019, ΑΓΑ: ΤΛΖΘ469ΖΡ0-ΕΙΞ).
11. Ρελ ππ' αξηζκ.πξση. ΓΗΞΑΑΓ/Φ.ΔΓΘΟ./115/18357/14-05-2019 Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Ξ..Π. 33/2006 (Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη
πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Ρνκέα, ΦΔΘ 280/Α/28-12-2006), φπσο ηζρχεη γηα ηελ έγθξηζε
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θίλεζεο δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο είθνζη (20) αηφκσλ θαηεγνξίαο ΓΔ εηδηθφηεηαο Ρακίσλ
θαη ππαιιήισλ Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ (Η.Γ.Ν.Σ.), δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ, ζην Κνπζείν Αθξφπνιεο.
12. Ρελ ππ‟ αξηζκ. πξση. 4045/15-05-2019 βεβαίσζε εμαζθάιηζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
Ξξνέδξνπ ηνπ Κνπζείνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ
ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαη γηα ηε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο
Αλαθνίλσζεο, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
13. Ρν ππ‟ αξηζκ. πξση. 4044/15-05-2019 έγγξαθν ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο,
ζρεηηθά κε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο απαηηνχκελεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο.
14. Ρελ ππ' αξηζκ. πξση. Α.Π.Δ.Ξ. 9275/2019//1/2019 - 28/05/2019 έγθξηζε ηεο Αλαθνίλσζεο
ΠΝΣ 4/2019 ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο.
15. Ρε ζρεηηθή απφθαζε ηεο κε αξηζκφ 22ε/2019 - 29.05.2019 ζπλεδξίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Κνπζείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο
πξνθήξπμεο.
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ
ηελ αλαθνίλσζε πξφζιεςεο ππαιιήισλ ζπλνιηθά είθνζη (20) αηφκσλ, εηδηθφηεηαο ηακίεο
θαη ππάιιεινη έθδνζεο εηζηηεξίσλ, θαηεγνξίαο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΓΔ) κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (6 κήλεο), γηα ηελ θάιπςε
επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ηνπ Κνπζείνπ. Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ζα επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ
Κνπζείνπ Αθξφπνιεο κε ΘΑΔ 0263 «Βαζηθφο κηζζφο εθηάθησλ» θαη ΘΑΔ 0551 «Δηζθνξέο
ζην ΗΘΑ».
Αθνινπζεί ε ππ‟ αξηζκ. ΠΝΣ 4/2019 Αλαθνίλσζε καδί κε ην Ξαξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ
Ππκβάζεσλ Δξγαζίαο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ θαη ην Δηδηθφ Ξαξάξηεκα (Α2) Απφδεημεο
Γισζζνκάζεηαο.

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. ΡΝ ΚΝΠΔΗΝ

Θαζ. Γεκήηξηνο Ξαληεξκαιήο
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ

Αζήλα, 15.05.2019

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ

Αξ. πξση.: 4046

ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ
ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 4/2019
γηα ηελ ζχλαςε ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ
ΡΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ
Έρνληαο ππ' φςε:

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2190/1994 (ΦΔΘ 28/η.Α΄/03-03-1994) «Πχζηαζε
αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο», φπσο
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ
άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 4440/2016 (ΦΔΘ 224/η.Α΄/02-12-2016) θαη ηνπ άξζξνπ 64
Λ. 4590/2019 (ΦΔΘ 17/Α΄/7-2-2019).

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Λ. 4057/2012 (ΦΔΘ 54/η.Α΄/14-03-2012)
«Ξεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Ξνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ παιιήισλ θαη παιιήισλ Λνκηθψλ
Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ».

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ εθηάθηνπ
πξνζσπηθνχ» ηνπ Λ. 4305/2014 (ΦΔΘ 237/η.Α΄/31-10-2014) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Λ. 4528/2018 (ΦΔΘ 50/η.Α΄/16-03-2018).
5. Ρν Ξ.Γ. 64/2013 «Νξγαληζκφο ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο»(ΦΔΘ 113/20-5-2013/η. Α΄).
6.

Ρν απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο 19εο/6-05-2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο (Θέκα 4ν) γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο έγθξηζεο
πξφζιεςεο είθνζη (20) αηφκσλ σο πξνζσπηθφ θαηεγνξίαο ΓΔ κε εηδηθφηεηα ηακίεο θαη
ππάιιεινη έθδνζεο εηζηηεξίσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (6 κήλεο) γηα
ηελ θάιπςε επνρηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο γηα ηελ θάιπςε κηζζνδνζίαο θαη
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ πξφζιεςεο.

7. Ρελ ππ‟ αξηζκ. πξση. 3823/8.05.2019 (ΑΓΑ: ΤΛΖΘ469ΖΡ0-ΕΙΞ) Απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο
κε ζέκα: «Έγθξηζε έλαξμεο
δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαηεγνξίαο ΓΔ κε εηδηθφηεηα ηακίεο θαη ππάιιεινη
έθδνζεο εηζηηεξίσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη δέζκεπζε πίζησζεο
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ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο γηα ηελ θάιπςε
κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ πξφζιεςεο».

8. Ρελ

ππ' αξηζκ.πξση. ΓΗΞΑΑΓ/Φ.ΔΓΘΟ./115/18357/14-05-2019 Δγθξηηηθή
Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Ξ..Π. 33/2006 (Αλαζηνιή
δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην Ρνκέα, ΦΔΘ 280/Α/28-12-2006), φπσο ηζρχεη
γηα ηελ έγθξηζε θίλεζεο δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο είθνζη (20) αηφκσλ θαηεγνξίαο ΓΔ
εηδηθφηεηαο Ρακίσλ θαη ππαιιήισλ Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (Η.Γ.Ν.Σ.), δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ, ζην Κνπζείν Αθξφπνιεο.

9.

Ρελ ππ‟ αξηζκ. πξση. 4045/15-05-2019 βεβαίσζε εμαζθάιηζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
Ξξνέδξνπ ηνπ Κνπζείνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ ηνπ ππφ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαη γηα ηε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο
παξνχζαο Αλαθνίλσζεο, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2019.

10. Ρν ππ‟ αξηζκ. πξση. 4044/15-05-2019 έγγξαθν ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Κνπζείνπ
Αθξφπνιεο, ζρεηηθά κε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο απαηηνχκελεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο.

Αλαθνηλψλεη
Ρελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ,
ζπλνιηθά είθνζη (20) αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ηνπ
Κνπζείνπ Αθξφπνιεο, πνπ εδξεχεη ζηε Αζήλα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά
εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΞΗΛΑΘΑ Α), κε ηα
αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΞΗΛΑΘΑ Β):

ΞΗΛΑΘΑΠ Α: ΘΔΠΔΗΠ ΔΞΝΣΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
Θσδηθφο

πεξεζία

Έδξα
ππεξεζίαο

Δηδηθφηεηα

Γηάξθεηα
ζχκβαζεο

Αξηζκφο

Κνπζείν Αθξφπνιεο
(Ρκήκα πνδνρήο &
Ρκήκα Ξσιεηεξίσλ)

Αζήλα

ΓΔ Ρακίεο & πάιιεινη
Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ

6 κήλεο

20

ζέζεο

102

ΞΗΛΑΘΑΠ Β: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ
Ρίηινο ζπνπδψλ
Θσδηθφο ζέζεο

θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα

αηφκσλ
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ΞΗΛΑΘΑΠ Β: ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ
Ρίηινο ζπνπδψλ
Θσδηθφο ζέζεο

θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα
1.

Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Η.Δ.Θ) νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα
Σξεκαηνπηζησηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ (πξψελ Νηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο) ή
Ξηπρίν Β΄ θχθινπ Ππνπδψλ Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΡΔΔ), αλεμάξηεηα
απφ εηδηθφηεηα, ή Ξηπρίν Α΄ θχθινπ Ππνπδψλ Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ
(ΡΔΔ) νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Νηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ή
Απνιπηήξηνο ηίηινο:
- Δληαίνπ Ιπθείνπ ή

102

- Δληαίνπ Ξνιπθιαδηθνχ Ιπθείνπ, αλεμάξηεηα απφ θιάδν ή εηδηθφηεηα ή
-Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ, αλεμάξηεηα απφ εηδηθφηεηα ή
- Ιπθείνπ Γεληθήο Θαηεχζπλζεο ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
2. Ξνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή Γαιιηθήο ή Γεξκαληθήο γιψζζαο,
3. Γλψζε

Σεηξηζκνχ

Ζ/

ζηα

αληηθείκελα:

i)

επεμεξγαζίαο

ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.

ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ
Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:

θεηκέλσλ,
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖΠ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ
1. ΣΟΝΛΝΠ ΑΛΔΟΓΗΑΠ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο
άλσ ησλ 4 κελψλ, κε αλψηαην φξην ηνπο 12 κήλεο)
κήλεο
κνλάδε
ο

1
0

2
0

3
0

4
20
0

5
27
5

6
35
0

7
42
5

8
50
0

9
57
5

10
65
0

11
72
5

12 θαη
άλσ
800

2. ή 3. ΞΝΙΡΔΘΛΝΠ Ζ΄ ΡΔΘΛΝ ΞΝΙΡΔΘΛΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκφο ηέθλσλ
3*
4
5
6
7
8
9
κνλάδεο
150
200
250
300
350
400
450
*αθνξά κφλν ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνιπηεθλίαο κε ηξία (3) ηέθλα

10
500

11
550

12
600

….
….

4. ή 5. ΡΟΗΡΔΘΛΝΠ Ζ΄ ΡΔΘΛΝ ΡΟΗΡΔΘΛΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκφο ηέθλσλ
κνλάδεο

3
120

6. ΑΛΖΙΗΘΑ ΡΔΘΛΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην
ηξίην)
αξηζκφο
ηέθλσλ

1

2

3

κνλάδεο

30

60

110

7. ή 8. ΓΝΛΔΑΠ Ζ΄ ΡΔΘΛΝ ΚΝΛΝΓΝΛΔΦΘΖΠ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκφο ηέθλσλ

1

2

3

4

5

….

κνλάδεο

50

100

150

200

250

….

9. ΒΑΘΚΝΠ ΒΑΠΗΘΝ ΡΗΡΙΝ (γηα ΞΔ θαη ΡΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά
ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελψ γηα ΓΔ κε ην 20)
θαηεγν
ξίεο
ΞΔ
&
ΡΔ

5

…

θαηεγν
ξία ΓΔ

10

… 11

… 12

… 13

… 14

… 15

… 16

… 17

κνλάδε
ο

20
0

… 22
0

… 24
0

… 26
0

… 28
0

… 30
0

… 32
0

… 34
0

5,
5

…

6

…

6,
5

…

7

7,
5

…

…

8

…

8,
5

9,
5

… 10

… 18

… 19

… 20

… 36
0

… 38
0

… 40
0

…

9

…

10. ΔΚΞΔΗΟΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο)

κήλεο
εκπεηξία
ο

κνλάδεο

1

7

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1

2

2

3

4

4

5

6

7

1
1

1
2

1
3

1
4

7

8

9

9

…

…

57

58

59

39

40

41

60
θαη
άλ
σ

420
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ΔΚΞΔΗΟΗΑ
ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΚΔΛΖ
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ (ΓΔ)

ΔΚΞΔΗΟΗΑ

ΞΝΤΖΦΗΥΛ

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ

ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ

Υο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην
δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην
αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ.
ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΔΠΖΠ

ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ
Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ
ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.

102

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά πεξίπησζε Β
ή Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο
αλαθνηλψζεσλ Ππκβάζεσλ εξγαζίαο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ (ΠΝΣ) ΘΔΦΑΙΑΗΝ IΗ., ζηνηρείν 16. Ξηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο.

Νη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην «Ξαξάξηεκα
αλαθνηλψζεσλ Ππκβάζεσλ εξγαζίαο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ (ΠΝΣ)» κε ζήκαλζε
έθδνζεο «12-02-2019» (βι. ΘΔΦΑΙΑΗΝ I., ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα «ΡΟΝΞΝΗ
ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ»).
ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ
Νη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΥΛ ΞΟΝΠΝΛΡΥΛ (βι. ΞΗΛΑΘΑ Β), ησλ
ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε θαη ην «Ξαξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ
Ππκβάζεσλ εξγαζίαο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ (ΠΝΣ)» δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα «ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΖ ΡΗΡΙΥΛ, ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΒΔΒΑΗΥΠΔΥΛ» ηνπ
Θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Ξαξαξηήκαηνο.

ΞΟΝΠΝΣΖ:


Ρίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ
Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα

ζην «Ξαξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ Ππκβάζεσλ Δξγαζίαο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ
(ΠΝΣ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12-02-2019» θαη εηδηθφηεξα ζηελ ηειεπηαία
ελφηεηα ηνπ Θεθαιαίνπ ΗΗ κε
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΒΔΒΑΗΥΠΔΥΛ».


ηίηιν

«ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΖ

ΡΗΡΙΥΛ,

Ρα πηζηνπνηεηηθά ηεο Αλψηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδαο (Α.Π.Ξ.Δ.), γηα
φζνπο ππνςήθηνπο επηθαινχληαη Ξνιπηεθληθή ηδηφηεηα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά γλψζεο
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Ζ/ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά είηε ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα,
ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, είηε ζε πξσηφηππα.


Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ ίδηνπ ή ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ‟ αξηζκ. Ξξση.
ΓΗΞΑΑΓ/Φ.ΔΞ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017 απφθαζε ηεο πνπξγνχ Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο (ΦΔΘ 272/6.2.2017/η.Β΄) (ζηνηρεία 17 θαη 18 ηνπ Θεθαιαίνπ ΗΗ
ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΠΝΣ κε ζήκαλζε έθδνζεο 12-02-2019).

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην «Ξαξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ
Ππκβάζεσλ Δξγαζίαο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ (ΠΝΣ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12-022019».

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα φξηα
ειηθίαο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ

άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Λ. 2190/1994 (φπσο ηζρχεη), λα

δεκνζηεπζεί ζε δχν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο,
εθφζνλ εθδίδνληαη. Πε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία) ε
δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δχν (2) θνξέο.
Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Ξαξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ Ππκβάζεσλ
εξγαζίαο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ (ΠΝΣ)» κε ζήκαλζε έθδνζεο «12-02-2019» θαη ηα Δηδηθά
Ξαξαξηήκαηα: (Α1) Απφδεημεο Σεηξηζκνχ Ζ/ κε ζήκαλζε έθδνζεο «17-01-2019» θαη
(Α2)

Απφδεημεο

θαηάζηεκα ηεο

Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «12-04-2019» ] λα γίλεη ζην
πεξεζίαο

καο

(θηίξην Γηνίθεζεο Κνπζείνπ Αθξφπνιεο, νδφο

Καθξπγηάλλε 2-4, Αζήλα) θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο
ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ, ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε πεξεζία. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ
αλάξηεζεο ηνπ θνξέα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Λ. 2190/1994 φπσο ηζρχεη),
ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην ΑΠΔΞ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax:
210 6467728 ή 213 1319188.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΡΔΟΝ: πνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ ηελ αίηεζε κε
θσδηθφ ΔΛΡΞΝ ΑΠΔΞ ΠΝΣ.6 θαη λα ηελ ππνβάινπλ, είηε απηνπξνζψπσο,(νη αηηήζεηο
θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Κνπζείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο
08.30 κέρξη ηηο 13.30) είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε
εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
Κνπζείν Αθξφπνιεο, Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42 Αζήλα, ππ' φςηλ
Γξακκαηείαο Κνπζείνπ Αθξφπνιεο (ηει. επηθνηλσλίαο: 210 – 9000 900, εζση. 418
& 419).
Πηελ πεξίπησζε

απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ

θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηαρπδξνκηθήο ζθξαγίδαο, πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο,
ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ.
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Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο πεξεζίαο καο
(θηίξην Γηνίθεζεο Κνπζείνπ Αθξφπνιεο, νδφο Καθξπγηάλλε 2-4, Αζήλα) θαη ζην ρψξν
αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ, ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε
πεξεζία, εθ‟ φζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο.
Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ
απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.
Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζηελ πεξεζία καο
ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε· β) ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΠΔΞ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Ξνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο 
Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Νξ. Σξφλνπ ΠΝΣ· γ) ζηα θαηά ηφπνπο Θέληξα Δμππεξέηεζεο
Ξνιηηψλ (ΘΔΞ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε (www.kep.gov.gr), απ' φπνπ κέζσ
ηεο δηαδξνκήο: Πχλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο αξρέο  ΑΠΔΞ ζα νδεγεζνχλ ζηελ
θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΠΔΞ θαη απφ εθεί ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έληππα
κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Ξνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Νξ.
Σξφλνπ ΠΝΣ·.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΟΗΡΝ: Θαηάηαμε ππνςεθίσλ
Αθνχ ε πεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ
θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο). Ζ
θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ πξφζιεςε
κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Ξξνεγνχληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θχξηα πξνζφληα ηεο
εηδηθφηεηαο θαη αθνινπζνχλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επηθνπξίαο θ.ν.θ.).
2. Ζ θαηάηαμε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (θχξηα ή επηθνπξηθά)
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ
ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (ρξφλνο αλεξγίαο, πνιπηεθληθή ηδηφηεηα,

ηξηηεθληθή ηδηφηεηα, αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ, κνλνγνλετθή ηδηφηεηα, βαζκφο ηίηινπ
ζπνπδψλ, εκπεηξία, αλαπεξία ππνςεθίνπ, αλαπεξία ζπγγεληθνχ αηφκνπ).
3. Πηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ
έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (ρξφλνο αλεξγίαο) θαη,
αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην

(αξηζκφο ηέθλσλ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα
θξηηήξηα, ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΔΡΑΟΡΝ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ
Κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ε πεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα ηεο πεξεζίαο
καο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο (http://www.theacropolismuseum.gr), ηνπο
νπνίνπο πξέπεη λα απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΠΔΞ, ελψ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ
πξαθηηθφ αλάξηεζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Λ. 2190/1994 φπσο ηζρχεη) ην
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νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ δχν (2) ππαιιήινπο ηεο πεξεζίαο. Ρν πξαθηηθφ απηφ ζα απνζηαιεί
απζεκεξφλ ζην ΑΠΔΞ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213
1319188.
Θαηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά), ε νπνία
αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζείαο ζην ΑΠΔΞ (Ξνπιίνπ 6, Αζήλα, Ρ.Θ. 14307, Ρ.Θ. 11510)
θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβφινπ είθνζη
επξψ (20 €) πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ (e–
παξάβνιν), βι. ινγφηππν «ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΞΑΟΑΒΝΙΝ» ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΠΔΞ
(www.asep.gr), είηε απφ Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία (Γ.Ν..). Ν ππνςήθηνο πξέπεη λα
αλαγξάςεη ηνλ θσδηθφ/αξηζκφ ηνπ παξαβφινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ
ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. Πε πεξίπησζε
πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν.
Ζ πεξεζία

νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΠΔΞ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ

θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη
έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΔΚΞΡΝ: Ξξφζιεςε
Ζ πεξεζία πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ ακέζσο κεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Ρπρφλ
αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη‟ έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ ΑΠΔΞ, πνπ
ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξέα, ελψ
απνιχνληαη νη ππνςήθηνη, πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Νη
απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ
εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε κεηά ηελ απφιπζή ηνπο ιφγσ ηεο
αλακφξθσζεο ηνπ πίλαθα.
Ξξνζιεθζέληεο,

νη

νπνίνη

απνρσξνχλ

πξηλ

απφ

ηε

ιήμε

ηεο

ζχκβαζήο

ηνπο,

αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο
νηθείαο εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.
Πε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ
πηλάθσλ απφ ην ΑΠΔΞ είηε ιφγσ αληηθαηάζηαζεο απνρσξνχλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινχληαη
γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο
εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
πνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη γηα πξφζιεςε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί, εθ λένπ, ην θψιπκα ηεο
νθηάκελεο απαζρφιεζεο, πξέπεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο λα
ππνβάινπλ ζην θνξέα ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Λ.1599/1986 ζηελ νπνία
λα δειψλνπλ φηη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε
δηαδηθαζία έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ή έρνπλ
απαζρνιεζεί (δειψλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο θαη ν θνξέαο απαζρφιεζεο) κε
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ζε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Λ. 3812/2009. Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ ππεχζπλεο
δήισζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη. Δάλ ε δήισζε είλαη ςεπδήο ή
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αλαθξηβήο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη απηνδηθαίσο άθπξε θαη ε πξφζιεςε αλαθαιείηαη
ππνρξεσηηθά. Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη επηιεγέληεο ή πξνζιεθζέληεο ππνςήθηνη
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο
εηδηθφηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηφλ.

ΑΛΑΞΝΠΞΑΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Ξαξάξηεκα

αλαθνηλψζεσλ Ππκβάζεσλ εξγαζίαο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ (ΠΝΣ)» κε ζήκαλζε
έθδνζεο «12-02-2019», ην νπνίν πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο
αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΛΡΞΝ ΑΠΔΞ ΠΝΣ.6, ζε ζπλδπαζκφ κε
επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο
ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο· θαη ii) ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο.
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Ξαξάξηεκα απηφ, αιιά θαη
ζηα Δηδηθά Ξαξαξηήκαηα: (Α1) Απφδεημεο Σεηξηζκνχ Ζ/ κε ζήκαλζε έθδνζεο
«17-01-2019» θαη

(Α2) Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «12-04-

2019», κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΑΠΔΞ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα
κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληχπνπ
ηεο αίηεζεο δειαδή: Θεληξηθή ζειίδα  Ξνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο 
Γηαγσληζκψλ θνξέσλ  Νξ. Σξφλνπ ΠΝΣ.

