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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π.

Αρ. Φύλλου 24

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN AΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθμός 1/2018)
Πλήρωσης εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ) για
τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας
(Γ.Ν. Θήρας).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 231/Α΄/26.11.2004).
β. του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ 314/Α΄/27.12.2005).
γ. του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», Υποκεφάλαιο Ε4, άρθρα 62-72 «Λειτουργία Γ.Ν. Θήρας από την
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.2016).
δ. του άρθρου 20 του ν. 4505/2017 «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 189/Α΄/8.12.2017).
ε. του ν. 2190/1994, άρθρο 18 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄/3.3.1994), όπως ισχύει.
2. Τον εγκεκριμένο βάσει του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 12569/
29.10.2007 τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και το Παράρτημα αυτού υπ΄ αριθμόν ΦΕΚ 3638/29.5.2007, τ. Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. Γενικό Κανονισμό Εργασίας, όπως ισχύουν.
3. Την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. όπως
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 5 θέμα 1/15.3.2016 (Α.Δ.Α.
6ΚΚ4ΟΡΡ3-7ΣΙ) απόφαση του Δ.Σ., την υπ’ αριθμ. 2 θέμα
6/12.1.2018 απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση Τροποποίησης
ΚΕΟΛ» (και υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ
με το υπ’ αριθμ. 1354/29.1.2018) και με την υπ’ αριθμ.
6 θέμα 6/13.2.2018 απόφαση Δ.Σ. «Τροποποίηση του
ΚΕΟΛ της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. όσον αφορά στο ΓΝΘ σχετικά
με τη γνώση της αγγλικής γλώσσας για τους εργαζόμε-

νους κατηγορίες ΔΕ » (και υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με το υπ’ αριθμ. Α/Α 1158855/21.3.2018).
4. Την Β΄ τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους
2018 η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 8 θέμα
1/6.3.2018 απόφασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΞΠ5ΟΡΡ3-Β9Υ στην
οποία έχει προβλεφθεί η δέσμευση της αντίστοιχης
πίστωσης στον Κωδικό Γενικής Λογιστικής 60 (Αμοιβές
Προσωπικού) για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων για
το διάστημα από 1.6.2018 - 31.12.2018.
5. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ ΥΟΔΔ 5/10.1.2018 σχετικά με
τον ορισμό μελών ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ και την υπογραφή
του Αντιπροέδρου του ΔΣ της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και Εντεταλμένου Συμβούλου για το Γ.Ν. Θήρας καθώς και το
υπ’ αριθμ. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 368/27.6.2018 με θέμα «Τροποποίηση της Γ4β/Γ.Π.οικ.1983/9.1.2018 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).
6. Την υπ’ αριθμ. 3 θέμα 1/18.1.2018 απόφαση του
Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε για έκδοση Π.Υ.Σ. για την κάλυψη
160 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου
Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./156/12288/
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29.5.2018 ΠΥΣ με θέμα «Έγκριση
για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης δύο (2) Διευθυντικών Στελεχών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τρία (3) έτη και
εκατόν πενήντα οκτώ (158) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου
Θήρας από την ΑΕΜΥ ΑΕ (Υπουργείο Υγείας)».
8. Την υπ’ αριθμ. 17 θέμα 1/31.5.2018 απόφαση Δ.Σ.
με θέμα «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Έγκριση Σχεδίου κοινής
υπουργικής απόφασης για Πρόσληψη Προσωπικού
Αορίστου Χρόνου ΑΕΜΥ ΑΕ για τη στελέχωση του ΓΝ
Θήρας και επικύρωση απόφασης Αν. Υπουργού Υγείας
για παράταση των συμβάσεων του προσωπικού του ΓΝ
Θήρας» (Α.Δ.Α. ΩΜΜΘΟΡΡ3-ΤΗΙ).
9. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Γ4β/
Γ.Π.οικ.50869/3.7.2018 «Καθορισμός προσόντων ανά
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κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» (ΦΕΚ 2706/Β΄/9.7.2018 και ΦΕΚ 3710/Β΄/29.8.2018).
10. Την υπ’ αριθμ. 24 θέμα 11γ/12.7.2018 (Α.Δ.Α. ΨΚΥΦΟΡΡ3-7ΝΑ) Λοιπά Θέματα/Ενημερώσεις απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. «Έγκριση Σχεδίου για διαβίβαση στο ΑΣΕΠ προκήρυξης της ΑΕΜΥ ΑΕ
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση του ΓΝ
Θήρας».
11. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 3739/25.7.2018 και 4505/30.8.2018 διαβιβαστικά προς το ΑΣΕΠ με θέμα «Έγκριση Προκήρυξης ΑΕΜΥ ΑΕ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη
στελέχωση του ΓΝ Θήρας».
12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25571//01/2018/5.9.2018 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. με θέμα «Τελικό Σχέδιο Προκήρυξης» (υπ.
αριθμ. πρωτ. ΑΕΜΥ ΑΕ 5800/5.9.2018).
13. Την υπ’ αριθμ. 30 θέμα 1/7.9.2018 απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για τη στελέχωση του Γ.Ν. Θήρας και δημοσίευσης αυτής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4505/2017».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (158)
ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ (Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ)
Συγκεκριμένα, προκηρύσσει την πλήρωση ως ακολούθως:
Α) 44 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
Β) 41 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
Γ) 43 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
Δ) 30 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα
προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(1) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 1)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής σύμφωνα με τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την
τήρηση του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών
εξετάσεων, την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με
τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το Π.Δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις
συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(2) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 2)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Παθολογίας σύμφωνα με τα
διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση του
μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων,
την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας,συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις που
συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(3) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 3)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή
αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Καρδιολογικής Παθολογίας σύμφωνα με τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής
και δεοντολογίας, την τήρηση του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων, την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών
υγείας, συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα
ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό
πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(4) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 4)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας
του Καρδιολόγου μονάδας Εμφραγμάτων σύμφωνα με τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των
κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη
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συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων, την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση
επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών
με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης.
(5) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 5)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Παιδιατρικής σύμφωνα με
τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση
του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων, την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας,συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή
αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις
που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(6) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 6)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Νευρολογίας σύμφωνα με
τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση
του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων, την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή
αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις
που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(7) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 7)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ/ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την
παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας σύμφωνα με τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων
ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων, την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας,συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την
ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το
εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(8) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 8)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ψυχιατρικής σύμφωνα με τα
διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση του
μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων,
την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις που
συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(9) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 9)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής σύμφωνα με τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και
εργαστηριακών εξετάσεων, την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας,
συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο
που ορίζει τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(10) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 10)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Γυναικολογίας σύμφωνα με
τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση
του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή
αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις
που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
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(11) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 11)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ορθοπεδικής σύμφωνα με
τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση
του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, την συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων, την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή
αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις
που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(12) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 12)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Οφθαλμολογίας σύμφωνα με τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την
τήρηση του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών
εξετάσεων την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με
τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις
συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(13) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 13)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ουρολογικής σύμφωνα με
τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση
του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή
αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις
που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(14) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 14)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή
αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας σύμφωνα με τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και
δεοντολογίας, την τήρηση του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων
και εργαστηριακών εξετάσεων, την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως
Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(15) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 15)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Οδοντιατρικής σύμφωνα
με τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών
εξετάσεων την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με
τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις
συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(16) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 16)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας
σύμφωνα με τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας,
την τήρηση του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων, την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία
με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά
Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει
τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(17) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 17)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας του Νεφρολόγου σύμφωνα με
τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση
του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετά-