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.
ηνπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο

Θαζ. Γ. Ξαληεξκαιήο
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΥΛ
ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ (ΠΝΣ)

Ρν Ξαξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΠΝΣ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
εληχπνπ ηεο αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΛΡΞΝ Α.Π.Δ.Ξ. ΠΝΣ.6, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ ζε ππεξεζίεο ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΡΑ ή λνκηθά πξφζσπα ησλ ΝΡΑ, 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.

Ρν θείκελν αθνινπζεί ηε δηάξζξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη
ππνςήθηνη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ ηεο θάζε ελφηεηαο.
Ξξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ιάζε θαη παξαιείςεηο, ζπληζηάηαη ζηνπο ππνςεθίνπο πξψηα
λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ην θείκελν ηεο Αλαθνίλσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
αθφινπζεο νδεγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζήο ηνπο.
Ζ επζχλε ηεο: α) νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο θαη β) πξνζθφκηζεο φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ.
ΘΔΦΑΙΑΗΝ I : ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΡΝ ΔΛΡΞΝ Α.Π.Δ.Ξ. ΠΝΣ.6
Ξξψηα απ' φια, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηεο αίηεζεο, δίπια
ζηελ έλδεημε ΠΝΣ, ηνλ αξηζκφ ηεο αλαθνίλσζεο (π.ρ. 1/2017). Πηε ζπλέρεηα πξνρσξά ζηε
ζπκπιήξσζε ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ
αθνινπζνχλ.
Α.

ΦΝΟΔΑΠ ΞΟΝΠΙΖΤΖΠ

Πηελ ελφηεηα απηή, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά, ν ππνςήθηνο αλαγξάθεη ηελ
επσλπκία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν απεπζχλεη ηελ αίηεζή ηνπ (βι. Αλαθνίλσζε, ΘΔΦΑΙΑΗΝ

ΓΔΡΔΟΝ: πνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο).
Β.

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝΤΖΦΗΝ

Ζ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά. Αλάινγα κε ην πξνο ζπκπιήξσζε πεδίν, ν
ππνςήθηνο ζεκεηψλεη θαζαξά:


κε ΘΔΦΑΙΑΗΑ γξάκκαηα φζα απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία δεηνχληαη ζε θείκελν (π.ρ.
νλνκαηεπψλπκν, ηφπνο θαηνηθίαο, νδφο). Ρα πεδία: Δπψλπκν, Όλνκα, Όλνκα παηέξα θαη
κεηέξαο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην δειηίν ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο.



κε ΑΟΗΘΚΝΠ ηα ινηπά ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα (π.ρ.
ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο, ηειέθσλα, εκεξνκελίεο).



κε ηελ έλδεημε  ην θχιν ηνπ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην (Α: άλδξαο, Γ: γπλαίθα).
ΓΔΛΗΘΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ

1. Αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο (ΞΔ, ΡΔ, ΓΔ ή Δ), νη ππνςήθηνη, γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο, πξέπεη λα έρνπλ ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ, εθηφο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά απφ ηελ νηθεία αλαθνίλσζε.
2. Λα έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ.
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3. Ξξνθεηκέλνπ γηα πξνζιήςεηο ζε ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ
ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα ή ζε ΝΡΑ, δεθηνί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γίλνληαη νη ππνςήθηνη
πνπ είλαη: α) Έιιελεο πνιίηεο, β) πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ N.2431/1996
θαη γ) Βνξεηνεπεηξψηεο, Θχπξηνη Νκνγελείο θαη Νκνγελείο αιινδαπνί πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηα λεζηά Ίκβξν θαη Ρέλεδν,
θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ ρσξίο λα απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηδηφηεηά ηνπο σο Διιήλσλ, θαηά ην γέλνο θαη ηε ζπλείδεζε,
απνδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο (λ.δ.3832/1958, σο ηζρχεη).
Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζε επηρεηξήζεηο ή εηαηξίεο ή νξγαληζκνχο θαη ινηπά
λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ Γεκνζίνπ (πνπ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ
Α.Π.Δ.Ξ.), ε ειιεληθή ηζαγέλεηα δελ απαηηείηαη σο πξνζφλ επηινγήο ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ
άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ.2431/1996 ή/θαη ηνπ Νξγαληζκνχ ή Θαλνληζκνχ ηνπ εθάζηνηε θνξέα.
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο, ε νπνία
απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο.
Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα Βνξεηνεπεηξψηεο, Θχπξηνπο
Νκνγελείο θαη Νκνγελείο αιινδαπνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Θσλζηαληηλνχπνιε,απφ ηα
λεζηά Ίκβξν θαη Ρέλεδν θαη νκνγελείο εμ Αηγχπηνπ.
Γ.

ΡΗΡΙΝΠ ΠΞΝΓΥΛ

Ζ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηψλ
Ξαλεπηζηεκηαθήο (ΞΔ), Ρερλνινγηθήο (ΡΔ) θαη Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ) Δθπαίδεπζεο. Πε απηή
θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην βαζηθφ ή ηνπο βαζηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ,
πνπ νξίδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε σο απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηηο ζέζεηο επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ [βι. Ρίηινο ζπνπδψλ θαη ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα)
πξνζφληα].
Πηε ζηήιε α. ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ, φπσο απηή
αλαγξάθεηαη ζην πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξην ηίηιν ηνπ (π.ρ., Νηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο,
Απνιπηήξην Γεληθνχ Ιπθείνπ θ.ά.).
Πηηο 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.)

Ξαξάδεηγκα 1: Αλ ν βαζκφο ελφο ηίηινπ εθθξάδεηαη κε δεθαδηθή κνξθή (π.ρ. πηπρίν ΑΔΗ κε
βαζκφ 7,54), ηφηε ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ηε ζηήιε β., ζεκεηψλνληαο 7 [ζην πεδίν
αθέξαηνο] θαη 54 [ζην πεδίν δεθαδηθφο].
Ξαξάδεηγκα 2: Αλ ν βαζκφο ελφο ηίηινπ εθθξάδεηαη ζε θιαζκαηηθή κνξθή (π.ρ. απνιπηήξην
ιπθείνπ κε βαζκφ 14 θαη 8/10), ηφηε ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ηε ζηήιε γ., ζεκεηψλνληαο 14
[ζην πεδίν αθέξαηνο], 8 [ζην πεδίν αξηζκεηήο] θαη 10 [ζην πεδίν παξνλνκαζηήο].
Πηε ζηήιε δ. ζεκεηψλεη αξηζκεηηθά ην έηνο θηήζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ (π.ρ. 1995).
Νη ππνςήθηνη πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ) ζπκπιεξψλνπλ κφλν ηε ζηήιε α. νλνκαζία
ηίηινπ ηεο Δλφηεηαο, εθφζνλ γηα ηηο επηδησθφκελεο εηδηθφηεηεο θαηεγνξίαο Δ απαηηείηαη
ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο ζπνπδψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε [βι. Ρίηινο ζπνπδψλ θαη ινηπά
απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα]. Δάλ νη ππνςήθηνη πξνζθνκίζνπλ
αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ (π.ρ. δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) απφ ην
δεηνχκελν ζηελ αλαθνίλσζε, ν ηίηινο απηφο γίλεηαη δεθηφο. Πε θάζε πεξίπησζε, ν
πξνζθνκηδφκελνο γηα θάιπςε ζέζεσλ Δ θαηεγνξίαο ηίηινο ζπνπδψλ δελ βαζκνινγείηαη.
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θαηεγνξηψλ ΞΔ θαη ΡΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ κε δχν δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ 40, ελψ γηα ηνπο
ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ, νη κνλάδεο ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κε δχν
δεθαδηθά ςεθία κε ηνλ αξηζκφ 20.
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Γ.

ΙΝΗΞΑ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) ΞΟΝΠΝΛΡΑ

Ζ ελφηεηα απηή ζπκπιεξψλεηαη κφλν εθφζνλ γηα ηηο ζέζεηο πνπ επηδηψθεη ν ππνςήθηνο
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε θαη άιια (ηππηθά ή/θαη ηπρφλ πξφζζεηα)
πξνζφληα, πέξα απφ ην βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (π.ρ. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο,
γλψζε μέλεο γιψζζαο, ρεηξηζκφο Ζ/). Ν ππνςήθηνο αλαδεηά ηα πξνζφληα απηά ζηελ
αλαθνίλσζε [βι. Ρίηινο ζπνπδψλ θαη ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα)
πξνζφληα] θαη ηα δειψλεη εδψ (πιελ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί
αλ δηαζέηεη ηα νξηδφκελα απφ ηελ αλαθνίλσζε θχξηα ή επηθνπξηθά πξνζφληα.
Δ.

ΔΞΗΓΗΥΘΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΠΔΗΟΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ

Πηελ ελφηεηα απηή ν ππνςήθηνο αθελφο δειψλεη (ζην πεδίν α.) ηνπο θσδηθνχο ζέζεσλ πνπ
επηδηψθεη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο (απφ 1ε έσο 5ε επηινγή) θαη αθεηέξνπ θαηαγξάθεη γηα
θαζέλαλ απφ απηνχο (ζηα πεδία β., γ. θαη δ.) ηελ εληνπηφηεηα, ηα θχξηα ή επηθνπξηθά
πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επηζπκεί λα
δειψζεη πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε (5) θσδηθνχο ζέζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν α.,
ζπκπιεξψλεη λέν ΔΛΡΞΝ Α.Π.Δ.Ξ. ΠΝΣ.6, ψζηε λα θαηαγξάςεη ην ζχλνιν ησλ πξνηηκήζεψλ
ηνπ.
Ξεδίν α. Θσδηθφο ζέζεο: Ν ππνςήθηνο αλαηξέρεη ζηνπο θσδηθνχο ζέζεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη βξίζθεη ηνλ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζέζε επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ πνπ επηδηψθεη. Πηε ζπλέρεηα ζεκεηψλεη ηνλ θσδηθφ απηφ ζε έλα απφ ηα
πξνβιεπφκελα ηεηξαγσλίδηα ηνπ πεδίνπ α. ψζηε λα θαζνξίζεη ηε ζεηξά πνπ έρεη ε
ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ (1ε, 2ε θ.ν.θ.).
Πε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο θσδηθνχ ζέζεο ζην έληππν ηεο αίηεζεο, ν ππνςήθηνο δελ
απνξξίπηεηαη αιιά ζεσξείηαη φηη έρεη επηιέμεη φινπο ηνπο θσδηθνχο ζέζεο ηεο νηθείαο
αλαθνίλσζεο, γηα ηνπο νπνίνπο δηαζέηεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα θαη κε ηε ζεηξά πνπ
αλαθέξνληαη ζε απηήλ.
Νη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κε πεξηζζφηεξεο ηεο
κηαο πξνηηκήζεηο, εθφζνλ δελ απνδερζνχλ ξεηά ή ζησπεξά ηε ζέζε πξφζιεςεο
ζηελ νπνία επηιέγνληαη, ζεσξείηαη φηη παξαηηνχληαη απφ φιεο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο
θαη σο εθ ηνχηνπ δηαγξάθνληαη απφ ηνπο νηθείνπο πίλαθεο θαηάηαμεο.
Ξεδίν β. Δληνπηφηεηα: Ν ππνςήθηνο δειψλεη ηελ έλδεημε «1» ζηα πξνβιεπφκελα
ηεηξαγσλίδηα, ηνπ πεδίνπ β., κφλν εθφζνλ δηαζέηεη εληνπηφηεηα γηα ηνπο αληίζηνηρνπο
θσδηθνχο ζέζεο.
ΞΟΝΠΝΣΖ: Ρν θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ
ζε θνξείο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο λνκνχο ή λεζηά ή παξακεζφξηεο πεξηνρέο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ πεξίπησζε ηδ΄ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2190/1994 (π.ρ., ζηνπο παξακεζφξηνπο
λνκνχο ηεο Θξάθεο ή ζηα λεζηά ησλ Θπθιάδσλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θ.ιπ. ),
θαζψο θαη ζηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο
απηέο πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα ίδηα πξνζφληα (θχξηα ή
επηθνπξηθά), αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα
βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα, νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ δήκσλ ησλ αλσηέξσ πεξηνρψλ (άξζξν
έλαην παξ. 28 ηνπ λ. 4057/2012). Πε θάζε πεξίπησζε ηα πξνζφληα ππεξηζρχνπλ ηεο
εληνπηφηεηαο, ε νπνία απνηειεί θξηηήξην πξφηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ κε ηα ίδηα
πξνζφληα. Νη πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο
αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ αλαθνίλσζε (βι. ΔΛΡΝΞΗΝΡΖΡΑ). Δάλ ηπρφλ απνπζηάδεη ε
ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα απφ ηελ αλαθνίλσζε, ζεκαίλεη φηη ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο δελ
εθαξκφδεηαη γηα ηνλ εθάζηνηε θνξέα πξφζιεςεο.

ΑΔΑ: ΩΞ4Γ469ΗΤ0-Δ86
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξφλνπ (π.ρ., ζε Ιηγληησξπρεία θαη Πηαζκνχο Ξαξαγσγήο ηεο ΓΔΖ Α.Δ.) ηζρχνπλ εηδηθνί
βαζκνί εληνπηφηεηαο, νη νπνίνη, ζε θάζε πεξίπησζε, νξίδνληαη ξεηά ζηελ εθάζηνηε
αλαθνίλσζε.
Ξεδίν γ. Θχξηα ή επηθνπξηθά πξνζφληα: Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο, αθνχ αλαηξέμεη
ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Ρίηινο ζπνπδψλ θαη ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα)
πξνζφληα], δειψλεη ηελ θαηεγνξία ησλ πξνζφλησλ (ΘΟΗΑ ΞΟΝΠΝΛΡΑ,
ΞΟΝΠΝΛΡΑ Α‟
ΔΞΗΘΝΟΗΑΠ 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.

Ξαξάδεηγκα: πνςήθηνο κε δίπισκα Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ, κε αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο απφ ην ΡΔΔ, γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ θαη θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, επηδηψθεη
ηελ πξφζιεςή ηνπ ζηελ εηδηθφηεηα «ΞΔ Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ» ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ
αλαθνίλσζε θαζνξίδεη σο πξνζφληα επηινγήο ηα εμήο:
Θχξηα Ξξνζφληα:
1. Ξηπρίν ή Γίπισκα Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ
Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Ξ.) ΑΔΗ ή Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ.) ΑΔΗ ή
ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ
Ξαλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Ξ.) ΑΔΗ ή Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ.) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή
ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.
3. Γλψζε Σεηξηζκνχ Ζ/, ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ
θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
4. Θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
5. Δκπεηξία Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο.
Ξξνζφληα Α΄ Δπηθνπξίαο:
Ρα αλσηέξσ πξνζφληα κε αξηζ. απφ 1 έσο θαη 4 (πιελ δειαδή ηνπ ζηνηρείνπ 5. Δκπεηξία).
Ξξνζφληα Β΄ Δπηθνπξίαο:
Ρα αλσηέξσ πξνζφληα κε αξηζ. απφ 1 έσο θαη 3 (πιελ δειαδή ησλ ζηνηρείσλ 4. Αγγιηθή
γιψζζα θαη 5. Δκπεηξία).
Πχκθσλα κε ηα πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα
ζπκπιεξψζεη ζην πεδίν γ. ηεο Δλφηεηαο Δ., αθξηβψο θάησ απφ ηνλ επηδησθφκελν θσδηθφ
ζέζεο ηνπ πεδίνπ α., ηελ έλδεημε «Α» (Ξξνζφληα Α΄ επηθνπξίαο).
Ξεδίν δ. Δκπεηξία: Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κελψλ ηεο
εξγαζηαθήο ηνπ εκπεηξίαο γηα θάζε θσδηθφ ζέζεο πνπ έρεη δειψζεη ζην πεδίν α.
Υο 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. Ρν είδνο ηεο βαζκνινγνχκελεο εκπεηξίαο αλά
θιάδν – εηδηθφηεηα πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ξεηά ζηελ αλαθνίλσζε, ν δε ηξφπνο απφδεημεο
απηήο νξίδεηαη, επίζεο, ξεηά θαησηέξσ ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ ζηνηρείν 16 ηνπ παξφληνο
Ξαξαξηήκαηνο.
Δηδηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο θαηεγνξίαο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Δ), σο βαζκνινγνχκελε
εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε νπνηαδήπνηε θαζήθνληα, εθηφο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά απφ ηελ αλαθνίλσζε.
Πηηο πεξηπηψζεηο εηδηθνηήησλ πνπ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, ν ηξφπνο απφδεημεο
απηήο νξίδεηαη ξεηά θαησηέξσ ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ ζηνηρείν 16 ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο.
Πηα πξνζφληα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φηαλ απφ ηελ αλαθνίλσζε νξίδεηαη γηα
ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο: α) σο βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ, πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο
θαηψηεξεο ηερληθήο ζρνιήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο (πξνζφληα α‟ επηθνπξίαο) θαη β)
εκπεηξία (π.ρ. 3εηήο ή 6κελε) πιένλ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθήο
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εθπαίδεπζεο, γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο επηθνπξηθνχο πίλαθεο,
βαζκνινγνχληαη φια ηα θξηηήξηα (ρξφλνο αλεξγίαο, αξηζκφο ηέθλσλ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο,

ηξίηεθλνο γνλέαο ή ηέθλα ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ, κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο, εκπεηξία, αλαπεξία ππνςεθίνπ, αλαπεξία ζπγγεληθνχ αηφκνπ), εθηφο απφ ην
θξηηήξην ηνπ βαζκνχ ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

Θάζε έλαο (1) κήλαο εκπεηξίαο θαη κε αλψηαην φξην ηνπο εμήληα (60) κήλεο βαζκνινγείηαη
κε επηά (7) κνλάδεο.
Νη κνλάδεο εκπεηξίαο πξνζκεηξνχληαη πάληα, αζρέησο αλ ε εκπεηξία πξνβιέπεηαη
θαη σο πξνζφλ ζηελ νηθεία αλαθνίλσζε.
ΡΟΝΞΝΗ ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ

Ν αξηζκφο ησλ κελψλ εκπεηξίαο, πνπ ζα δειψζεη ν ππνςήθηνο, ππνινγίδεηαη είηε κε
βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο είηε κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν
αζθάιηζεο.
1) πνινγηζκφο κελψλ εκπεηξίαο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ
αζθάιηζεο
Νη αζθαιηζκέλνη ζην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, γηα ηνπο νπνίνπο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε πξνθχπηεη απφ
εκέξεο αζθάιηζεο, ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο δηαηξψληαο ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ
αζθάιηζεο δηά ηνπ 25.

Ξαξάδεηγκα: Απφ βεβαίσζε ηνπ ΗΘΑ πξνθχπηνπλ ζπλνιηθά 1.060 εκέξεο αζθάιηζεο γηα
εξγαζία πνπ παξείρε ν ππνςήθηνο ζε δηάθνξνπο εξγνδφηεο. Γηα λα ππνινγηζηνχλ νη κήλεο
αζθάιηζεο γίλεηαη ε δηαίξεζε: 1.060 : 25 = 42,4 θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν αλαγξάθεηαη
κφλν ην αθέξαην κέξνο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαίξεζεο, δειαδή ην 42 , πνπ αθνξά
πιήξεηο κήλεο απαζρφιεζεο.
2) πνινγηζκφο κελψλ εκπεηξίαο κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν αζθάιηζεο
Νη αζθαιηζκέλνη ζε ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία, πιελ ηνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, γηα ηνπο νπνίνπο ε
αζθαιηζηηθή θάιπςε πξνθχπηεη απφ ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
αζθάιηζεο, ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο αθαηξψληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
αζθάιηζεο απφ ηελ επνκέλε ηεο αληίζηνηρεο εκεξνκελίαο ιήμεο, ψζηε λα
ππνινγηζηεί θαη ε ηειεπηαία εκέξα αζθάιηζεο.

Ξαξάδεηγκα: Απφ βεβαίσζε ηνπ ΝΑΔΔ πξνθχπηεη ρξνληθή πεξίνδνο αζθάιηζεο ηνπ
ππνςεθίνπ απφ 17/05/2000 έσο 11/04/2005. Γηα λα ππνινγηζηνχλ νη κήλεο αζθάιηζεο
αθαηξνχκε:
απφ ην: 12 – 4 – 2005
ην: 17 – 5 – 2000

(Δπνκέλε εκέξαο ιήμεο

–

Κήλαο ιήμεο

–

Έηνο ιήμεο)

(Ζκέξα έλαξμεο

–

Κήλαο έλαξμεο

–

Έηνο έλαξμεο)

Δπεηδή δελ κπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε ηηο εκέξεο έλαξμεο απφ ηηο εκέξεο ιήμεο,
κεηαηξέπνπκε 1 κήλα ιήμεο ζε 30 εκέξεο (άξα ν κήλαο ιήμεο απφ 4 γίλεηαη 3) θαη
πξνζζέηνπκε ηηο 30 εκέξεο ζηηο ππάξρνπζεο εκέξεο ιήμεο, δειαδή: 12 + 30 = 42 . Πηε
ζπλέρεηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε αθαίξεζε θαη ζην πεδίν ησλ κελψλ,
κεηαηξέπνπκε 1 έηνο ιήμεο ζε 12 κήλεο (άξα ην έηνο ιήμεο απφ 2005 γίλεηαη 2004) θαη
πξνζζέηνπκε ηνπο 12 κήλεο ζηνπο ελαπνκείλαληεο κήλεο ιήμεο, δειαδή: 3 + 12 = 15 .
Νπφηε, ηψξα κπνξνχκε λα αθαηξέζνπκε:
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απφ ην:

42 – 15 – 2004

ην:

17 – 05 – 2000

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε, ε δηάξθεηα ηεο αζθαιηζκέλεο απαζρφιεζεο ηζνχηαη κε
4 έηε, 10 κήλεο θαη 25 εκέξεο, δειαδή: 48 + 10 = 58 κήλεο θαη 25 εκέξεο . Όκσο ζην
ζπγθεθξηκέλν πεδίν αλαγξάθεηαη κφλν ν αθέξαηνο αξηζκφο ησλ κελψλ, δειαδή ην 58
(απαζρφιεζε πιήξσλ κελψλ).
3) Ρχπνο πνινγηζκνχ Γηδαθηηθήο Απαζρφιεζεο (ζε κήλεο εκπεηξίαο)

Ι) Μήλεο Δκπεηξίαο =

Σσνολικός αριθμός διδακηικών ωρών

x

Πλήρες ωράριο ποσ προβλέπεηαι για ηη
θέζη ασηή ανά εβδομάδα

Έλαο εθπαηδεπηηθόο κήλαο = 4

1

=

25 ημέρες/ μήνα

6 ημέρες/ εβδομάδα
25 ημέρες/ μήνα

= 25 εβδομάδες

6
6 ημέρες/ εβδομάδα
Πε πεξηπηψζεηο πνπ δελ δίλεηαη ζηε βεβαίσζε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ αιιά ν
αξηζκφο δηδαθηηθψλ σξψλ αλά εβδνκάδα θαη ν αξηζκφο εκεξνινγηαθψλ κελψλ απαζρφιεζεο,
ν ηχπνο ππνινγηζκνχ γίλεηαη:
6

ΙΙ) Μήλεο Δκπεηξίαο =

Ξξνζνρή:

Αριθμός διδακηικών ωρών ανά εβδομάδα

x

Πλήρες ωράριο ποσ προβλέπεηαι για ηη
θέζη ασηή ανά εβδομάδα

Μήνερ απαζσόληζηρ

Γελ αμηνινγείηαη νπνηαδήπνηε ππέξβαζε ηνπ πιήξνπο σξαξίνπ (ζηνλ ίδην ή
δηαθνξεηηθνχο θνξείο).

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΡΟΝΞΝΠ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΡΖΠ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ:
α) Νη απαζρνινχκελνη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία
ηνπο κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα απαζρφιεζεο (βι. ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ
«ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο),
ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο αθαηξψληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
απαζρφιεζεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα
ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα ινηπά ηακεία πιελ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ.
β) Ν ρξφλνο εκπεηξίαο, πνπ δειψλεη ν θάζε ππνςήθηνο, πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην ρξφλν
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Σξφλνο εκπεηξίαο πνπ
δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη δελ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ
ιακβάλεηαη ππφςε θαη αθαηξείηαη.
γ) Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εξγάζηεθε κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο (αξζξ.
2 ηνπ λ. 3250/2004), ν ρξφλνο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη ζην ήκηζπ θαη φπσο επηζεκαίλεηαη
θαη ζηελ παξ.16 «Ξηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο» ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ ηνπ παξφληνο
Ξαξαξηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνςήθηνο, πιένλ ηεο βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ
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αζθαιηζηηθνχ θνξέα, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαη βεβαίσζε ηνπ δεκνζίνπ θνξέα,
ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε κεξηθψο.
δ) Νη απαζρνινχκελνη (κηζζσηνί) ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δχλαληαη λα πξνζθνκίζνπλ, αληί
ηεο βεβαίσζεο ηνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, Ινγαξηαζκφ Αζθαιηζκέλνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, πνπ λα έρεη εθδνζεί
αξκνδίσο ή παιαηφηεξα εθδνζείζεο θαξηέιεο ελζήκσλ ηνπ ΗΘΑ.

ΠΡ. ΙΝΗΞΑ ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΚΔΛΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ
Πηα πεδία (α. έσο θαη η.) 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 Θεθάιαην ΗΗ «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο.
Ξεδίν α. Σξφλνο Αλεξγίαο
Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ ηεο αλεξγίαο ηνπ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρεη ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο πιήξεηο κήλεο αλεξγίαο.
Ν ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο γίλεηαη απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη πξνο ηα πίζσ θαη αθνξά ζπλερείο πιήξεηο κήλεο.
Σξφλνο αλεξγίαο ζεσξείηαη θαη ν ρξφλνο παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ ΝΑΔΓ, θαζψο θαη εθείλσλ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή άιισλ πνπξγείσλ πνπ εθηεινχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν
Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή ηνλ ΝΑΔΓ, εθφζνλ ν ππνςήθηνο ήηαλ άλεξγνο
ηνπιάρηζηνλ επί ηεηξάκελν θαηά ην ρξφλν έληαμήο ηνπ ζην πξφγξακκα. Πηελ 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.
Πεκεηψλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο
(STAGE) ηνπ ΝΑΔΓ ζεσξείηαη ρξφλνο εκπεηξίαο θαη φρη αλεξγίαο.
Ν ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε δηαθφζηεο (200) κνλάδεο γηα ηνπο ηέζζεξηο (4) ζπλερείο
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.
Ξεδίν β. Ξνιχηεθλνο
Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπηέθλνπ ζεκεηψλεη ηνλ
αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηνπ. Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην,
πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ
ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο.
Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε
δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 11 ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή

δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δχν (2) ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο,
θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζχκπξαμε
απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ
δηθαηνχληαη λα κνξηνδνηεζνχλ απφ ην παξαπάλσ θξηηήξην.
Νη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.
860/1979 θαη 3454/2006 ηε δηαηεξνχλ ηζνβίσο θαη απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα
δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή, ηα ηέθλα ηνπο φκσο πξνζηαηεχνληαη θαη
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απνιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε πνιπηεθληθή
ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα.
Ν πνιχηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ. Ζ
βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Ξεδίν γ. Ρέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο
Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ πνιχηεθλεο
νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαπάλσ ζην πεδίν β. Ξνιχηεθλνο, ζεκεηψλεη ηνλ
αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ).
Δπίζεο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη
θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο
ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο. Πηελ πεξίπησζε
ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ
δεηείηαη ζηελ παξ. 11 ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο

πξνζιεπηένη δχν (2) ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ
θξηηεξίνπ θαη δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζχκπξαμε απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο,
δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα κνξηνδνηεζνχλ
απφ ην παξαπάλσ θξηηήξην.

Ρν ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν
ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν
ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Ξεδίν δ. Ρξίηεθλνο
Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ ζπκπιεξψλεη κε ηελ
έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην. Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ
ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη
πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο
ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο. Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα
ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 12 ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ
«ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο.

Δάλ ζηελ απηή δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δχν (2) ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο, θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο
ζχκπξαμε απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ
ππνςεθίσλ πνπ δηθαηνχληαη λα κνξηνδνηεζνχλ απφ ην παξαπάλσ θξηηήξην.

Πχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ λ. 4590/2019 (ΦΔΘ 17/Α/2019), ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ
απνθηνχλ :

Ν γνλέαο πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή
δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ
γελλεζέλησλ ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25 ν) έηνο
ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζε αλαγλσξηζκέλα σο
νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ηξηαθνζηφ (30ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
Πηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα
επηά (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο
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Ν ηξίηεθλνο ππνςήθηνο βαζκνινγείηαη κε ζαξάληα (40) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1) ηέθλν ηνπ,
ήηνη 120 κνλάδεο ζπλνιηθά γηα ηα ηξία (3) δψληα ηέθλα ηνπ.
ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΔΡΑΗ φηη: i) νη αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηα
ηξία (3) ηέθλα θαη ii) ζηα ηξία (3) παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε
νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο,
αλεμαξηήησο ειηθίαο.

Ξεδίν ε. Ρέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο
Υο ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο λνείηαη ην ηέθλν ηξίηεθλνπ γνλέα, ην νπνίν πιεξνί ηα
αλσηέξσ ειηθηαθά φξηα ππφ ηηο ίδηεο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, δειαδή εθφζνλ (α) είλαη άγακν
θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή θνηηά ζε αλψηαηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζε αλαγλσξηζκέλα σο νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο
αιινδαπήο ή εθπιεξψλεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην
ηξηαθνζηφ (30ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ
ινηπψλ ηέθλσλ.
Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο
δειαδή πιεξνί ηηο αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην
ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην. Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην,
πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ
ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο.
Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε
δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 12 ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή

δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δχν (2)ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο,
θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζχκπξαμε
απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ
δηθαηνχληαη λα κνξηνδνηεζνχλ απφ ην παξαπάλσ θξηηήξην.

Ρν ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε ζαξάληα (40) κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν ηεο
νηθνγέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ, ήηνη 120 κνλάδεο ζπλνιηθά γηα ηα
ηξία (3) δψληα ηέθλα.
ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΔΡΑΗ φηη νη αλσηέξσ ειηθηαθέο πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ κφλν γηα ηνλ
ζπκκεηέρνληα ππνςήθην ηέθλν ηξίηεθλνπ γνλέα αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο ησλ ινηπψλ ηέθλσλ.

Ξεδίν ζη. Αλήιηθα ηέθλα
Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ.
Αλήιηθν ζεσξείηαη ην παηδί πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη
θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Ν 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.
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Ξεδίν δ. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο
Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηνπ. Δπίζεο ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε 
ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ
έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο
κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο. Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα
ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 14 ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ
«ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο.
Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξφζιεςεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη’
απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ρν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην γνλέα θαη κεηά
ηελ ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο
ηνπο (άξζξν 29 παξ. 6 λ.3838/2010).
Ν γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε έλα (1)
ηέθλν ηνπ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Ξεδίν ε. Ρέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο
Πην πεδίν απηφ ν ππνςήθηνο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο ζεκεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ). Δπίζεο, ζπκπιεξψλεη κε ηελ έλδεημε  ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην,
πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ
ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο.
Πηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηεο έλδεημεο δελ νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ ππεχζπλε
δήισζε πνπ δεηείηαη ζηελ παξ. 15 ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο. Δάλ ζηελ απηή

δηαδηθαζία επηιέγνληαη σο πξνζιεπηένη δχν (2) ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο,
θάλνληαο ρξήζε ηνπ απηνχ θξηηεξίνπ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε νηθεηνζειήο ζχκπξαμε
απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελφο, δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ
δηθαηνχληαη λα κνξηνδνηεζνχλ απφ ην παξαπάλσ θξηηήξην.

Ρέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλν ην νπνίν κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ
είρε ηνλ έλα µφλν γνλέα ηνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ππάγεηαη θαη ην ηέθλν, ην νπνίν
ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπ. Ρν δηθαίσκα απηφ
αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 30 νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ
(άξζξν 29 παξ. 6 λ.3838/2010).
Ρν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο βαζκνινγείηαη κε πελήληα (50) κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν
ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν
ζηα δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Ξεδίν ζ. Αηνκηθή αλαπεξία
Πην πεδίν απηφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ αξζξ. 25 ηνπ Λ. 4440/2016 (ΦΔΘ
224/η.Α‟/02.12.2016), ν ππνςήθηνο κε αλαπεξία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ζπκπιεξψλεη
ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο ηνπ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην ηνπ εληχπνπ ηεο αηηήζεσο.
Ξξνθεηκέλνπ ν ππνςήθηνο λα βαζκνινγεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην πξέπεη λα απνδεηθλχεη
πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 50%.
Ν ππνςήθηνο κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 50% βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ
αλαπεξίαο ηνπ, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην ζπληειεζηή “3”.
Ξεδίν η.

Αλαπεξία γνλέα, ηέθλνπ, αδειθνχ ή ζπδχγνπ ππνςεθίνπ
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Πην πεδίν απηφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ αξζξ. 25 ηνπ Λ. 4440/2016 (ΦΔΘ
224/η.Α‟/02.12.2016), νη ππνςήθηνη γνλείο, ηέθλα, ζχδπγνη, αδειθνί πνπ αζθνχλ ην
δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία αηφκσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, εμαηηίαο
βαξηψλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ παζήζεσλ ή κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 50%
εμαηηίαο λνεηηθήο ζηέξεζεο ή απηηζκνχ ζπκπιεξψλνπλ ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ ζπγγελή αηφκνπ ζην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ηνπ εληχπνπ ηεο αηηήζεσο.
Ν ππνςήθηνο κε γνλέα, ηέθλν, αδειθφ ή ζχδπγν κε αλαπεξία βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ην
πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ – ζπγγελή πνπ επηθαιείηαη, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην
ζπληειεζηή “2”.

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΑ ΙΝΗΞΑ ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΚΔΛΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ (ΞΙΖΛ ΡΝ
ΣΟΝΛΝ ΑΛΔΟΓΗΑΠ)
1. Ζ «γνληθή κέξηκλα» δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ «επηκέιεηα» ηέθλνπ, δεδνκέλνπ φηη
ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ.456/1984 (Αζηηθφο Θψδηθαο) 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. πνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο θαη ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο
δηθαηνχληαη λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν
ηδηφηεηεο. Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
3. Ρηο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θξηηήξηα ηνπ πνιπηέθλνπ ή ηνπ ηέθλνπ πνιχηεθλεο
νηθνγέλεηαο κπνξεί λα ιάβεη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζιεθζεί, κφλν έλα κέινο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο ζηνλ ίδην θνξέα.
4. Ρφζν ν πνιχηεθλνο φζν θαη ην ηέθλν πνιπηέθλνπ δηθαηνχληαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο
απφ ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα δψληα κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο.
5. πνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ηξίηεθλνο θαη ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο δηθαηνχηαη λα
θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν ηδηφηεηεο. Απνθιείεηαη
ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
6. Ρηο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θξηηήξηα ηνπ ηξίηεθλνπ ή ηνπ ηέθλνπ ηξίηεθλεο
νηθνγέλεηαο κπνξεί λα ιάβεη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζιεθζεί, κφλν έλα κέινο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο ζηνλ ίδην θνξέα.
7. Ρφζν ν ηξίηεθλνο φζν θαη ην ηέθλν ηξίηεθλνπ δηθαηνχληαη πεξαηηέξσ θαη ηηο κνλάδεο απφ
ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ.
8. πνςήθηνο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα γνλέαο θαη ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο δηθαηνχηαη
λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνζθνξφηεξεο βαζκνινγηθά απφ ηηο δχν ηδηφηεηεο.
Απνθιείεηαη ε αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ.
9. Ρηο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θξηηήξηα ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο κπνξεί λα ιάβεη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζιεθζεί, κφλν έλα κέινο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο θαηά ην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο ζηνλ ίδην θνξέα.
10. Ρφζν ν γνλέαο φζν θαη ην ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο δηθαηνχληαη πεξαηηέξσ θαη ηηο
κνλάδεο απφ ην θξηηήξην ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ζ βαζκνινγία ππνινγίδεηαη κφλν ζηα
δψληα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
11. Πηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα πνιχηεθλνο ή ηέθλν πνιπηέθλνπ θαη
γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ είλαη
αζξνηζηηθή.
12. Πηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ηξίηεθλνο ή ηέθλν ηξίηεθλνπ θαη
γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ε βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ είλαη
αζξνηζηηθή.
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ΘΥΙΚΑ ΝΘΡΑΚΖΛΖΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ
Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ
αλαγθψλ ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηνπο νθηψ (8) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα (12) κελψλ.
Ν ππνινγηζκφο ηνπ αλσηέξσ 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 απαζρφιεζεο, γηα ηελ νπνία ν ππνςήθηνο πξφθεηηαη λα
πξνζιεθζεί, θαη πξνο ηα πίζσ.
Πην θψιπκα ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο ζπλππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηάξθεηαο: α) δχν (2) κελψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ (παξ. 2 πεξ. ηε ηνπ άξζξ. 14 ηνπ
λ.2190/1994 θαη αξζξ. 206 ηνπ λ. 3584/2007), β) ηξηψλ (3) κελψλ γηα ηελ ππξαζθάιεηα,
λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηψλ θαη ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο (παξ. 1 ηνπ άξζξ. 206
ηνπ λ. 3584/2007, φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη).
Πην θψιπκα ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη:
–

Ν ρξφλνο απαζρφιεζεο κε Πχκβαζε Κίζζσζεο ΄Δξγνπ (ΠΚΔ).

–

Ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ζε Ξξνγξάκκαηα Θνηλσθεινχο Σαξαθηήξα (ΘΝΣ).

–

Ν ρξφλνο κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο (λ.3250/2004 ΦΔΘ 124/Α΄/7-7-2004).

Πχκθσλα 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 (π.ρ πίλαθαο πνπ
αλαξηάηαη ηελ 10ε εκέξα ε πξφζιεςε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 11ε). Πηελ πεξίπησζε
απηή ε έλαξμε ηεο λέαο απαζρφιεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 12κελνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ
ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη πξφζιεςε ηνπ ππνςεθίνπ. Πε πεξίπησζε, φκσο, πνπ νη πίλαθεο
αλαξηεζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ σο άλσ είθνζη (20) εκεξψλ ή ε πξφζιεςε ηνπ
πξνζσπηθνχ γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηθαλνχ ρξφλνπ απφ ηελ αλάξηεζε ησλ πηλάθσλ, ε
έλαξμε ηεο λέαο απαζρφιεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δσδεθακήλνπ ηνπνζεηείηαη, ζηελ
πεξίπησζε απηή, είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Πε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ νθηψ (8) κήλεο απαζρφιεζεο θαη άλσ, κέζα ζε
ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα (12) κελψλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο,
θαηαηάζζνληαη φκσο ζηνπο ζπληαζζφκελνπο πίλαθεο κεηά ηνπο ζπλππνςήθηνχο ηνπο πνπ
δελ έρνπλ θαιχςεη νθηψ (8) κήλεο απαζρφιεζεο ζε ζπλνιηθφ ρξφλν δψδεθα (12) κελψλ θαη
πξνζιακβάλνληαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ
πξνζιήςεσλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ππνςεθίνπο (άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ λ.3260/2004).
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΑ ΘΥΙΚΑΡΑ ΡΥΛ Ξ.Γ.164/2004 & Ξ.Γ.180/2004
Κεηά ηελ 19ε Ηνπιίνπ 2004 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Ξ.Γ. 164/2004):
1. Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ην θνξέα δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο,
φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Ξ.Γ.164/2004, εθφζνλ κεηαμχ απηψλ
κεζνιαβεί ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ (θψιπκα 3κήλνπ,
ζρεηηθέο Ξξάμεηο Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ ππ’ αξηζ. 23/2013, 51/2013,
150/2013, θ.ι.π). Πε θάζε πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ δελ
επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ηξηψλ (παξ. 4 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 5). Ζ θαηάηαμε
θαη πξφζιεςε ησλ αλσηέξσ ππνςεθίσλ επηηξέπεηαη, εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ
αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. Νη αληηθεηκεληθνί ιφγνη αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ Ξ.Γ.164/2004.
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2.

Γελ θαηαηάζζνληαη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο
απαζρφιεζεο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί δηαδνρηθψο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ αλσηέξσ Ξ.Γ., ήηνη ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεζνιαβεί
ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, ζηνλ ίδην εξγνδφηε (ππεξεζία) κε
ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθφηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο φξνπο εξγαζίαο
(θψιπκα ππέξβαζεο 24κελεο απαζρφιεζεο).
Πην θψιπκα ησλ αξζξ. 5 θαη 6 ηνπ Ξ.Γ.164/2004, ζπλππνινγίδνληαη :


Ν ρξφλνο απαζρφιεζεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ
δηάξθεηαο έσο δχν (2) κελψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ή ηξηψλ (3) κελψλ γηα ηελ ππξαζθάιεηα, λαπαγνζσζηηθή
θάιπςε ησλ αθηψλ θαη ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο.



Ν ρξφλνο κεξηθήο απαζρφιεζεο, εθφζνλ κεηά ηελ 19-7-2004 ν ππνςήθηνο έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη δηαδνρηθψο ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη
ζχκβαζε κεξηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ ίδην θνξέα κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθφηεηα
θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο φξνπο εξγαζίαο, πνπ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηνπο 24
κήλεο.



Ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ζηα Ξξνγξάκκαηα Θνηλσθεινχο Σαξαθηήξα (ΘΝΣ).

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Ν ρξφλνο απαζρφιεζεο κε Πχκβαζε Κίζζσζεο Έξγνπ (ΠΚΔ) δελ
ζπλππνινγίδεηαη γηα ην παξαπάλσ θψιπκα ηνπ Ξ.Γ.164/2004.
3. Γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο γηα ηελ
πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/1994,
εθαξκφδνληαη θαη νη ζρεηηθέο κε ηα θσιχκαηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο δηαηάμεηο ηνπ
Ξ.Γ.180/2004.
ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΠΛΖΚΚΔΛΥΛ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ & ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ
Ν ππνςήθηνο, αθνχ ειέγμεη φηη έρεη ζπγθεληξψζεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά - πηζηνπνηεηηθά ηα
νπνία πξνβιέπνληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ ηνπ (βι. Θεθάιαην ΗΗ «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ»ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο), ηα αξηζκεί ζε εκθαλέο
ηνπο ζεκείν θαηά θχιιν. Αθνινχζσο, ζηνλ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΠΛΖΚΚΔΛΥΛ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ
ηεο αίηεζεο ηα αλαθέξεη θαηά είδνο έλα πξνο έλα θαη θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ
αξηζκεκέλσλ θχιισλ φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ - πηζηνπνηεηηθψλ πνπ θαηαζέηεη (π.ρ.
ζπλεκκέλα θχιια 20).
Γηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ, έζησ
θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο (άξζξν 20, παξ.7 ηνπ λ.
2738/1999).
Πηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη ηελ εκεξνκελία θαη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θάησ απφ ην
θείκελν ηεο ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ, ηελ νπνία θαη ππνγξάθεη κεηά απφ πξνζεθηηθή
αλάγλσζε.
Υο 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
ππφδηθνο 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 δηθαηψκαηα θαη γηα φζν ρξφλν
δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή θαη δ) δελ ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
Υο πξνο ηελ παξάγξαθν 3 ηεο ππεχζπλεο δήισζεο: Πε πεξίπησζε χπαξμεο ηνπ θσιχκαηνο
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ
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πξνζσπηθνχ εμαηξνχληαη 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.
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ ΞΟΝΠ ΡΝΛ ΞΑΙΙΖΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ &
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ
Ν ππάιιεινο ηνπ θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ, ειέγρεη αλ πξάγκαηη επηζπλάπηνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ΠΛΖΚΚΔΛΥΛ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ηεο αίηεζεο θαη ζε
θαηαθαηηθή πεξίπησζε αλαγξάθεη ζηo εηδηθφ πιαίζην ηνπ παξαπάλσ ΘΑΡΑΙΝΓΝ ηε ιέμε
«πιήξεο». Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε αλαγξάθεη ζην εηδηθφ πιαίζην πνηα δηθαηνινγεηηθά
ειιείπνπλ απφ εθείλα πνπ, ελψ θέξνληαη σο ζπλεκκέλα, δελ επηζπλάπηνληαη. Ρν
απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ ππαιιήινπ ζεκεηψλεηαη ελππνγξάθσο κε επθξηλέο ην
νλνκαηεπψλπκφ ηνπ.
Όηαλ ε ππνβνιή ηεο αηηήζεσο γίλεηαη απηνπξνζψπσο, ν αξκφδηνο ππάιιεινο παξαιαβήο ησλ
αηηήζεσλ δελ παξέρεη νδεγίεο ή θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ζπκβνπιέο ζηνπο ππνςεθίνπο γηα ηνλ
ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ αηηήζεσλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε
ησλ ηδηνηήησλ πνπ επηθαινχληαη, επηκειείηαη φκσο νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ λα είλαη
ππνγεγξακκέλεο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη
ζηελ αίηεζή ηνπ φηη ηα επηζπλάπηεη.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ II : ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Πην θεθάιαην απηφ απαξηζκνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά – πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία, κέρξη ηε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, πξέπεη λα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο καδί κε ην
έληππν αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε θσδηθφ ΔΛΡΞΝ Α.Π.Δ.Ξ. ΠΝΣ.6 πξνθεηκέλνπ λα
απνδείμεη ηα πξνζφληα πνπ επηθαιείηαη.
Δηδηθφηεξα, κε ηελ αίηεζή ηνπ πξέπεη λα ππνβάιεη:
1. Δπθξηλή θσηναληίγξαθα:
Ρσλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο
ή
άιισλ δεκφζησλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο,
φπσο ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε αζηπλνκηθήο αξρήο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ δηαβαηεξίνπ
(δει. απηέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ) ή ηηο
δχν φςεηο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο φισλ
ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. Δάλ απφ ηα έγγξαθα απηά δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία
γέλλεζεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο.
Δάλ απφ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, πνπ έρεη ππνβάιεη ν ππνςήθηνο,
πξνθχπηνπλ ν αξηζκφο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ε ρξνλνινγία γέλλεζήο ηνπ, ε έιιεηςε
ππνβνιήο ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη κφλν, δελ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (αξηζ. 1042/2003 απφθαζε ηνπ ΠηΔ).
2. πεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία λα δειψλεη ηνπο θνξείο ηνπ
δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ λ. 2190/1994 φπσο
απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ λ.3812/2009, πνπ έρεη απαζρνιεζεί κε
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ή κε δίκελε ζχκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ
ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ή κε ηξίκελε ζχβαζε γηα ηελ ππξαζθάιεηα, λαπαγνζσζηηθή θάιπςε
ησλ αθηψλ θαη ηηο δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο, θαζψο θαη ηελ αθξηβή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
απαζρφιεζήο ηνπ (έλαξμε θαη ιήμε) θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αηηήζεψο ηνπ.
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Ζ ελ ιφγσ ππεχζπλε δήισζε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ πθίζηαηαη
θψιπκα πξφζιεςεο ιφγσ ππέξβαζεο ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο.
ΞΟΝΠΝΣΖ:
α) Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο
έρεη απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν 2.
β) Πε πεξίπησζε πξφζιεςεο ππνςεθίνπ, ν νπνίνο δελ έρεη ππνβάιεη ηελ αλσηέξσ ππεχζπλε
δήισζε αιιά απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπλππνβιεζέλησλ κε ηελ αίηεζή ηνπ δηθαηνινγεηηθψλ
(π.ρ. βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο) πξνθχπηεη φηη έρεη θψιπκα πξφζιεςεο ιφγσ ππέξβαζεο
ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο, ε ζρεηηθή απφθαζε πξφζιεςεο αλαθαιείηαη.
3. Γηα ηνλ ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη
γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο
επηδησθφκελεο εηδηθφηεηαο, Ξηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (λ.2413/1996 άξζξν 10 παξ. 1)
πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο: α) πνπξγείν Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ Αλδξέα Ξαπαλδξένπ 37, Ρ.Θ. 151 80 Αζήλα, ηει. 210−3443384 θαη β)
Θαξακανχλα 1, Ξι. Πθξά, Ρ.Θ. 55132 Θεζζαινλίθε, ηει. 2310− 459101-5, ησλ θαησηέξσ
επηπέδσλ:
Α ΔΞΗΞΔΓΝ ή Α2 ΔΞΗΞΔΓΝ: Γηα ηελ Θαηεγνξία πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (.Δ.).
Β ΔΞΗΞΔΓΝ ή Β1 ΔΞΗΞΔΓΝ: Γηα ηελ Θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) κε
Γηνηθεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ ή θαη Δξγαηνηερληθνχ Ξξνζσπηθνχ.
Γ ΔΞΗΞΔΓΝ ή Β2 ΔΞΗΞΔΓΝ: Γηα ηηο Θαηεγνξίεο Ξαλεπηζηεκηαθήο (Ξ.Δ.) θαη Ρερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (Ρ.Δ.) κε Γηνηθεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ θαη γηα ηελ Θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ.
Γ ΔΞΗΞΔΓΝ ή Γ1 ΔΞΗΞΔΓΝ: Γηα ηηο Θαηεγνξίεο Ξαλεπηζηεκηαθήο (Ξ.Δ.) θαη Ρερλνινγηθήο
Δθπαίδεπζεο (Ρ.Δ.) Γηνηθεηηθνχ Ξξνζσπηθνχ.

Ρν αλσηέξσ Ξηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδνπλ νη νκνγελείο θαη
αιινγελείο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ή έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα ή καζήκαηα ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο εληφο ηνπ νξγαλσκέλνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν ζηελ
Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.

Δπίζεο, απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πρνιείνπ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο
ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Ξαλεπηζηεκηνχπνιε, Θεζζαινλίθε,
Ρ.Θ. 54006, ηει. 2310/997571−72−76), ην νπνίν ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εμέηαζε ηνπ
ππνςεθίνπ ή απφ άιιε ζρνιή ή ζρνιείν Διιεληθήο Γιψζζαο.

Δπηπξνζζέησο, ππνβάιιεη φζα απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά επηθαιείηαη κε ηελ αίηεζή
ηνπ, ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηέινο ηνπ παξφληνο
θεθαιαίνπ:
4. Ρίηιν ζπνπδψλ (γηα ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο ΞΔ, ΡΔ θαη ΓΔ), ζηνλ
νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο, ε εκεξνκελία θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ. Πε πεξίπησζε
πνπ ν βαζκφο εθθξάδεηαη κε αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ ή κε αθέξαην αξηζκφ (είηε πξφθεηηαη γηα
αθέξαην αξηζκφ πνπ πξνέθπςε απφ ζηξνγγπινπνίεζε είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο αθέξαην
αξηζκφ) πξέπεη λα ππνβάιεη θαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο ζρνιήο γηα ηνλ αθξηβή αξηζκεηηθφ
βαζκφ, κε δχν δεθαδηθά ςεθία. Πηηο πεξηπηψζεηο ηίηισλ ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(Α.Δ.Η. – Ρ.Δ.Η.) πνπ ν βαζκφο πξνθχπηεη κφλν απφ αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ (θιίκαθεο
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«ΑΟΗΠΡΑ», «ΙΗΑΛ ΘΑΙΥΠ» ή «ΘΑΙΥΠ»), εάλ ν ππνςήθηνο δελ πξνζθνκίζεη βεβαίσζε γηα ηνλ
αθξηβή αξηζκεηηθφ βαζκφ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηψηεξε βαζκνινγία πνπ αληηζηνηρεί ζε
θάζε κία αμηνινγηθή θιίκαθα, π.ρ. «8,50» γηα «ΑΟΗΠΡΑ», «6,50» γηα «ΙΗΑΛ ΘΑΙΥΠ» θαη
«5,00» γηα «ΘΑΙΥΠ». Πε πεξίπησζε πνπ ν βαζκφο δελ πξνθχπηεη νχηε απφ αμηνινγηθφ
ραξαθηεξηζκφ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην ειάρηζην ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, δειαδή «5,00».
Ν ππνςήθηνο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Δ) πξνζθνκίδεη επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ
ηίηινπ ηνπ, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ηίηινο ζπνπδψλ πνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο απφ ηελ αλαθνίλσζε [βι. Ρίηινο ζπνπδψλ θαη ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά &
ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα] σο απαηηνχκελν πξνζφλ γηα ηελ επηδησθφκελε εηδηθφηεηα Δ.
Δηδηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηίηινπο ζπνπδψλ
1) Γηα ηίηινπο Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Ρίηινο
ζπνπδψλ θαη ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα] νξίδεηαη σο
απαηηνχκελν πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Η. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Ξαλεπηζηεκίνπ
(Δ.Α.Ξ.) Α.Δ.Η. ή Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ.) Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο
«αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο» 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
ζπγρξφλσο βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Α.Δ.Η. ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ
Ξαλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Ξ.) Α.Δ.Η. ή Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ.) Α.Δ.Η., ζην
νπνίν αλήθεη ην Ρκήκα 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. Πε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε
βεβαίσζε απηή, ν επηθαινχκελνο ηίηινο δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
2) Γηα ηίηινπο Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: φπνπ ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Ρίηινο ζπνπδψλ
θαη ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα] νξίδεηαη σο απαηηνχκελν
πξνζφλ πηπρίν ή δίπισκα Ρ.Δ.Η. ή Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ.) Ρ.Δ.Η. ηεο
εκεδαπήο «αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα ή αληίζηνηρν
θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο» 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 ζπγρξφλσο βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ρ.Δ.Η. ή Ξξνγξακκάησλ
Ππνπδψλ Δπηινγήο (Ξ.Π.Δ.) Ρ.Δ.Η., ζην νπνίν αλήθεη ην Ρκήκα 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.
Πε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε απηή, ν επηθαινχκελνο ηίηινο δελ
ιακβάλεηαη ππφςε.
3) Γηα ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ Θ.Α.Ρ.Δ.Δ. αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ κε ηίηινπο Ρ.Δ.Η. πνπ
νξίδνληαη σο απαηηνχκελα πξνζφληα ζηελ αλαθνίλσζε [βι. Ρίηινο ζπνπδψλ θαη ινηπά
απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα], απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ Ρ.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 Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηηο νπνίεο, εθ ηνπ λφκνπ, πξνβιέπεηαη
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.
4) Νη ππνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ ηίηινπο ζπνπδψλ ζηνπο νπνίνπο δελ αλαγξάθεηαη ε
θαηεχζπλζε ή εηδίθεπζε απηψλ, 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.
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5) Γηα ηνπο απνθνίηνπο Η.Δ.Θ.: σο βαζκφο δηπιψκαηνο λνείηαη ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο
ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζε βεβαίσζε πνπ
εθδφζεθε απφ ηνλ Νξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο (Ν.Δ.Δ.Θ.) ή
απφ ηνλ Δζληθφ Νξγαληζκφ Ξηζηνπνίεζεο Ξξνζφλησλ (Δ.Ν.Ξ.Ξ.) ή ηνλ Δζληθφ Νξγαληζκφ
Ξηζηνπνίεζεο Ξξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ) θαη ε
νπνία δελ ηζρχεη απηνηειψο αιιά απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηνπ δηπιψκαηνο.
Ξξνο απφδεημε απηψλ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο
Θαηάξηηζεο Δπηπέδνπ Κεηαδεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο θαη βεβαίσζε ηνπ
Ν.Δ.Δ.Θ. ή Δ.Ν.Ξ.Ξ. ή Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν κέζνο φξνο
βαζκνινγίαο ηνπο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ή κφλν Βεβαίσζε
ηνπ Ν.Δ.Δ.Θ. ή Δ.Ν.Ξ.Ξ. ή Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ν κέζνο φξνο ηεο
βαζκνινγίαο ηνπο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη ε αθξηβήο
εκεξνκελία πνπ θαηέζηεζαλ δηπισκαηνχρνη.
Δηδηθψο, σο πξνο ηα δηπιψκαηα ηεο εηδηθφηεηαο «Δθπαηδεπηήο πνςεθίσλ Νδεγψλ
Απηνθηλήησλ θαη Κνηνζηθιεηψλ» κεηά ηελ 3.5.2011, σο βαζκφο δηπιψκαηνο λνείηαη ν
κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κέξνπο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο.
[ΞΟΝΠΝΣΖ: Δπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηπιψκαηνο ν βαζκφο ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο
αλαγξάθεηαη ζηε δεθάβαζκε θιίκαθα, ελψ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ζηελ εηθνζάβαζκε.
Ππλεπψο, ε άζξνηζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο, ζα γίλεη κεηά ηελ
αλαγσγή ηνπ βαζκνχ ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα (Απφθαζε 2384 ΦΔΘ 725/η.Β‟/3-5-2011, φπσο ηζρχεη). Ξ.ρ. ν βαζκφο 8 ηεο δεθάβαζκεο θιίκαθαο
αλαγφκελνο ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα αληηζηνηρεί ζην βαζκφ 16.]
6) Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, απαηηείηαη:
α) Γηα ηίηινπο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο:
Ξξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗ.Θ.Α.Ρ.Π.Α. ή ην Η.Ρ.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
Νξγαληζκφ
Αλαγλψξηζεο
Ρίηισλ
Αθαδεκατθψλ
θαη
Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ.) πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία
ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ. Πε
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.
Πηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ αλαθνίλσζε δεηνχληαη φια ηα πηπρία Ξαλεπηζηεκηαθήο
Δθπαίδεπζεο (ΞΔ) ή Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΡΔ) πνπ εθδίδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
ηεο εκεδαπήο, απαηηείηαη Ξξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗ.Θ.Α.Ρ.Π.Α. ή ην Η.Ρ.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 Νξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Ρίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Ξιεξνθφξεζεο
(Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ.) πεξί ηζνηηκίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε
ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ.
Δηδηθά γηα ηα πηπρία ηεο Θχπξνπ: Γηα ηα πηπρία πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ πιήξε
έληαμε ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1-5-2004) θαη αλαθέξνληαη
ζην Ξ.Γ. 299/1977 δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία. Γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο
κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ. απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη
ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ, φζνη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ απνθάζεηο αλαγλψξηζεο
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ή επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηίηισλ ηππηθήο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ απφ:
i)

Ρν Ππκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ (Π.Α.Δ.Ξ.) ηνπ
άξζξνπ 55 ηνπ Ξ.Γ. 38/2010 «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία
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2005/36/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 7εο Πεπηεκβξίνπ
2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ή
ii)

Ρν Ππκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ (Π.Α.Δ.Ξ.) ηνπ
άξζξνπ 55 ηνπ Ξ.Γ. 38/2010 γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο,
βάζεη ηεο παξ. 2, ηνπ αξ. 1 ηνπ Ξ.Γ. 38/2010, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά ή

iii) ην Ππκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλψξηζεο Ρίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη
Θαηάξηηζεο (Π.Δ.Α.Ρ.Δ.Θ.) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ξ.Γ. 231/1998 «Γεχηεξν γεληθφ
ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ
νδεγία 89/48/ΔΝΘ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 92/51/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, 94/38/ΔΘ θαη 95/43/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ».
iv) ην Ππκβνχιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο Ρίηισλ Ρξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Π.Α.Δ.Η.Ρ.Ρ.Δ.), εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή νη απαηηνχκελνη βάζεη
ηεο Αλαθνίλσζεο ηίηινη ζπνπδψλ εκπίπηνπλ ζηα λνκνζεηηθψο ξπζκηδφκελα
επαγγέικαηα, αξκνδηφηεηαο ηνπ (Π.Α.Δ.Η.Ρ.Ρ.Δ.), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10 παξ. 2
έσο 12 θαη 11 ηνπ Ξ.Γ. 165/2000, [«Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο κε έλα
γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ
πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ζχκθσλα κε
ηελ νδεγία 89/48/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ».
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Πηελ αλσηέξσ πεξίπησζε πνπ αθνξά ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ
απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, νη ππνςήθηνη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ
αληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ ηίηινπ πνπ έρεη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν νχηε
επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ. Αξθεί ε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ πξάμεσλ ή
πηζηνπνηεηηθψλ ή απνθάζεσλ ή βεβαηψζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ
νξίδνληαη αλσηέξσ.
Δπίζεο, δελ ππέρνπλ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη
ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ φζνη ππνςήθηνη πξνζθνκίδνπλ:
i)

απνθάζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή ηίηινπ εηδηθφηεηαο ησλ
ηαηξψλ, λνζνθφκσλ, νδνληηάηξσλ, θαξκαθνπνηψλ, καηψλ/καηεπηψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ
α) ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ ΗΗΗ ηνπ Ρίηινπ ΗΗΗ
ηνπ π.δ. 38/2010 απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή ησλ πξψελ
Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ή β) ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαλ ζηηο δηαηάμεηο
ησλ π.δ. 84/1986 (ηαηξνί), 40/1986 (λνζνθφκνη), 98/1986 (νδνληίαηξνη), 213/2003
(θαξκαθνπνηνί), 97/1986 (καίεο/-επηέο),

ii) «άδεηα εγθαηάζηαζεο θηεληάηξνπ» ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαλ ζην π.δ. 40/2006
«Αλαγλψξηζε δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ ησλ θηεληάηξσλ
ππεθφσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο
πξαγκαηηθήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο
παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 78/1026/ΔΝΘ θαη
78/1017/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, φπσο ηζρχνπλ» θαη
iii) απνθάζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο αξρηηέθηνλα, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ ΗΗΗ ηνπ Ρίηινπ ΗΗΗ ηνπ π.δ. 38/2010, απφ
ην Ρερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο ή ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα π.δ. 53/2004
θαη 253/2006.
πνςήθηνη, πνπ είλαη θάηνρνη ελφο απφ ηα παξαπάλσ πηπρία ηεο αιινδαπήο, εμαηξνχληαη
κελ απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη ηελ
αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ, φρη φκσο θαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο
πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην ΓΗ.Θ.Α.Ρ.Π.Α ή ην Η.Ρ.Δ ή απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Νξγαληζκφ
Αλαγλψξηζεο Ρίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ) γηα ηε
βαζκνινγηθή αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ.

ΑΔΑ: ΩΞ4Γ469ΗΤ0-Δ86
Ξξνθεηκέλνπ γηα ηίηιν ηεο αιινδαπήο ρσξίο αληηζηνηρία βαζκνινγηθήο ή αμηνινγηθήο
θιίκαθαο κε ηε βαζκνινγηθή ή αμηνινγηθή θιίκαθα ηίηισλ ηεο εκεδαπήο, ν ππνςήθηνο
ζπκπιεξψλεη ζηε ζηήιε β. ηεο Δλφηεηαο Γ. ηνπ ΔΛΡΞΝ Α.Π.Δ.Ξ. ΠΝΣ.6, πνπ αθνξά ζηε
δεθαδηθή κνξθή ηνπ βαζκνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (πεδίν αθέξαηνο), ηελ θαηψηεξε
βαζκνινγία ηεο θιίκαθαο Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εκεδαπήο, δειαδή «5,00».
β) Ξξνθεηκέλνπ γηα Γεπηεξνβάζκηα κε ηερληθή ή κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε:
Βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη γηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε αιινδαπήο, πξάμε
ηζνηηκίαο θαη θαηάηαμεο ηεο Δπηηξνπήο Ηζνηηκηψλ ηνπ Νξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο (Ν.Δ.Δ.Θ.) ή ηνπ Δζληθνχ Νξγαληζκνχ Ξηζηνπνίεζεο
Ξξνζφλησλ (Δ.Ν.Ξ.Ξ.) ή ηνπ Δζληθνχ Νξγαληζκνχ Ξηζηνπνίεζεο Ξξνζφλησλ θαη
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ) θαη βεβαίσζε γηα ηελ αληηζηνηρία ηνπ
βαζκνχ απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ ζε εηθνζάβαζκε θιίκαθα.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πξάμεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ηζνηηκία θαη
ηελ αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ φζνη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ απνθάζεηο αλαγλψξηζεο
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ή επαγγεικαηηθήο ηζνδπλακίαο ηίηισλ ηππηθήο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ απφ:
i)

ην Ππκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ (Π.Α.Δ.Ξ.) ηνπ
άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 38/2010 «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία
2005/36/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 7εο Πεπηεκβξίνπ
2005, ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

ii) ην Ππκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο Ρίηισλ Ρξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Π.Α.Δ.Η.Ρ.Ρ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 165/2000 «Ξξνζαξκνγή ηεο
Διιεληθήο Λνκνζεζίαο κε έλα γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ησλ δηπισκάησλ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ πηζηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο
δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/48/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ».
iii) ην Ππκβνχιην Δπαγγεικαηηθήο Αλαγλψξηζεο Ρίηισλ Δθπαίδεπζεο θαη
Θαηάξηηζεο (Π.Δ.Α.Ρ.Δ.Θ.) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 231/1998 «Γεχηεξν γεληθφ
ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηελ
νδεγία 89/48/ΔΝΘ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 92/51/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, 94/38/ΔΘ θαη 95/43/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ».
Ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. θαη Ρ.Δ.Η. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη
επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο.

Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1735/1987
«ζε πεξίπησζε πνπ ην ΓΗ.Θ.Α.Ρ.Π.Α. θαη ην Ηλζηηηνχην Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Ρ.Δ.)
δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. θαη Ρ.Δ.Η. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί
πξφζθπγεο θαη επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο
πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5, ιφγσ αλππαξμίαο αληίζηνηρεο ζρνιήο ζηα Α.Δ.Η.
θαη Ρ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο, θαζνξίδνπλ κε βεβαίσζή ηνπο ηε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ πηπρίνπ κε πηπρίν Α.Δ.Η. ή Ρ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. Κε βάζε ηε βεβαίσζε
απηή ηα παξαπάλσ πξφζσπα επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή
πξφζιεςεο γηα ζέζεηο ησλ νπνίσλ ηππηθφ πξνζφλ είλαη εθείλν πξνο ην νπνίν έρεη
αλαγλσξηζζεί ζπλάθεηα απφ ην ΓΗ.Θ.Α.Ρ.Π.Α. ή ην Η.Ρ.Δ.».
Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. θαη Ρ.Δ.Η., πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί
πξφζθπγεο θαη επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, έρεη ρνξεγεζεί απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ
Νξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Ρίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ.)
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο πξέπεη κε
βεβαίσζε ηνπ (Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ.) λα θαζνξίδεηαη ε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
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πηπρίνπ, κε πηπρία Α.Δ.Η. ή Ρ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο, ηα νπνία δεηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε
ή αλαθνίλσζε σο πξνζφληα δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο.

Ρα αλσηέξσ πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
γ) Ξξνθεηκέλνπ γηα πνρξεσηηθή εθπαίδεπζε:
Βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηε Γηεχζπλζε Ξαηδείαο Νκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο
Δθπαίδεπζεο (ΓΗ.Ξ.Ν.Γ.Δ.) ηεο Θ.. ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ ή απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο.
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Πηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο α), β) θαη γ), πνπ αθνξνχλ ηίηινπο ζπνπδψλ
πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, νη ππνςήθηνη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ
αληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ ηίηινπ πνπ έρεη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν νχηε επίζεκε
κεηάθξαζε απηνχ. Αξθεί ε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ πξάμεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ ή
απνθάζεσλ ή βεβαηψζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ.
5. Γηα ηηο θαηεγνξίεο Ξαλεπηζηεκηαθήο (ΞΔ) θαη Ρερλνινγηθήο (ΡΔ) Δθπαίδεπζεο ελδέρεηαη λα
απαηηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε σο πξφζζεην (ΚΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΚΔΛΝ) πξνζφλ ε
θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζε νξηζκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Πηελ πεξίπησζε απηή
νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα
(ζπλνδεπφκελν απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ λα θαζνξίδεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν απηνχ, κφλν εάλ απηφ δελ πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηνλ πξνζθνκηδφκελν
ηίηιν).
Αλ ν κεηαπηπρηαθφο / δηδαθηνξηθφο ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη κφλν
Ξξάμε Αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ απφ ην ΓΗΘΑΡΠΑ ή Ξηζηνπνηεηηθφ Αλαγλψξηζεο απφ ην
Γηεπηζηεκνληθφ Νξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Ρίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Ξιεξνθφξεζεο
(Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ.) 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 Ξαλεπηζηήκην πνπ ρνξήγεζε
ηνλ ηίηιν ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο.
Πηηο 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 δηφηη ηνχηνο
ζπκπιεξψλεη ή ελζσκαηψλεηαη ζην βαζηθφ θαη δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο
ηίηινο.
6. Γηα νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο, ησλ θαηεγνξηψλ Ξαλεπηζηεκηαθήο (ΞΔ), Ρερλνινγηθήο (ΡΔ) θαη
Γεπηεξνβάζκηαο (ΓΔ) Δθπαίδεπζεο, ελδέρεηαη λα απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε σο
πξφζζεηα (ΚΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΚΔΛΑ) πξνζφληα ε γισζζνκάζεηα ή/θαη ε γλψζε
ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Πηελ πεξίπησζε απηή ν θνξέαο πξφζιεςεο έρεη
ηελ επζχλε ελζσκάησζεο ζηελ αλαθνίλσζε ησλ δχν Δηδηθψλ Ξαξαξηεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ πξνζφλησλ θαη εηδηθφηεξα ην «ΔΗΓΗΘΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
(Α1) ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΣΔΗΟΗΠΚΝ Ζ/» ή/θαη ην «ΔΗΓΗΘΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ (Α2)
ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΓΙΥΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ». Δπνκέλσο, αλ γηα ηελ εηδηθφηεηα πνπ επηδηψθεη ν
ππνςήθηνο πξνβιέπεηαη ε θαηνρή ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ, ν ίδηνο πξέπεη λα αλαηξέμεη
ζηα αληίζηνηρα εηδηθά παξαξηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηνλ ηξφπν απφδεημήο
ηνπο. Νη ππνςήθηνη αιιά θαη νη θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα εηδηθά παξαξηήκαηα
κέζα απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Α.Π.Δ.Ξ. (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ
ηελ θεληξηθή ζειίδα είηε ηε δηαδξνκή: Ξνιίηεο  Έληππα - Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ
Φνξέσλ  Νξ. Σξφλνπ ΠΝΣ είηε ηε δηαδξνκή: Φνξείο  Έληππα - Γηαδηθαζίεο 
Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Νξ. Σξφλνπ ΠΝΣ.
7. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιε επαγγεικαηηθή άδεηα ή βεβαίσζε
εγγξαθήο ή βεβαίσζε αλαγγειίαο (φπνπ πξνβιέπεηαη) ή βεβαίσζε πεξί πιήξσζεο
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φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη άδεηεο
άζθεζεο επαγγέικαηνο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ηνπο απφ
ην Ππκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζνηηκίαο ηίηισλ Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην λφκν εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, αξθεί βεβαίσζε
ππνβνιήο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπο ζηελ νηθεία επαγγεικαηηθή νξγάλσζε.
8. Ινηπέο Βεβαηψζεηο ή Ξηζηνπνηεηηθά ή Δπαγγεικαηηθέο Ραπηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηελ αλαθνίλσζε.
9. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, κε ηελ
νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηνπ δήκνπ απηνχ, γηα ηελ
απφδεημε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο εληνπηφηεηαο. Γηα ηελ απφδεημε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ δελ
γίλεηαη δεθηφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ δεκφηε.
10. Ζ αλεξγία απνδεηθλχεηαη κε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ ΝΑΔΓ (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.
Ν ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη άλεξγνο έσο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αλσηέξσ
βεβαίσζεο. Απνθιείεηαη ε απφδεημε κε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο θαη θάξηαο αλεξγίαο.
Γίλνληαη, επίζεο, δεθηά πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε εγγξαθή ζηνπο θαηαιφγνπο
πξνζθεξνκέλσλ πξνο εξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Λαπηηθήο Δξγαζίαο θαη ησλ
παξαξηεκάησλ ηνπ ή ζην Ινγαξηαζκφ Αλεξγίαο Ξξνζσπηθνχ Ζκεξήζησλ Δθεκεξίδσλ Αζελψλ
θαη Θεζζαινλίθεο ή ζην Ινγαξηαζκφ Αλεξγίαο Ρερληθψλ Ρχπνπ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο.
Γηα ηελ απφδεημε αλεξγίαο ππνςεθίνπ πνπ έρεη εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΝΑΔΓ:
Α) Ξξνθεηκέλνπ γηα άλεξγν ππνςήθην πνπ είρε εληαρζεί ζε πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ηνπ ΝΑΔΓ:
α) Γηα πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία δελ εθδίδεηαη επηηαγή θαηάξηηζεο (voucher) :
i)

Βεβαίσζε ηνπ ΝΑΔΓ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζηα
κεηξψα αλέξγσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο,

ii) Βεβαίσζε ηνπ ΘΔΘ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη
ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα. Πε πεξίπησζε πνπ ην ρξνληθφ
θαηάξηηζεο ηνπ ππνςεθίνπ ζε πξφγξακκα αλαγξάθεηαη ζε Βεβαίσζε
πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηνλ ΝΑΔΓ, δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο
βεβαίσζεο ηνπ ΘΔΘ.

ιήμεο ηεο
δηάζηεκα
αλεξγίαο
αλσηέξσ

β) Γηα πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία εθδίδεηαη επηηαγή θαηάξηηζεο (voucher) :
i)

Βεβαίσζε ηνπ ΝΑΔΓ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζηα
κεηξψα αλέξγσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο θαη

ii) Βεβαίσζε ηνπ ΘΔΘ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα θαζψο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο επηηαγήο
θαηάξηηζήο ηνπ (voucher).
Β) Ξξνθεηκέλνπ γηα άλεξγν ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζε πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο ηνπ ΝΑΔΓ (δελ έρεη ιήμεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο):
α) Γηα πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία δελ εθδίδεηαη επηηαγή θαηάξηηζεο (voucher) :
i)

Βεβαίσζε ηνπ ΝΑΔΓ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζηα
κεηξψα αλέξγσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο,
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ii) Βεβαίσζε ηνπ ΘΔΘ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πε πεξίπησζε πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλαγξάθεηαη ζε Βεβαίσζε αλεξγίαο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηνλ
ΝΑΔΓ, δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο ηνπ ΘΔΘ.
β) Γηα πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία εθδίδεηαη επηηαγή θαηάξηηζεο (voucher) :
i)

Βεβαίσζε ηνπ ΝΑΔΓ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζηα
κεηξψα αλέξγσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο θαη

ii) Βεβαίσζε ηνπ ΘΔΘ ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο επηηαγήο θαηάξηηζήο ηνπ
(voucher).

11. Ξνιχηεθλνη θαη Ρέθλα πνιπηέθλσλ:

1. Ξνιχηεθλνη
Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα
ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα
ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη
παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο
Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΞΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΘ 270/η.Α΄/24-12-2014).

2. Ρέθλα πνιπηέθλσλ
Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (παηξηθήο νηθνγέλεηαο) ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή
θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ
Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)],
πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο
Αλψηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΞΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΘ 270/η.Α΄/24-122014).

Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο:
(α) Δθφζνλ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα:
Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο
έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο
Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΞΔ) (λ. 4316/2014 ΦΔΘ 270/η.Α΄/24-12-2014).

(β) Δθφζνλ δελ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα:
Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ)
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ζπλνδεπφκελν απφ έγγξαθν αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο (αληίζηνηρν ηεο ΑΠΞΔ ή άιιν),
ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ή πηζηνπνηείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ
αιινδαπνχ θξάηνπο, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ γνλέα θαη ηέθλνπ πνιπηέθλνπ [λ.2431/1996
θαη ππ‟ αξηζκ. 3/2014 απφθαζε ηεο Νινκέιεηαο Α.Π.Δ.Ξ., λ. 4316/2014 (ΦΔΘ 270/η.Α΄/24-122014)].

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Ξξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιπηεθλίαο απαηηείηαη απαξαηηήησο ε
πξνζθφκηζε θαη ησλ δχν, θαηά πεξίπησζε, πξναλαθεξφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πε
αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα αλαγλσξίδεηαη ην θξηηήξην πνιπηεθλίαο (λ. 4316/2014 ΦΔΘ
270/η.Α΄/24-12-2014).

Δπηπιένλ, νη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΛΡΞΝ Α.Π.Δ.Ξ./ ΠΝΣ.6,
πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί
ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο,
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ην
αλσηέξσ πεξηερφκελν.

12. Ρξίηεθλνη θαη Ρέθλα Ρξίηεθλσλ:

1. Ρξίηεθλνη
Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα
ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα
ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ
[(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη
παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).

2. Ρέθλα ηξίηεθλσλ
Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (παηξηθήο νηθνγέλεηαο) ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή
θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ
Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)],
πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).

Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηξίηεθλνπ ή ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, εθηφο
απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηε βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, απαηηείηαη, θαηά
πεξίπησζε, επηπιένλ:

α) Πε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηέθλνπ ζε πνζνζηφ εμήληα επηά (67%) θαη άλσ ηζνβίσο,
αλεμαξηήησο ειηθίαο,πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα κε ην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε
αλσηέξσ αλαπεξία.
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β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηέθλνπ, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, βεβαίσζε απφ αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή αλαγλσξηζκέλα σο
νκνηαγή εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ζπνπδψλ.
γ) Πε πεξίπησζε πνπ ηέθλν ή ν ίδηνο ν ππνςήθηνο , αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δηαλχεη ηε
ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, βεβαίσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ.
δ) Πηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρεη επέιζεη αθχξσζε ηνπ γάκνπ ησλ γνλέσλ ππνςεθίσλ
ή δηαδχγην ή δηαθνπή ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο ή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ηέθλα έρνπλ
γελλεζεί ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπο, ν γνλέαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία (αληίγξαθα δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ ή άιισλ πξάμεσλ) απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη απνθηήζεη ή
δηαηεξεί ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ σο άλσ ηέθλσλ.

Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο:
Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).

Δπηπιένλ, νη ηξίηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηξίηεθλσλ νηθνγελεηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΛΡΞΝ Α.Π.Δ.Ξ./ ΠΝΣ.6, πξνθεηκέλνπ λα
δειψζνπλ φηη θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα
άιιν κέινο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο, νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ην αλσηέξσ
πεξηερφκελν.
13. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ
Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή
αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ν
αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ ππνςεθίνπ (γηα ηελ απφδεημε ηνπ θξηηεξίνπ ησλ
αλήιηθσλ ηέθλσλ).

Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο:
Αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).

14. Ν γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο:
Ν γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ
ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΛΡΞΝ Α.Π.Δ.Ξ./ ΠΝΣ.6, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην
ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε
δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ην αλσηέξσ πεξηερφκελν.
Δπηπιένλ, αλάινγα ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
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Πηελ πεξίπησζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα ή θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ ηνπ
άιινπ γνλέα, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:
α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή αξκφδηαο αιινδαπήο
αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
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. Ρν 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. πεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ηε γνληθή κέξηκλα
ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πε 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.
Πε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή αθπξψζεσο γάκνπ ή ιχζεο ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο ή
δηαθνπήο ηεο εγγάκνπ ζπκβηψζεσο ησλ γνλέσλ (δηάζηαζεο), απαηηνχληαη
αζξνηζηηθά:
α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η Β΄/25-2-2014)] ή αξκφδηαο αιινδαπήο
αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
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 κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο
ζε έλα κφλν γνλέα ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ή αληίγξαθν Ξξαθηηθνχ 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 1513ΑΘ ή γηα ηελ πεξίπησζε ηεο
δηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1514ΑΘ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΘ.
γ. πεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πε 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.
Πεκείσζε: Δηδηθψο ζηελ πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ, αλ δελ ππάξρεη ε αλσηέξσ
δηθαζηηθή απφθαζε ή ην πξαθηηθφ θνηλήο ζπκθσλίαο (ππφ ζηνηρείν β), αξθεί ε ππνβνιή
πεχζπλεο δήισζεο φηη ηειεί ζε δηάζηαζε κε ηνλ ή/ηε ζχδπγν θαη αζθεί ελ ηνηο
πξάγκαζη θαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πε 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.
Πε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ηνπ άιινπ γνλέα γηα ηελ άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο γηα
πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ή γηαηί είλαη αλίθαλνο ή πεξηνξηζκέλα ηθαλφο γηα
δηθαηνπξαμία, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:
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α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή αξκφδηαο αιινδαπήο
αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
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. πεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πε 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.
Πεκείσζε: Πε πεξίπησζε αλππαξμίαο ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν β)
φζνλ αθνξά ηνπο αληηθεηκεληθνχο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο αδπλακίαο αζθήζεσο ηεο
γνληθήο κέξηκλαο απφ ηνλ άιιν γνλέα, απαηηείηαη ε ππνβνιή νηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ
εγγξάθνπ αξκφδηαο θαηά λφκν 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).

Πε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ άιινπ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ή
αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ιφγσ θαθήο άζθεζεο, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:
α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή αξκφδηαο αιινδαπήο
αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
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. πεχζπλε δήισζε φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ
ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Πε 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.
Πε πεξίπησζε απφθηεζεο ηέθλνπ ρσξίο γάκν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο ησλ γνλέσλ,
απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:
α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή αξκφδηαο αιινδαπήο
αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
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. πεχζπλε δήισζε ηεο κεηέξαο φηη ην ηέθλν δελ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ 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
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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 απφ 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 1515ΑΘ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΘ
γηα απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο. Πε 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 1515ΑΘ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν
1513ΑΘ γηα απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο.
Πε πεξίπησζε πηνζεζίαο ηέθλνπ απφ έλα κφλν γνλέα, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:
α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)] ή αξκφδηαο αιινδαπήο
αξρήο, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
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. πεχζπλε δήισζε ηνπ κνλνγνλέα φηη αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ηε
γνληθή κέξηκλα ηέθλνπ θαηφπηλ πηνζεζίαο. Πε 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.
Πεκείσζε: Πε πεξίπησζε πνπ απφ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ ή ηε βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο (ππφ ζηνηρείν α) πξνθχπηεη ε πηνζεζία ηνπ ηέθλνπ κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ,
παξέιθεη ε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν β).
15. Ρν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο:
Ρν ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ
ηεηξαγσλίδην ζηελ αίηεζε ΔΛΡΞΝ Α.Π.Δ.Ξ./ ΠΝΣ.6, πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη φηη θαηά ην
ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο δελ έρεη πξνζιεθζεί ζηνλ ίδην θνξέα άιιν κέινο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε
δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 κε ην αλσηέξσ πεξηερφκελν.
Δπηπιένλ, αλάινγα ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
Πηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ή θεξχμεσο αθάλεηαο θαηά λφκνλ ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ
εθ ησλ δχν γνλέσλ ή ηνπ κνλνγνλέα, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:
α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)] 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.
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β. πεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή
ηνπ κέξηκλα αζθνχζε ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα έλαο κφλν γνλέαο. Πε
πεξίπησζε ζαλάηνπ ή αθάλεηαο θαη ησλ δχν γνλέσλ, ππεχζπλε δήισζε φηη ζηεξήζεθε θαη
ηνπο δχν γνλείο πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζή ηνπ.
Πε πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή αθπξψζεσο γάκνπ ή ιχζεο ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο ή
δηαθνπήο ηεο εγγάκνπ ζπκβηψζεσο (δηάζηαζεο) ησλ γνλέσλ, απαηηνχληαη
αζξνηζηηθά:
α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)] 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 Ξξαθηηθνχ 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 1513ΑΘ ή γηα ηελ πεξίπησζε ηεο
δηάζηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1514ΑΘ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΘ.
γ. πεχζπλε 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.
Πεκείσζε: Δηδηθψο ζηελ πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ, αλ δελ ππάξρεη ε αλσηέξσ
δηθαζηηθή απφθαζε ή ην πξαθηηθφ θνηλήο ζπκθσλίαο (ππφ ζηνηρείν β), αξθεί ε ππνβνιή
πεχζπλεο δήισζεο ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη νη γνλείο ηνπ ηεινχζαλ ζε δηάζηαζε
θαη θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζή ηνπ ηε γνληθή κέξηκλα αζθνχζε
ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε έλαο κφλν γνλέαο ή
ηξίην πξφζσπν.
Πε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ γνλέα γηα ηελ άζθεζε γνληθήο
κέξηκλαο γηα πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ή γηαηί είλαη αλίθαλνο ή πεξηνξηζκέλα ηθαλφο γηα
δηθαηνπξαμία, απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:
α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)] 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. πεχζπλε 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. Πε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο άζθεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο θαη
απφ ηνπο δχν γνλείο, ππεχζπλε δήισζε φηη ζηεξήζεθε θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ απφ ηελ
ελειηθίσζή ηνπ.
Πεκείσζε: Πε πεξίπησζε αλππαξμίαο ηεο αλσηέξσ δηθαζηηθήο απφθαζεο (ππφ ζηνηρείν β)
φζνλ αθνξά ηνπο αληηθεηκεληθνχο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο 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).
Πε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ γνλέα απφ ηελ άζθεζε ηεο γνληθήο
κέξηκλαο ή αθαίξεζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο ιφγσ θαθήο άζθεζεο, απαηηνχληαη
αζξνηζηηθά:
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α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)] 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.
γ. πεχζπλε 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. Πε 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.
Πε πεξίπησζε ηέθλνπ ρσξίο γάκν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο ησλ γνλέσλ, απαηηνχληαη
αζξνηζηηθά:
α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η Β΄/25-2-2014)] ή αξκφδηαο αιινδαπήο
αξρήο ζην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ελφο εθ ησλ δχν γνλέσλ ηνπ.
βi. πεχζπλε δήισζε φηη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ δελ είρε
αλαγλσξηζηεί απφ 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 απφ 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 1515ΑΘ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1513ΑΘ γηα απφ θνηλνχ άζθεζε ηεο γνληθήο
κέξηκλαο.
Πε πεξίπησζε πηνζεζίαο ηέθλνπ απφ έλαλ κφλν γνλέα, απαηηνχληαη 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 ηνπ Γήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)] απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ε πηνζεζία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ.
β. πεχζπλε 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.
Πε πεξίπησζε ηέθλνπ αγλψζησλ γνλέσλ, απαηηείηαη:
Ξηζηνπνηεηηθφ 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.
16. Ξηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο ηα νπνία θαηά πεξίπησζε είλαη:
Α. Όηαλ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο:
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Γηα ηνπο κηζζσηνχο θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο:
(1) Όηαλ δελ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία:


Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη



Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.

Όζνη έρνπλ πξνυπεξεζία ζε θνξείο 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 πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.
(2) Όηαλ δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία απαηηείηαη επηπιένλ:
–

Γηα ηνπο κηζζσηνχο, 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.
Νη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαη 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 ειεχζεξνπο 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 έλα
ηνπιάρηζηνλ δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ αλά έηνο, πνπ λα θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο
ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε
εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ελαιιαθηηθά, αληί ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο.

Β. Όηαλ δελ απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο:
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είηε δεηείηαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία είηε φρη.
(1) Γηα ηνπο κηζζσηνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα:


Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαη



Σσξηζηή 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.

Νη κηζζσηνί ηνπ δεκφζηνπ 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 πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο.
(2) Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο απαηηνχληαη αζξνηζηηθά:


Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε
δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο,



πεχζπλε 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



πνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή ελφο ηνπιάρηζηνλ δειηίνπ
παξνρήο ππεξεζηψλ αλά έηνο, πνπ λα θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην
είδνο ηεο εκπεηξίαο.
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Πηελ πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ελαιιαθηηθά, αληί ησλ
πξναλαθεξνκέλσλ, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
εκπεηξίαο.
Γ. Απφδεημε εκπεηξίαο γηα ηελ θαηεγνξία Δ
Νη ππνςήθηνη ηεο θαηεγνξίαο πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, γηα ηνπο νπνίνπο σο
βαζκνινγνχκελε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε ε απαζρφιεζε ζε νπνηαδήπνηε θαζήθνληα,
πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ 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.
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΡΟΝΞΝΠ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΡΖΠ ΔΚΞΔΗΟΗΑΠ:
α) Νη απαζρνινχκελνη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία
ηνπο κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα απαζρφιεζεο (βι. δεχηεξν θεθάιαην
«ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ»), ππνινγίδνπλ ηνπο κήλεο εκπεηξίαο
αθαηξψληαο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο απαζρφιεζεο απφ ηελ επνκέλε ηεο
εκεξνκελίαο ιήμεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα ινηπά ηακεία
πιελ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ.
β) Ν ρξφλνο εκπεηξίαο πνπ δειψλεη ν θάζε ππνςήθηνο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην ρξφλν
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Σξφλνο εκπεηξίαο πνπ
δειψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη δελ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο δελ
ιακβάλεηαη ππφςε θαη αθαηξείηαη.
γ) Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εξγάζηεθε κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο
(αξζξ. 2 ηνπ λ. 3250/2004), ν ρξφλνο εκπεηξίαο ππνινγίδεηαη ζην ήκηζπ θαη φπσο
επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ παξ.16 «Ξηζηνπνηεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο» ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ
ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνςήθηνο, πιένλ ηεο βεβαίσζεο
ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαη βεβαίσζε ηνπ δεκνζίνπ
θνξέα, ζηνλ νπνίν απαζρνιήζεθε κεξηθψο.
δ) Νη απαζρνινχκελνη (κηζζσηνί) ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δχλαληαη λα πξνζθνκίζνπλ, αληί
ηεο βεβαίσζεο ηνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, Ινγαξηαζκφ Αζθαιηζκέλνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, πνπ λα έρεη εθδνζεί
αξκνδίσο ή παιαηφηεξα εθδνζείζεο θαξηέιεο ελζήκσλ ηνπ ΗΘΑ.
ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ ΓΗΑ ΡΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΝΚΔΛΝΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΡΝΚΔΑ:
Υο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λννχληαη νη πεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα Λ.Ξ.Γ.Γ., ηα Λ.Ξ.Η.Γ. ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, νη Ν.Ρ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ
Ν.Ρ.Α., φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ.3812/2009, φπσο ηζρχεη.
Υο εξγαζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκφζην Ρνκέα, ζεσξείηαη επίζεο:
 Ζ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πηξαηησηηθήο Θεηείαο.
 Ζ ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΝΑΔΓ.
 Ζ απαζρφιεζε κε Πχκβαζε Κίζζσζεο 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 ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο 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
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Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ακηγψο θξαηηθή ή
ακηγψο ηδησηηθή ή κηθηή αζθάιηζε.

(2) Όηαλ θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο 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.



πεχζπλε 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 ρξφλνο εκπεηξίαο έρεη δηαλπζεί ζε ππεξεζίεο δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο
αιινδαπήο, κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη θαη κε βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ θνξέα.
(4) Πηηο πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ ζε θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ
αλαγλψξηζε ηπρφλ πξνυπεξεζίαο εθαξκφδνληαη ηα ηζρχνληα πεξί δηθαηψκαηνο άζθεζεο
επαγγέικαηνο ζην θξάηνο – κέινο πνπ παξαζρέζεθε ε εξγαζία. Γηα ηελ αμηνιφγεζε απηήο
απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ην αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν ηνπ θξάηνπο
– κέινπο πξνέιεπζεο (παξ. 8 ηνπ αξζξ. 17 ηνπ λ.2190/1994, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4148/2013).
Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζηελ
αιινδαπή, ππνβάιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαη ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα «ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΖ ΡΗΡΙΥΛ,
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΒΔΒΑΗΥΠΔΥΛ» ηνπ Θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο.

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο
α. Γηθαζηηθή Απφθαζε
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.
β. Γηδαθηηθή Απαζρφιεζε
Νη ππνςήθηνη πνπ επηθαινχληαη σο εκπεηξία δηδαθηηθή απαζρφιεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα,
δεπηεξνβάζκηα, κεηαδεπηεξνβάζκηα ή θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ εκεδαπή, πξέπεη
λα πξνζθνκίζνπλ:

Γηα ηελ Ρξηηνβάζκηα θαη Κεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε:

(1) Βεβαίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη
νπσζδήπνηε: ε ζρέζε εξγαζίαο, ε αθξηβήο ηδηφηεηα κε ηελ νπνία παξαζρέζεθε ην
δηδαθηηθφ έξγν, ην δηδαρζέλ κάζεκα ή ηα δηδαρζέληα καζήκαηα, ε δηάξθεηα, ην είδνο ηεο
δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο (πιήξεο ή κεξηθή) θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα απηήο
[ψξεο αλά εβδνκάδα γηα ρ εβδνκάδεο ή κήλεο θαη ζχλνιν σξψλ δηδαζθαιίαο]. Ζ
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κεηαηξνπή ηνπ αξηζκνχ εβδνκάδσλ ζε αξηζκφ κελψλ γίλεηαη κε ην ζθεπηηθφ ηεο αλάινγεο
εθαξκνγήο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πχκθσλα κε
ην ζθεπηηθφ απηφ, ην έηνο έρεη 12 κήλεο ησλ 25 εκεξψλ ν θαζέλαο, 4& 1/6 εβδνκάδεο ε δε
δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο ινγίδεηαη ίζε κε 6 εκέξεο. Πηελ ίδηα βεβαίσζε πξέπεη λα
αλαθέξεηαη θαη ην πιήξεο σξάξην εβδνκαδηαίαο δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο πνπ ίζρπε
θαηά ηνλ ρξφλν πνπ παξαζρέζεθε ην δηδαθηηθφ έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Ρν πιήξεο σξάξην εβδνκαδηαίαο δηδαθηηθήο απαζρφιεζεο ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε βεβαίσζε αθφκε θαη φηαλ πξνθχπηεη κε αλάινγε
εθαξκνγή δηάηαμεο, θαη‟ αληηζηνηρία πξνο άιιε βαζκίδα εθπαίδεπζεο.

(2) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο
αζθάιηζεο. Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη γηα δηδαθηηθή απαζρφιεζε ε νπνία
έρεη παξαζρεζεί ζε δεκφζην ίδξπκα.

Γηα ηελ Ξξσηνβάζκηα & Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε:

Βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο,
Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ (Γηεπζχλζεηο Ξξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο) απφ ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε πξνυπεξεζία απηή.
Θαη‟ εμαίξεζε, ε βεβαίσζε γηα πξνυπεξεζία ζηε Πηβηηαλίδεην, ζηηο Πρνιέο Καζεηείαο ηνπ
Ν.Α.Δ.Γ. ή ηα ηκήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Λεφηεηαο (ΔΗΛ) ζα
εθδίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν θνξέα.

Νη ππνςήθηνη, πνπ επηθαινχληαη δηδαθηηθή εκπεηξία απνθηεζείζα ζηελ αιινδαπή,
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζε επίζεκε κεηάθξαζε.
γ. Απφδεημε εκπεηξίαο ΞΔ Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ ή ΞΔ Γηνηθεηηθνχ απφ
πηπρηνχρνπο ηεο Λνκηθήο πνπ είλαη δηθεγφξνη ή αζρνινχληαη κε ηελ πξαθηηθή
άζθεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο δηθεγφξνπ
Νη πηπρηνχρνη ηεο Λνκηθήο πνπ είλαη δηθεγφξνη ή αζρνινχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε γηα
ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο δηθεγφξνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ εκπεηξία γηα ζέζεηο ΞΔ
Γηνηθεηηθνχ- Νηθνλνκηθνχ ή ΞΔ Γηνηθεηηθνχ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:
(1) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ Ππιιφγνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη
εκεξνκελίεο θαηά ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο απέθηεζε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αζθνχκελνπ θαζψο
θαη απηή ηνπ δηθεγφξνπ.
(2) Βεβαίσζε ηνπ Ρακείνπ Λνκηθψλ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία αζθάιηζεο ηνπ
ππνςεθίνπ
σο δηθεγφξνπ ή ελδερνκέλσο θαη σο αζθνπκέλνπ (ε αζθάιηζε ησλ
αζθνπκέλσλ είλαη πξναηξεηηθή).
(3) Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ 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. Γηα ηα έηε θαηά ηα νπνία ν δηθεγφξνο ζα εκθαλίδεη κεδεληθή απαζρφιεζε (θακία
απνιχησο παξάζηαζε θαη θαλέλα ζπκβφιαην) δελ ζα πξνζκεηξείηαη ρξφλνο εκπεηξίαο. Νη
έκκηζζνη δηθεγφξνη, εθφζνλ ηπρφλ απηνί δελ πξαγκαηνπνηνχλ παξαζηάζεηο ζηα
δηθαζηήξηα θαη δελ ζπληάζζνπλ ζπκβφιαηα πειαηψλ ηνπο, επί φζνλ ηνπιάρηζηνλ ρξφλν
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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.
δ. Απφδεημε εκπεηξίαο επαγγεικαηηψλ νδεγψλ πνπ εξγάδνληαη σο νδεγνί ζην δηθφ
ηνπο απηνθίλεην
Νη επαγγεικαηίεο νδεγνί, πνπ εξγάδνληαη σο νδεγνί ζε απηνθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπο,
απνδεηθλχνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο κε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Νξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ
Δπαγγεικαηηψλ (Ν.Α.Δ.Δ.) πνπ βεβαηψλεη ην ρξφλν αζθάιηζήο ηνπο ζε απηφ, ζε ζπλδπαζκφ
κε ππεχζπλε 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.
ε. 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 Ξξνέδξνπ 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: α) 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 θαη β) αζθνχζε
εξεπλεηηθφ έξγν.
Πηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε Δξεπλεηηθφ Θέληξν ή
Ξξφγξακκα κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ ρσξίο εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε εκπεηξία ηνπ
απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 16 ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο.
ζη. Πηξαηησηηθή ζεηεία
Υο 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. Πηελ 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 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.
δ. Ξξνγξάκκαηα STAGE
Υο ρξφλνο εκπεηξίαο ζεσξείηαη θαη ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο
εκπεηξίαο STAGE ηνπ ΝΑΔΓ. Ζ ζρεηηθή βεβαίσζε, απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη ην είδνο
θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθδίδεηαη απφ ηνλ ΝΑΔΓ.
ε. Δμαίξεζε απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ Ν.Α.Δ.Δ.
πνςήθηνη νη νπνίνη αλήθνπλ ζηα πξφζσπα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9
ηνπ λ.3050/2002, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε ηελ
αίηεζή ηνπο βεβαίσζε απαιιαγήο ηνπο απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ Ν.Α.Δ.Δ. εάλ εκπίπηνπλ ζηηο
εμαηξέζεηο ηνπ λφκνπ.

17. πνςήθηνη κε αλαπεξία
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Ξηζηνπνηεηηθφ Θέληξνπ Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.) ζε ηζρχ θαη κε ην νπνίν
πξνζδηνξίδεηαη ε πάζεζε ή βιάβε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ ππνςεθίνπ.
Δπίζεο, γίλνληαη δεθηά θαη Ξηζηνπνηεηηθά ηα νπνία είλαη ζε ηζρχ θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο
θάησζη πγεηνλνκηθέο αξρέο:
1. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή Πηξαηνχ (Α.Π..Δ.)
2. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή Λαπηηθνχ (Α.Λ..Δ.)
3. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή Αεξνπνξίαο (Α.Α..Δ.)
4. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
5. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο.
18. πνςήθηνη γνλείο, ηέθλα, ζχδπγνη, αδειθνί πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα
πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία ζπγγελψλ αηφκσλ.
α. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή βεβαίσζε
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ
Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ
457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), απφ ηα νπνία
λα πξνθχπηεη ε ζπγγεληθή ζρέζε κε ην άηνκν, ηελ αλαπεξία ηνπ νπνίνπ επηθαινχληαη.
Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο
έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).

Πηελ πεξίπησζε: i) πνπ ην άηνκν κε αλαπεξία απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί
πξνζηαζία είλαη έγγακν, πξνζθνκίδεηαη πιελ ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ θαη
Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο. Απφ ηα δχν
Ξηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, παηξηθήο θαη αηνκηθήο νηθνγέλεηαο, ζα πξέπεη λα
πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ ελ ιφγσ νηθνγελεηψλ θαη ii) πνπ ν ππνςήθηνο είλαη
δηαδεπγκέλνο θαη είλαη γνλέαο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία απφ ην νπνίν αληιεί πξνζηαζία,
πξνζθνκίδεη θαη ην δηαδεπθηήξην ή ηε δηθαζηηθή απφθαζε ιχζεο ηνπ γάκνπ θαη εθφζνλ
είλαη δηαδεπγκέλνο ή ζε δηάζηαζε θαη δειψλεη επηκέιεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ,
πξνζθνκίδεη δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε αλάζεζε επηκέιεηαο
ησλ ηέθλσλ.
β. Ξηζηνπνηεηηθφ Θέληξνπ Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.) ζε ηζρχ, κε ην νπνίν
πξνζδηνξίδεηαη ή πάζεζε ή βιάβε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ – ζπγγελή.
Δπίζεο, γίλνληαη δεθηά θαη Ξηζηνπνηεηηθά ηα νπνία είλαη ζε ηζρχ θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο
θάησζη πγεηνλνκηθέο αξρέο:
1. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή Πηξαηνχ (Α.Π..Δ.)
2. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή Λαπηηθνχ (Α.Λ..Δ.)
3. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή Αεξνπνξίαο (Α.Α..Δ.)
4. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
5. Αλψηαηε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο.
γ. πεχζπλε δήισζε ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο λα
αλαθέξεη ηα νλφκαηα φισλ ησλ (ινηπψλ) πξνζψπσλ, ηα νπνία αληινχλ πξνζηαζία απφ
ηελ αλαπεξία ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζία (γνλείο, ηέθλα,
ζπδχγνπο, αδειθνχο) [ζρεη. ε πεξ.δ) παξ. 1 θαη παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4440/2016].
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δ. πεχζπλεο δειψζεηο ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75) φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ, ππφ ζηνηρείν γ., πεχζπλε Γήισζε, κε ηηο νπνίεο απηά
δειψλνπλ: αθελφο φηη δελ ζπκκεηέρνπλ, κε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ
ζπγγεληθνχ αηφκνπ κε αλαπεξία, ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (γηα ηελ ελ ιφγσ
Αλαθνίλσζε), αθεηέξνπ φηη παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζίαο, γηα ην παξφλ, ππέξ ηνπ
ππνςεθίνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ζηα παξαπάλσ πξφζσπα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
Γνλείο, ηέθλα, ζχδπγνη, αδειθνί πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ δεχηεξν
άηνκν πνπ πάζρεη απφ λνεηηθή πζηέξεζε ή απηηζκφ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ή ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ είλαη εμήληα επηά ηνηο εθαηφ
(67%) θαη άλσ εμαηηίαο βαξηψλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ παζήζεσλ, ηφηε ηα πξφζσπα
απηά ππνβάινπλ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ζηηο νπνίεο
δειψλνπλ αθελφο φηη δελ ζπκκεηέρνπλ κε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ
ζπγγεληθνχ αηφκνπ κε αλαπεξία ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (γηα ηελ ελ ιφγσ
Αλαθνίλσζε), αθεηέξνπ φηη παξαηηνχληαη ηεο πξνζηαζίαο πνπ αληινχλ απφ ηελ αλαπεξία
ηνπ αηφκνπ απφ ην νπνίν ν ππνςήθηνο αληιεί πξνζηαζία, γηα ην παξφλ, ππέξ ηνπ
αηηνχληνο, αιιά φηη πξνηίζεληαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπο γηα πξφζιεςε ζε ζέζε
εξγαζίαο, γηα ην δεχηεξν άηνκν απφ ην νπνίν αληινχλ πξνζηαζία απφ ηελ αλαπεξία ηνπ.
Πηελ πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξ. 8 ηνπ λ.
1599/1986 (Α' 75) ζπκπιεξσκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ θάπνηα απφ ηα
πξναλαθεξφκελα, πξφζσπα, ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη ν ίδηνο
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξ. 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75) ζηελ νπνία αθελφο κελ
δειψλεηαη ν ιφγνο ηνπ θσιχκαηνο (φπσο π.ρ. άγλσζηε δηακνλή, λνεηηθή πζηέξεζε,
θηλεηηθά πξνβιήκαηα, θάηνηθνο αιινδαπήο), αθεηέξνπ δε βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην
φηη δελ ππήξμε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία (γηα ηελ ελ ιφγσ Αλαθνίλσζε) ηνπ θσιπνκέλνπ λα ππνγξάςεη.

ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΖ ΡΗΡΙΥΛ, ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΒΔΒΑΗΥΠΔΥΛ
Ρεο αιινδαπήο
Ρίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε,
πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ
ή ηελ Ξξεζβεία ή ην Ξξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν
εξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ.148/26-12-1913/1-2-1914. Δηδηθψο φκσο κεηά ηνλ λέν
«Θψδηθα Γηθεγφξσλ» (άξζξν 36 λ.4194/2013/ΦΔΘ 208/27.09.2013/η. Α‟), κεηαθξάζεηο
μελφγισζζσλ εγγξάθσλ πνπ γίλνληαη απφ δηθεγφξν κεηά ηελ 27.09.2013, γίλνληαη δεθηέο,
εθφζνλ ν δηθεγφξνο βεβαηψλεη φηη ν ίδηνο έρεη επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ θαη πξνο
ηελ νπνία κεηέθξαζε.
Ρα αλσηέξσ (ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο
θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
Ρεο εκεδαπήο
α) Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ ηίηινη ζπνπδψλ – άδεηεο –
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πηζηνπνηεηηθά – βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε
επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο.
β) Ηδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο θαη
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (φπσο ρεηξφγξαθεο απνδείμεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ απφ 1-1-2014 θαη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κεραλνγξαθηθήο
έθδνζεο κε ρξήζε θνξνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ κεραληζκνχ απφ 1-1-2015, ECDL θαη άιια
πηζηνπνηεηηθά απφδεημεο γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ πνπ εθδίδνληαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο
πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. θαη παιαηφηεξα ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ., Ξηζηνπνηεηηθά Α.Π.Ξ.Δ.
θ.ιπ.) ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα
απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν
θαζψο θαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ.
απνιπηήξην ηδησηηθνχ ιπθείνπ πνπ θέξεη ηε ζεψξεζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηαηξηθή
γλσκάηεπζε πνπ θέξεη ζεψξεζε απφ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ).

ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖ: Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014 γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ πνιηηψλ ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ην δεκφζην έρεη θαηαξγεζεί ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ρσξίο ηνχην λα ζεκαίλεη απαγφξεπζε ρξήζεο πξνζθφκηζεο απηψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο.

ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΥΛ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ

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. Ραπηφηεηα ή άιιν δεκφζην έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο
ηαπηφηεηαο.
2. Ξηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο (κφλν γηα ππνςήθην ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα).
3. πεχζπλε δήισζε γηα πηζαλφ θψιπκα ππέξβαζεο ηεο 8κελεο απαζρφιεζεο.
4. Βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (γηα ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηεγνξίεο ΞΔ, ΡΔ θαη ΓΔ, ελψ

γηα ηελ θαηεγνξία Δ, κφλν αλ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε).

5. Κεηαπηπρηαθφ ηίηιν γηα θαηεγνξίεο ΞΔ θαη ΡΔ (κφλν αλ δεηείηαη απφ αλαθνίλσζε).
6. Ξηζηνπνηεηηθά απφδεημεο ρεηξηζκνχ Ζ/ (κφλν αλ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε).
7. Ξηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο (κφλν αλ δεηείηαη απφ ηελ αλαθνίλσζε).
8. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ ή ινηπέο βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή
επαγγεικαηηθέο ηαπηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε (κφλν γηα ηηο
εηδηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη).
9. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο πξφζθαηεο έθδνζεο, φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (κφλν γηα ηηο

πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο).

10. Βεβαίσζε ΝΑΔΓ ή/θαη βεβαίσζε ΘΔΘ πξφζθαηεο έθδνζεο (δελ πξέπεη λα απέρεη
πεξηζζφηεξν απφ πέληε εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο.
11. Νη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα πνιπηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ
ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ
7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν
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κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) ή
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο (πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ
ππνςήθην κφληκα εγθαηεζηεκέλν νηθνγελεηαθψο ζηελ Διιάδα) ζπλνδεπφκελν απφ
πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (Α.Π.Ξ.Δ.).
Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην πνπ δελ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνο νηθνγελεηαθψο
ζηελ Διιάδα, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο
αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη
παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ) ζπλνδεπφκελν απφ έγγξαθν αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο (αληίζηνηρν ηεο
ΑΠΞΔ ή άιιν), ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ή πηζηνπνηείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ δηθαίνπ ηνπ αιινδαπνχ θξάηνπο, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιχηεθλνπ γνλέα θαη ηέθλνπ
πνιχηεθλνπ. Δπηπιένλ, ππεχζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ
ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε πξφζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο
νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε ηεο πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο.
12. Νη ηξίηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηξηηέθλσλ, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ
δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ
Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ
7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).
Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ,
πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). Δπηπιένλ:
α) πεχζπλε δήισζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο
αίηεζεο πεξί κε πξφζιεςεο ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην
ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο κε ρξήζε ηεο ηξηηεθληθήο ηδηφηεηαο θαη
β) Πε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηέθλνπ, επίθιεζεο ζπνπδαζηηθήο ηδηφηεηαο, ζηξαηησηηθήο
ζεηείαο, αθχξσζεο γάκνπ, δηαδπγίνπ, δηαθνπήο έγγακεο ζπκβίσζεο ε γέλλεζεο ηέθλνπ
εθηφο γάκνπ, ηα αλαθεξφκελα ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο (ππφ
ζηνηρείν 12. Ρξίηεθλνη θαη Ρέθλα Ρξηηέθλσλ, πεξηπη. α΄έσο δ΄) ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
13. Ξηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ
ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ
7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν
κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ), γηα ηελ
απφδεημε χπαξμεο αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην, αληίζηνηρν
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ
ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ).
14. Νη γνλείο θαη ηα ηέθλα κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαηξέμνπλ ζην
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ ηνπ παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα
δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηνπ ζρεηηθνχ θξηηεξίνπ αλάινγα ηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία εκπίπηνπλ. Δπηπιένλ, ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε ή
ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ ζην έληππν ηεο αίηεζεο πεξί κε πξφζιεςεο
ζηνλ ίδην θνξέα άιινπ κέινπο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο κε
ρξήζε ηεο κνλνγνλετθήο ηδηφηεηαο.
15. Ρα θαηά πεξίπησζε (π.ρ. κηζζσηνί, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, απαζρνινχκελνη ζην
δεκφζην θ.ιπ.) δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο εκπεηξίαο (π.ρ. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο,
βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ππεχζπλε δήισζε εκπεηξίαο θ.ιπ.) , φπσο αθξηβψο
νξίδνληαη ζην ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΗΗ «ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηνπ
παξφληνο Ξαξαξηήκαηνο θαη ζηελ νηθεία Αλαθνίλσζε (βι. ΔΚΞΔΗΟΗΑ).
16. Πε πεξίπησζε αλαπεξίαο ππνςεθίνπ, Ξηζηνπνηεηηθφ ΘΔΞΑ ή Ξηζηνπνηεηηθφ Αλψηαηεο
γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε ηζρχ, κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε πάζεζε ή βιάβε θαη ην
πνζνζηφ αλαπεξίαο.
17. Πηελ πεξίπησζε ππνςεθίσλ γνλέσλ, ηέθλσλ, ζπδχγσλ, αδειθψλ πνπ αθνχλ ην δηθαίσκα
πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία ζπγγεληθψλ αηφκσλ, απαηηνχληαη: α) πηζηνπνηεηηθφ
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νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ
ρνξεγείηαη απφ ηα ΘΔΞ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ [(ΝΞΠΔΓ)-ΘΑ 7228/2014 (ΦΔΘ 457/η.Β΄/25-2-2014)], πξφζθαηεο
έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ). Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ ππνςήθην, αληίζηνηρν
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηελ
ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ, πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιαηφηεξεο ησλ δχν κελψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ) β) Ξηζηνπνηεηηθφ
ΘΔΞΑ ή Ξηζηνπνηεηηθφ Αλψηαηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε ηζρχ, κε ην νπνίν
πξνζδηνξίδεηαη ε πάζεζε ή βιάβε θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ ζπγγεληθνχ αηφκνπ θαη
θαηά πεξίπησζε Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία εάλ
ην ηειεπηαίν είλαη έγγακν θαη δηαδεπθηήξην ή δηθαζηηθή απφθαζε ιχζεο ηνπ γάκνπ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη δηαδεπγκέλνο γνλέαο πνπ αζθεί ην δηθαίσκα
πξνζηαζίαο απφ ηελ αλαπεξία ηνπ ηέθλνπ θαη γ) νη αλαγξαθφκελεο, θαηά πεξίπησζε,
πεχζπλεο δειψζεηο ηεο παξ. 18(γ) ηνπ αλσηέξσ ΘΔΦΑΙΑΗΝ II: ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ.

ΞΟΝΠΝΣΖ: Ν παξαπάλσ θαηάινγνο δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ζπλνπηηθφο θαη δελ
πεξηιακβάλεη εηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο θξηηεξίσλ – ηδηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο
κπνξεί λα απαηηνχληαη άιια ή πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ
αλαθνίλσζε ή ην παξάξηεκα. Πε θάζε πεξίπησζε, ινηπφλ, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα
δηαβάζνπλ πιήξσο θαη κε πξνζνρή ηελ αλαθνίλσζε θαη ην παξάξηεκά ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ ιεπηνκεξψο θαη κε αθξίβεηα γηα ην ζχλνιν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ πνπ
επηθαινχληαη.

ΞΗΛΑΘΑΠ ΒΑΘΚΝΙΝΓΝΚΔΛΥΛ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ
ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ

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.
Κε 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 Α.Π.Δ.Ξ. (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο απφ ηελ
θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: πνινγηζκφο Κνξίσλ  Ππκβάζεηο Νξηζκέλνπ Σξφλνπ ή
Έξγνπ.

Δμππαθνχεηαη φηη ν ππνινγηζκφο ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηνλ αξκφδην
θνξέα ειέγρνπ γίλεηαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ Αλαθνίλσζε. Δίλαη, επνκέλσο, ελδερφκελν ε ηειηθή βαζκνινγία θαηάηαμεο
ηνπ ππνςεθίνπ λα κε ζπκπίπηεη κε ηε βαζκνινγία πνπ έρεη ππνινγηζηεί απφ ηνλ ίδην.
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ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ

1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλω ηωλ 4 κελώλ, κε αλώηαην όξην ηνπο 12 κήλεο)
μήνερ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδερ

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

2. ή 3. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
απιθμόρ ηέκνων
μονάδερ

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

*αθοπά κόλν ηιρ ειδικέρ πεπιπηώζειρ πνιπηεθλίαο με ηπία (3) ηέκνα

4. ή 5. ΣΡΗΣΔΚΝΟ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΣΡΗΣΔΚΝΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (40 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
απιθμόρ ηέκνων

3

μονάδερ

120

6. ΑΝΖΛΗΚΑ ΣΔΚΝΑ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα από ηα δύν πξώηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην)
απιθμόρ ηέκνων

1

2

3

μονάδερ

30

60

110

7. ή 8. ΓΟΝΔΑ Ζ΄ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
απιθμόρ ηέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδερ

50

100

150

200

250

….

9. ΒΑΘΜΟ ΒΑΗΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ (γηα ΠΔ θαη ΣΔ νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ψεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 40, ελώ γηα ΓΔ κε ην 20)
καηηγοπίερ ΠΕ & ΤΕ

5

…

5,5

…

6

…

6,5

…

7

…

7,5

…

8

…

8,5

…

9

…

9,5

…

10

καηηγοπία ΔΕ

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…

15

…

16

…

17

…

18

…

19

…

20

μονάδερ

200

…

220

…

240

…

260

…

280

…

300

…

320

…

340

…

360

…

380

…

400

10. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έωο 60 κήλεο)
μήνερ εμπειπίαρ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

…

57

58

59

60 και άνω

μονάδερ

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

…

399

406

413

420

11. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΜΔ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 50% (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “3”)
ποζοζηό αναπηπίαρ

50%

μονάδερ

150

…
…

60%

…

180

…

12. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΟΝΔΑ, ΣΔΚΝΟΤ, ΑΓΔΛΦΟΤ Ή ΤΕΤΓΟΤ (ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή “2”)
ποζοζηό αναπηπίαρ

50%

μονάδερ

100

…
…

60%
120

…
…

67%
134

…
…

70%

…

140

…
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17-1-2019
ΔΗΓΗΘΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ (Α2)
ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΓΙΥΠΠΝΚΑΘΔΗΑΠ

Α) ΑΓΓΙΗΘΑ

Ζ γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη
κέηξηα Β1) απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ 146/2007 «Ρξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ
π.δ 50/2001 Θαζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
φπσο απηφ ηζρχεη» (ΦΔΘ 185/3.8.2007/η.Α‟), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 «Ρξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001…….»
(ΦΔΘ 115/9.6.2006/η.Α‟», σο εμήο:

α) Κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ λ.2740/1999,
φπσο 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 απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθφζνλ
είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή
αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο νηθείαο ρψξαο γηα λα δηελεξγνχλ εμεηάζεηο
θαη λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν
επίπεδν. Δάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο ζηελ νηθεία ρψξα,
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ πνπξγείνπ ή ηεο Ξξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ
Διιάδα φηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο ζε ηξίηνπο,
νη νπνίνη δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Αγγιηθή , είλαη απνδεθηά ζε δεκφζηεο
ππεξεζίεο ηεο απηήο ρψξαο σο έγθπξα απνδεηθηηθά γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο
ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Υο νηθεία ρψξα λνείηαη ε ρψξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή
επίζεκε γιψζζα είλαη ε Αγγιηθή

Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαζψο θαη ησλ κέρξη ζήκεξα πξνζθνκηζζέλησλ ζην ΑΠΔΞ, απφ
ηνπο νηθείνπο θνξείο, βεβαησηηθψλ εγγξάθσλ γίλνληαη δεθηά, πέξαλ ηνπ Θξαηηθνχ
Ξηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά:
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(α) Αξηζηε γλψζε (Γ2/C2) :

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
ή CERTIFICATE OF
PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
200-230

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 90-100, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 200-210

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 200-210
.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε
βαζκνινγία απφ 8,5 θαη άλσ .

●
ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments CaMLA)ή ηνπ Michigan Language Assessment.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ
EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT
COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL(CEF C2)

• 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- (Ππλππνβάιινληαη
αζξνηζηηθά γηα ηελ
απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL-MASTERY- θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN
ESOL -MASTERY- (Ππλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο
γλψζεο).
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• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON
EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)
.

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε
βαζκφ «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework
equivalent level C2) (κέρξη 31/8/2009)

• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF 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 (ACELS) ή
Level (Gatehouse Awards).

Test of Interactive English, C2

.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Δλφηεηεο: Listening,
Reading, Writing, Speaking).

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

•GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate
in ESOL International (Classic C2)

•C2 -LanguageCert

Level 3 Certificate in ESOL International

(Listening, Reading,

Writing) (MasteryC2) θαη C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International
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(Speaking) (Mastery C2) (Ππλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο
γλψζεο)

(β) Ξνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1) :

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή ηνπ
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 180-199

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall
score 180-190

•
BULATS English Language Test, βαζκνινγία 75-89, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
CAMBRIDGE ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε
βαζκνινγία απφ 7 έσο 8.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 180-199

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 180-190

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ηνπ
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED
COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL(CEF C1)

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III ηνπ TRINITY COLLEGE
LONDON.
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• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and listening) - EXPERT- θαη CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Ππλππνβάιινληαη
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 - (Ππλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ
απφδεημε ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) ηνπ HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΛΖ- USA) θαη ηεο ΔΙΙΖΛΝΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖΠ ΔΛΥΠΔΥΠ.

• ΡΔST 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) ή PEARSON
EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1)
.

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε
πεξίπησζε πνπ ε κία εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκφ “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε
βαζκφ «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework
equivalent level C1) ) (κέρξη 31/8/2009)

• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
C1).

• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)
.
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• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level
(Gatehouse Awards).

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Δλφηεηεο: Listening,
Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία απφ
91 έσο 99 ηνπ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή ηνπ
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαζκνινγία απφ 190 έσο 240 ηνπ CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENT.

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

• GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate
in ESOL International (Classic C1)

• C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading,
Writing) (Expert C1) θαη C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Expert C1) (Ππλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο πνιχ
θαιήο γλψζεο).

(γ) Θαιή γλψζε (Β2) :
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
CAMBRIDGE ή ηνπ
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
overall score 160-179

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 60-74, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE
ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
.
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• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia κε
βαζκνινγία απφ 5,5 έσο 6,5.

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) απφ ην University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή ην CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE
VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 160-170

• PRELIMINARY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
160-170

●
(ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN
ENGLISH
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ MICHIGAN (Cambridge Michigan Language
Assessments - CaMLA) ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATIONηνπ EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPERINTERMEDIATE COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE
IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)

•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- (Ππλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ
απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL - COMMUNICATOR - θαη CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Ππλππνβάιινληαη 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.
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• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON
EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
.

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε
πεξίπησζε πνπ ε κία εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκφ “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε
βαζκφ «Distinction” ή “Credit.

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework
equivalent level B2) ) (κέρξη 31/8/2009)

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF 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 (ACELS)
.
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level
(Gatehouse Awards).

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Δλφηεηεο: Listening,
Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία απφ
80 έσο 90 ηνπ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή ηνπ MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENT
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• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαζκνινγία απφ 157 έσο 189 ηνπ CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate
in ESOL International (Classic B2)

• Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading,
Writing) (Communicator B2) θαη Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL
International (Speaking) (Communicator B2) (Ππλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ
απφδεημε ηεο θαιήο γλψζεο).

(δ) Κέηξηα γλψζε (Β1) :

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE ή
ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST ηνπ
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall
score 140-159.

• KEY ENGLISH TEST ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-150.

• BULATS English Language Test, βαζκνινγία 40-59, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ CAMBRIDGE
ή ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
.
.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην University
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –The British Council-IDP
Education Australia κε βαζκνινγία απφ 4 έσο 5.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY)
(UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES)
ή CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE
PRELIMINARY ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159.
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• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE ηνπ CAMBRIDGE ASSESSMENT
ENGLISH overall score 140-159

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-ηνπ
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE
COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1)

• 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 (Ππλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο κέηξηαο γλψζεο) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - θαη CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Ππλππνβάιινληαη
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) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1) ή
PEARSON LCCI ENTRY 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B1)
.

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, ζε
πεξίπησζε πνπ ε κία εθ ησλ ελνηήησλ είλαη κε βαζκφ “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε
βαζκφ «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European
Framework equivalent level B1) ) (κέρξη 31/8/2009)
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• Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1

• ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of
Europe Level B1).

• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)

• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS)
Level (Gatehouse Awards).

ή Test of Interactive English, Β1

• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1).

• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Δλφηεηεο:
Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαζκνινγία απφ
67 έσο 79 ηνπ CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή ηνπ MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENT

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαζκνινγία απφ 120 έσο 156 ηνπ CAMBRIDGE
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή ηνπ MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT

•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)

• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry
Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B1)

• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)
(Listening, Reading, Writing) (Achiever B1) θαη Β1- LanguageCert Entry Level
Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking)
(Achiever B1)
(Ππλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο κέηξηαο γλψζεο).

Ξηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ γηα
ηελ απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη
απφ:
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(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 πνπξγείνπ ή ηεο Ξξεζβείαο 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.

Β) ΓΑΙΙΗΘΑ

Ζ γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα
Β1) απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:

(α) Αξηζηε γλψζε (Γ2/C2) :

• Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.

• Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE.

• Ξηζηνπνηεηηθφ D.A.L.F. – ΝPTION LETTRES ή DALF C2 Γαιιηθφ πνπξγείν Ξαηδείαο
-CIEP.

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Κέρξη ην
1999 ν ηίηινο ηνπ δηπιψκαηνο ήηαλ: DIPLOME D‟ ETUDES FRANCAISES
(SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite.

• DIPLOME SUPERIEUR D‟ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) ParisSorbonne Universite.
.

• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV),
Departement de francais, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ιηέγεο – Δπίπεδν C2
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• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

(β) Ξνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1) :

•Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ 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)- Γαιιηθφ
Ηλζηηηνχην Διιάδνο.

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαιιηθφ πνπξγείν Ξαηδείαο -CIEP.
.

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne
C1) Paris-Sorbonne Universite.
.

• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ιηέγεο – Δπίπεδν C1

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

(γ) Θαιή γλψζε (Β2) :
•Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ 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 Γαιιηθφ πνπξγείν Ξαηδείαο
-CIEP.
.
.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (ην νπνίν ρνξεγείην κέρξη ην 1996) Γαιιηθφ
Ηλζηηηνχην Διιάδνο.
.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.
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.
• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues
Vivantes (ISLV), Departement de francais, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ιηέγεο – Δπίπεδν
Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
(δ) Κέηξηα γλψζε (Β1) :

•Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.

• DELF B1 Γαιιηθφ πνπξγείν Ξαηδείαο -CIEP.
.
• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1
Paris-Sorbonne Universite.
.
• Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ιηέγεο – Δπίπεδν Β1

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο.

Πεκείσζε: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην
παξφλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην
Αζελψλ-πεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ .

Γ) ΓΔΟΚΑΛΗΘΑ

Ζ γλψζε ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη
κέηξηα Β1) απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:

(α) Αξηζηε γλψζε (Γ2/C2) :

• Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.
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• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Δλφηεηεο: Lesen,
Hören,
Schreiben, Sprechen) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.

▪ Ξηζηνπνηεηηθφ GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
Ludwig-Maximilian ηνπ Κνλάρνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ
LudwigMaximilian ηνπ Κνλάρνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-12-2011)

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-122011)

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Δλφηεηεο: Lesen,
Hören, Schreiben, Sprechen)

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

(β) Ξνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1) :

•Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ 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 2007) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (κέρξη
31/12/2014) . Απφ 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES
SPRACHDIPLOM (ÖSD)
ZERTIFIKAT C1. Απφ 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES
SPRACHDIPLOM (ÖSD)
ZERTIFIKAT C1 (ΔΛΝΡΖΡΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΛΝΡΖΡΑ 2: SPRECHEN)

.
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• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

(γ) Θαιή γλψζε (Β2) :
•Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ 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 (κέρξη
31/12/2014) . Απφ 1/1/2015
ÖSTERREICHISCHES
SPRACHDIPLOM (ÖSD)
ZERTIFIKAT Β2. Απφ 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES
SPRACHDIPLOM (ÖSD)
ZERTIFIKAT B2 (ΔΛΝΡΖΡΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΔΛΝΡΖΡΑ 2: SPRECHEN)

.
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

(δ) Κέηξηα γλψζε (Β1) :

▪

Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.

• Goethe-Zertifikat B1 (Δλφηεηεο: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ
Goethe.

• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-7-2013).

• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 11-2000 (ζηελ Διιάδα απφ ηνλ Κάην ηνπ 2000)] κε ην ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (κέρξη
31/12/2013). Απφ 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES
SPRACHDIPLOM (ÖSD)
ZERTIFIKAT B1) (Δλφηεηεο: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
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• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο.

Γ) ΗΡΑΙΗΘΑ

Ζ γλψζε ηεο Ηηαιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα
Β1) απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:

(α) Αξηζηε γλψζε (Γ2/C2) :

• Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ 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
Ηλζηηηνχηνπ Αζελψλ)

(ηνπ Ηηαιηθνχ Κνξθσηηθνχ

• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ξεξνχληδηα.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

• Ξηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έσο ην 2003)

(β) Ξνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1) :

•Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ 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 Κνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ
Αζήλαο έσο ηνλ Ηνχλην 2014)
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•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA

• CERTIFICAΡO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ξεξνχληδηα.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

• Ξηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έσο ην 2003) .

(γ) Θαιή γλψζε (Β2) :
•Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ 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
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ξεξνχληδηα.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.
• Ξηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έσο ην 2003).
(δ) Κέηξηα γλψζε (Β1) :

•Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ 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
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ξεξνχληδηα.

• DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Γελεχεο.

• Ξηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. B1.
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Πεκείσζε: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ην
Ηηαιηθφ Κνξθσηηθφ Ηλζηηηνχην (Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο) θαη δελ
αλαγξάθνληαη ζην παξφλ, απαηηείηαη βεβαίσζε, απφ ηνλ νηθείν θνξέα
(Ηηαιηθφ Κνξθσηηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ-πεξεζία Δμεηάζεσλ), γηα ην
επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ .

Δ) ΗΠΞΑΛΗΘΑ

Ζ γλψζε ηεο Ηζπαληθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη
κέηξηα Β1) απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:

(α) Αξηζηε γλψζε (Γ2/C2) :

• Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ 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 (DELE) (κέρξη ην 2002)

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE)
(κέρξη ην 2008)

• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (απφ ην Ηλζηηηνχην Cervantes εμ
νλφκαηνο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο , Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο)

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (απφ ην
πνπξγείν Ξαηδείαο , Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο)

(β) Ξνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1) :

•Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (απφ ην Ηλζηηηνχην Cervantes εμ νλφκαηνο
ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο , Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο)
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• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

(γ) Θαιή γλψζε (Β2) :
•Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003 .
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (κέρξη
ην 2002) (απφ ην Ηλζηηηνχην Cervantes εμ νλφκαηνο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο ,
Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο)

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL
INTERMEDIO)- (DELE) (κέρξη ην 2008), (απφ ην Ηλζηηηνχην Cervantes εμ νλφκαηνο
ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο , Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο)

• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (απφ ην Ηλζηηηνχην Cervantes εμ νλφκαηνο
ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο , Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο)

(δ) Κέηξηα γλψζε (Β1) :

•Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ Λ.2740/1999, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.

•CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (κέρξη ην
2002) (απφ ην Ηλζηηηνχην Cervantes εμ νλφκαηνο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο ,
Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο)

•DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) (κέρξη
ην 2008), (απφ ην Ηλζηηηνχην Cervantes εμ νλφκαηνο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο ,
Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο)
.
•DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (απφ ην Ηλζηηηνχην Cervantes εμ νλφκαηνο
ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο , Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο)

ΠΡ) ΟΥΠΗΘΑ
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Ζ γλψζε ηεο Οσζηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2 θαη κέηξηα
Β1) απνδεηθλχεηαη, σο εμήο:

(α) Αξηζηε γλψζε (Γ2/C2) :

• Θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ λ.2740/1999, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003).

•

СЕРТИФИКАТ

–

РУССКИЙ

ЯЗЫК

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ

КАК

ИНОСТРАННЫЙ

ЧЕТВωРТЫЙ

Φηινινγηθνχ Ρκήκαηνο ηνπ Θξαηηθνχ

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Κφζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην
Οσζηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν ηεο Ξξεζβείαο ηεο Οσζίαο ζηελ Διιάδα
(έσο 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ Νκνζπνλδηαθψλ θξαηηθψλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
ηεο

Οσζηθήο

Νκνζπνλδίαο,

«Θξαηηθνχ

Ηλζηηηνχηνπ

ηεο

ξσζηθήο

γιψζζαο

Α.Π.Ξνχζθηλ», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Κφζραο Κ.Β.Ινκνλφζνβ», «Οσζηθνχ
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Ιαψλ», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο
Ξεηξνχπνιεο», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ρηνπκέλ»

επηπέδνπ C2/ТРКИ-4

(ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΞΝΠΘΗΛ ΑΘΖΛΥΛ).

(β) Ξνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1) :

•(Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003).

•

СЕРТИФИКАТ

–

РУССКИЙ

ЯЗЫК

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ

КАК

ИНОСТРАННЫЙ

ТРЕТИЙ

Φηινινγηθνχ Ρκήκαηνο ηνπ Θξαηηθνχ

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Κφζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην
Οσζηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν ηεο Ξξεζβείαο ηεο Οσζίαο ζηελ Διιάδα.
(έσο 31/12/2014).
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• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ Νκνζπνλδηαθψλ θξαηηθψλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
ηεο

Οσζηθήο

Νκνζπνλδίαο,

«Θξαηηθνχ

Ηλζηηηνχηνπ

ηεο

ξσζηθήο

γιψζζαο

Α.Π.Ξνχζθηλ», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Κφζραο Κ.Β.Ινκνλφζνβ», «Οσζηθνχ
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Ιαψλ», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο
Ξεηξνχπνιεο», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ρηνπκέλ»

επηπέδνπ C1/ТРКИ-3

(ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΞΝΠΘΗΛ
ΑΘΖΛΥΛ).

(γ) Θαιή γλψζε (Β2) :
•(Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ηνπ λ.2740/1999,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003).
•

СЕРТИФИКАТ

–

РУССКИЙ

ЯЗЫК

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ

КАК

ИНОСТРАННЫЙ

ВТОРОЙ

Φηινινγηθνχ Ρκήκαηνο ηνπ Θξαηηθνχ

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Κφζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην
Οσζηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν ηεο Ξξεζβείαο ηεο Οσζίαο ζηελ Διιάδα.
(έσο 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ Νκνζπνλδηαθψλ θξαηηθψλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
ηεο

Οσζηθήο

Νκνζπνλδίαο,

«Θξαηηθνχ

Ηλζηηηνχηνπ

ηεο

ξσζηθήο

γιψζζαο

Α.Π.Ξνχζθηλ», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Κφζραο Κ.Β.Ινκνλφζνβ», «Οσζηθνχ
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Ιαψλ», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο
Ξεηξνχπνιεο», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ρηνπκέλ»

επηπέδνπ В2/ТРКИ-2

(ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

•PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΞΝΠΘΗΛ
ΑΘΖΛΥΛ).
(δ) Κέηξηα γλψζε (Β1) :

•(Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β1 ηνπ λ.2740/1999, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003).
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•

СЕРТИФИКАТ

–

РУССКИЙ

ЯЗЫК

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ ηνπ

КАК

ИНОСТРАННЫЙ

ПЕРВЫЙ

Φηινινγηθνχ Ρκήκαηνο ηνπ Θξαηηθνχ

Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Κφζραο «M.V. Lomonosov», κε θνξέα ρνξήγεζεο ζηελ Διιάδα ην
Οσζηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Ξνιηηηζηηθφ Θέληξν ηεο Ξξεζβείαο ηεο Οσζίαο ζηελ Διιάδα.
(έσο 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ησλ Νκνζπνλδηαθψλ θξαηηθψλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
ηεο

Οσζηθήο

Νκνζπνλδίαο,

«Θξαηηθνχ

Ηλζηηηνχηνπ

ηεο

ξσζηθήο

γιψζζαο

Α.Π.Ξνχζθηλ», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Κφζραο Κ.Β.Ινκνλφζνβ», «Οσζηθνχ
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Φηιίαο ησλ Ιαψλ», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Αγίαο
Ξεηξνχπνιεο», «Θξαηηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Ρηνπκέλ»

επηπέδνπ В1/ТРКИ-1

(ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΞΝΠΘΗΛ ΑΘΖΛΥΛ).

Ε) ΑΟΑΒΗΘΑ ΄(άξζξν 33 ηνπ λ.4521/2018-ΦΔΘ 38 Α΄)

Ζ γλψζε ηεο Αξαβηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1, θαιή Β2/Β2 θαη κέηξηα
B1/Β1) απνδεηθλχεηαη σο εμήο:

(α) Αξηζηε γλψζε (Γ2/C2) :
Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ «An-Najah
National University ηεο Nablus»

(β) Ξνιχ θαιή γλψζε (Γ1/C1) :

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ «An-Najah
National University ηεο Nablus»

(γ) Θαιή γλψζε (Β2) :
Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ «An-Najah
National University ηεο Nablus»

ΑΔΑ: ΩΞ4Γ469ΗΤ0-Δ86

(δ) Κέηξηα γλψζε (Β1) :
Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ «An-Najah
National University ηεο Nablus»

Νινη νη ηίηινη ζπνπδψλ μέλεο γιψζζαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα

Δπίζεο:
α) Ζ άξηζηε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
(i) Κε Ξηπρίν Μέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ξηπρίν Μέλσλ Γισζζψλ Κεηάθξαζεο θαη
Γηεξκελείαο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο,
(ii) Κε Ξηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα
νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο,
(iii) Κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ,
(iv) Κε Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ αιινδαπή.

β) Ζ πνιχ θαιή γλψζε ή ε θαιή γλψζε ή ε κέηξηα γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο
απνδεηθλχεηαη θαη κε θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1, Β2 θαη Β1
αληίζηνηρα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2740/1999 (ΦΔΘ 186 Α΄),
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003 (ΦΔΘ 141
Α΄). Ζ θαιή γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε απνιπηήξην ή πηπρίν ζρνιείνπ
ηεο αιινδαπήο δεπηεξνβάζκηαο ή κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ
θνίηεζεο.

Νη ππφ ζηνηρείν α(iv) θαη β ηίηινη ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη επηπιένλ θαη απφ βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο
βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ. ή Δ.Ν.Ξ.Ξ ή
Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ ή απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ
ή Δ.Ν.Ξ.Ξ ή Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ κφλν κεηά
ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο
δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο.
Πεκείσζε:
α) Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο εάλ νη
επηθαινχκελνη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ηα καζήκαηα
δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιψζζα.
β) Δίλαη απηνλφεην φηη ηίηινη ζπνπδψλ γλψζεο μέλεο γιψζζαο ππεξθείκελνπ επηπέδνπ
απνδεηθλχνπλ θαη ηε γλψζε θαηψηεξνπ (δεηνχκελνπ) επηπέδνπ ηεο μέλεο γιψζζαο.
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Ζ άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο, δελ απνδεηθλχεη ηελ γλψζε μέλεο γιψζζαο
(π.δ 347/2003). Νη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξνθεηκέλνπ λα
απνδείμνπλ ηε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα πξνβιεπφκελα θαηά
πεξίπησζε, ζην παξφλ Ξαξάξηεκα πηζηνπνηεηηθά μέλεο γιψζζαο.

ΔΗΓΗΘΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ (Α1)
ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΣΔΗΟΗΠΚΝ Ζ/

Ζ γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ απνδεηθλχεηαη σο εμήο:

β)

(1) Κε πηζηνπνηεηηθά Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη
νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Δζληθφ Νξγαληζκφ Ξηζηνπνίεζεο Ξξνζφλησλ θαη
Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ.), ή ΔΝΞΞ
πξψελ Νξγαληζκφ
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο (Ν.Δ.Δ.Θ.) ή έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ
Ν.Δ.Δ.Θ.
Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ. ή ηνλ ΔΝΞΞ ή ηνλ
ΔΝΞΞΔΞ, κε ζρεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ αλαγξαθφκελε γηα θάζε θνξέα εκεξνκελία πηζηνπνίεζεο,
κε ηελ επηθχιαμε ησλ αξ. 28 θαη 40 ηεο κε αξηζκφ 121929/Ζ/31.07.2014 Θ..Α
(Φ.Δ.Θ. 2123/Β’/01.08.2014).

α)

ECDL
Eιιάο
Α.Δ.
(1.2.2006
έσο
30.11.2012
βάζεη
ηεο
αξηζ.
Β/22578/30.11.2012 απφθαζεο ηνπ ΔΝΞΞΔΞ)
ή PeopleCert Διιάο ΑΔ
(30.11.2012 κε ηελ αξηζ. Β/22579/30.11.2012 απφθαζε ηνπ ΔΝΞΞΔΞ)

β)

Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΔΙΙΝΚ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ
Α.Δ.)
(22.2.2006),
ΒΔΙΙΝΚ
ΓΗΔΘΛΔΗΠ
ΞΖΟΔΠΗΔΠ
ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ θαη Vellum Global Educational Services (ΓΞ 35945/28.7.2017
απφθαζε ηνπ ΔΝΞΞΔΞ)

γ)

Infotest (ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΔΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΔΗΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΔΗΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ Α.Δ & ΠΗΑ Δ.Δ.)
(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)

ΘΔ-CERT (ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΔΟΥΞΑΗΘΔΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ Δ.Ξ.Δ.) (5.4.2006)

ζη) ACTA Α.Δ. (ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΔΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΔΗΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΔΗΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ Α.Δ.)
(17.5.2006) θαη
δ)

I SKILLS A.E.
(14.9.2007)

(I

SKILLS

ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΓΔΜΗΝΡΖΡΥΛ)

ε)

ΡΔΙΔΦΥΠ ΡΟΔΗΛΗΛ - TELEFOS TRAINING ΔΞΔ (18-12-2007) ή ΡΔΙΔΦΥΠ ΠΔΟΡ TELEFOS CERT ΔΞΔ (Κε ηελ αξηζ.Γ/12485/21.5.2009 πξάμε κεηνλνκαζίαο ηεο
ΡΔΙΔΦΥΠ ΡΟΔΗΛΗΛ - TELEFOS TRAINING ΔΞΔ) ή ΗΛΦΝΠΔΟΡ-INFOCERT ΔΞΔ
(ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΓΛΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΓΔΜΗΝΡΖΡΥΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ)
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(Κε ηελ αξηζ. Β/18216/24.9.2012 απφθαζε ηνπ ΔΝΞΞΔΞ πεξί κεηνλνκαζίαο
ηεο ΡΔΙΔΦΥΠ ΠΔΟΡ - TELEFOS CERT ΔΞΔ)
ζ)

DIPLOMA (ΦΝΟΔΑΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ) (30-9-2009)

η) GLOBAL CERT (ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ)
(10.4.2014).
ηα) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION
ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ) (21.01.2015)

SOLUTIONS

ΦΝΟΔΑΠ

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ

ηβ) ACTA-INFOTEST ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ Δ.Δ. (ΓΞ 54083/16.7.2015 απφθαζε ηνπ
ΔΝΞΞΔΞ)
ηγ) PROCERT Ηδησηηθή Θεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία «PROCERT» (ΓΞ/20516/4.5.2018
απφθαζε ηνπ ΔΝΞΞΔΞ)
ηδ) Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Ξηζηνπνηήζεσλ ΗΘΔ «ΔΙ.ΗΛ.Ξ.» (ΓΞ/38566/3.9.2018
απφθαζε ηνπ ΔΝΞΞΔΞ)
ηε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΓΞ/56579/26.10.2018 απφθαζε ηνπ
ΔΝΞΞΔΞ)
Ρα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη αλσηέξσ θνξείο είλαη ηα εμήο:

α) ECDL Eιιάο Α.Δ. ή PeopleCert Διιάο ΑΔ
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
• ECDL Profile Certificate
• ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βαζηθέο Γεμηφηεηεο πνινγηζηή)
• People Cert Computer Skills Level 1

β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
• Vellum Diploma in IT Skills
• Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
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γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU)
• Infotest Microsoft Certified Application Specialist.

δ) ΗCT Hellas Α.Δ. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C

ε) ΘΔ-CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial

ζη) ACTA Α.Δ.
• Certified Computer User (CCU)
• Certification Proficiency in IT Skills, CPIT

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

ε) ΡΔΙΔΦΥΠ ΡΟΔΗΛΗΛ CERT ΔΞΔ

TELEFOS TRAINING

ΔΞΔ ή ΡΔΙΔΦΥΠ ΠΔΟΡ - TELEFOS

ή ΗΛΦΝΠΔΟΡ - INFOCERT ΔΞΔ
• 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)
• Infocert Unities
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ζ) DIPLOMA-ΦΝΟΔΑΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ
• Basic Office
• Business Office

η) GLOBAL CERT ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΘΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
<< GLOBAL CERT>>
Global Intermediate
• Global Intermediate A
• Global Intermediate B
• Global Intermediate C
• Global Basic Office
• Global Advanced Plus
• Global Intermediate Express
• Global Office Expert

ηα) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΝΟΔΑΠ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ
ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ
• Unicert Primary
• Unicert Primary Γηαζεκαηηθφ
• Unicert Advanced Plus

Ηβ) ACTA-INFOTEST ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ Δ.Δ
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist
• Infotest Certified Basic User
• Microsoft Certified Application Specialist

ηγ) PROCERT Ηδησηηθή Θεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία «PROCERT»
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PRO-Cert IT User

ηδ) Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Ξηζηνπνηήζεσλ ΗΘΔ «ΔΙ.ΗΛ.Ξ.»
Ξιεξνθνξηθήο/Certified Computer User

ηε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»
EXAMS CERT BASIC

Από ηα αλωηέξω πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη ε γλώζε θαη ηωλ
ηξηώλ ελνηήηωλ: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη
γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ. (ηα πιζηοποιηηικά μποπούν να πεπιέσοςν
οποιονδήποηε ζςνδςαζμό ηων ενοηήηων << Επεξεπγαζία Κειμένος>>,
<<Υπολογιζηικά Φύλλα>>, <<Υπηπεζίερ Διαδικηύος>>).

Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ζηηο νξηδφκελεο
απφ ηελ πξνθήξπμε ελφηεηεο αιιά ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη αθφκε 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.

Γίλνληαη δεθηά πηζηνπνηεηηθά γλψζεο Ζ/ ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο
(α έσο δ) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ. κε ηελ εμήο
νλνκαζία:
α) ECDL απφ ηελ εηαηξεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Δ.Ξ..
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.).
Γίλνληαη επίζεο δεθηά, εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αλσηέξσ ελφηεηεο, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ
Σεηξηζκνχ Ζ/ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ., θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ
ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Σεηξηζκνχ Ζ/ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ
δηνξγάλσζε ν Νξγαληζκφο.

«Ζ ηζρχο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ., απφ
θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ θαηαξγεζέληα Ν.Δ.Δ.Θ. κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία
πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη απφ θνξείο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ., ηνλ Δ.Ν.Ξ.Ξ. θαη ηνλ
Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ. κεηά ηελ εκεξνκελία πηζηνπνίεζήο ηνπο είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο (παξ. 6 ηνπ
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άξ. 12 ηνπ Λ. 4283/2014 (ΦΔΘ 189 Α‟ /10-9-2014) φπνπ αλαθέξεηαη φηη πξνζηίζεηαη παξ. 5 ζην
άξ. 38 ηνπ Λ.4186/2013).

Ζ αληηζηνίρηζε Ξηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Ζ/ πνπ ρνξεγνχληαη απφ
θνξείο ηεο αιινδαπήο γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ηνπ Δ.Ν.Ξ.Ξ.Δ.Ξ.

Ινηπά παξαζηαηηθά (βεβαηψζεηο εμεηαζηηθψλ θέληξσλ, θάξηεο δεμηνηήησλ θ.ιπ.)
δελ γίλνληαη δεθηά.

(2) Κε ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή/θαη κεηαπηπρηαθνχο, Ξαλεπηζηεκηαθήο ή/θαη
Ρερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη ν
ππνςήθηνο έρεη παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή
θαη‟ επηινγή, Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/. Θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα (4) απηά
καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε
Ξαλεπηζηεκηαθήο (Ξ.Δ.), είηε Ρερλνινγηθήο (Ρ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά.

(3) Νη ππνςήθηνη ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο, Ρερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
απνδεηθλχνπλ επαξθψο ηε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/, πξνζθνκίδνληαο κφλν βεβαηψζεηο
ηκεκάησλ ΑΔΗ θαη ΡΔΗ κε ηηο νπνίεο πηζηνπνηείηαη φηη παξαθνινχζεζαλ επηηπρψο, ζε
πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, ηέζζεξα (4) εμακεληαία καζήκαηα ηα νπνία θαηά
ηελ εθηίκεζε ηνπ νηθείνπ Ρκήκαηνο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ξιεξνθνξηθήο ή ηνπ
ρεηξηζκνχ Ζ/.
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/ θαη φρη γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο αλψηεξεο ή
θαηψηεξεο θαηεγνξίαο ηεο πξνθεξπζζφκελεο.

Ζ γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ ζηα αληηθείκελα: α) παξνπζηάζεσλ θαη β) βάζεσλ
δεδνκέλσλ απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ πνπ
εθδίδνληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ (1), εθφζνλ ζ‟ απηά
πεξηιακβάλνληαη ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα.

Ζ γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β)
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, δ) παξνπζηάζεσλ θαη ε) βάζεσλ
δεδνκέλσλ απνδεηθλχεηαη, πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, θαη κε ηίηινπο ζπνπδψλ,
ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο
Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/, φπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ:

ΡΗΡΙΝΗ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΔΑ: ΩΞ4Γ469ΗΤ0-Δ86
ΡΟΗΡΝΒΑΘΚΗΑΠ (ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΖΠ – ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ),
ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
ΚΔ ΡΝΠ ΝΞΝΗΝΠ ΑΞΝΓΔΗΘΛΔΡΑΗ ΑΡΝΡΔΙΥΠ Ζ ΓΛΥΠΖ ΣΔΗΟΗΠΚΝ Ζ/

(φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα 6,14 θαη 19 ηνπ Ξ.Γ. 50/2001 φπσο ηζρχεη)

Α) ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
-

Ξιεξνθνξηθήο

-

Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρειεπηθνηλσληψλ

-

Ζιεθηξνιφγνπ Κεραληθνχ & Κεραληθνχ πνινγηζηψλ

-

Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο

-

Ζιεθηξνιφγνπ Κεραληθνχ & Ρερλνινγίαο πνινγηζηψλ

-

Κεραληθνχ Ζ/ θαη Ξιεξνθνξηθήο

-

Δπηζηήκεο πνινγηζηψλ

-

Ζιεθηξνληθνχ θαη Κεραληθνχ πνινγηζηψλ

-

Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ Ππζηεκάησλ

-

Κεραληθψλ Ζ/ Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ

-

Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο πνινγηζηψλ

-

Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο Ρειεπηθνηλσληψλ

-

Ζιεθηξνληθνχ Κεραληθνχ θαη Κεραληθνχ πνινγηζηψλ

-

Ζιεθηξνληθήο θαη Κεραληθoχ πνινγηζηψλ

-

Ξιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνηαηξηθή

-

Κεραληθψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρειεπηθνηλσληψλ

-

Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ Ζ/

-

Ξιεξνθνξηθήο (Δ.Α.Ξ.)

-

Γηδαθηηθήο ηεο Ρερλνινγίαο θαη Τεθηαθψλ Ππζηεκάησλ

-

Δπηζηεκψλ θαη Ξνιηηηζκνχ – Θαηεχζπλζε Ζ/ (Ξ.Π.Δ.)
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.

Β) ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
-

Ξιεξνθνξηθήο

-

Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηηθψλ Ππζηεκάησλ

-

Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρειεπηθνηλσληψλ

-

Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Ξνιπκέζσλ

ΑΔΑ: ΩΞ4Γ469ΗΤ0-Δ86
-

Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο

-

Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ

-

Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Ρνπνγξαθίαο

-

Ξιεξνθνξηθήο θαη Ρερλνινγίαο πνινγηζηψλ

-

Ρειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο

-

Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Ζ/ (Ξ.Π.Δ.)

-

Δπηρεηξεκαηηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ

-

Δθαξκνγψλ Ξιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Νηθνλνκία

-

Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηψλ
ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.

Γ) ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
- Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο Η.Δ.Θ. νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα
Ξιεξνθνξηθήο, ή
- Ξηπρίν Α‟ ή Β‟ θχθινπ ζπνπδψλ Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ (ΡΔΔ):
i) Νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ηνπ ηνκέα Ξιεξνθνξηθήο - Γηθηχσλ Ζ/,
ii) Δηδηθφηεηαο Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηηθψλ Ππζηεκάησλ ή Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηηθψλ
Ππζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ρνκέα, ή
-

Απνιπηήξηνο ηίηινο:
i) Θιάδνπ Ξιεξνθνξηθήο Δληαίνπ Ξνιπθιαδηθνχ Ιπθείνπ,
ii) Ρκήκαηνο Ξξνγξακκαηηζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ, Ρερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Ιπθείνπ, ή
iii) Δηδηθφηεηαο παιιήισλ Σεηξηζηψλ Ζ/, Ρερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Πρνιήο,
ή άιινο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο, ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο.