ΑΔΑ: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ

Τεύχος ΑΣΕΠ 24/13.09.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

883

σεων την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή
αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις συμβάσεις
που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(18) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 18)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ -ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών φροντίδων υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Μικροβιολογίας σύμφωνα
με τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την τήρηση του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών
εξετάσεων, την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με
τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις
συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(19) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 19)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ θα ασχοληθούν κυρίως με την διερεύνηση καλοηθών
και κακοηθών αλλοιώσεων «επιπολής» και «εν τω βάθει» οργάνων με μεθόδους συμβατικής κυτταρολογίας, την
άμεση απάντηση σε δείγματα κολποτραχηλικών επιχρισμάτων, την οργάνωση ψηφιακού αρχείου για μακροχρόνια παρακολούθηση των περιστατικών και την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
(20) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 20)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ θα έχουν ως κύριο μέλημα την παροχή αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ακτινολογίας σύμφωνα με τα διδάγματα της Ιατρικής επιστήμης και την τήρηση των κανόνων ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, την
τήρηση του μηνιαίου προγράμματος βαρδιών απασχόλησης, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών
εξετάσεων την αντιμετώπιση, άμεση περίθαλψη και διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας, συνεργασία με
τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ως άνω ειδικότητα ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι ή αντικαταστάτες σύμφωνα με το π.δ. 84/2001 και ανάλογα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που ορίζει τις
συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία με τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
(21) ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 21)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ θα αναλάβουν κυρίως την αποκλειστική ευθύνη για την
άσκηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής, το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την εύρυθμη λειτουργία του
φαρμακείου, την προώθηση αιτημάτων προς την κεντρική διοίκηση, τη μέριμνα για τη σωστή τήρηση των διαχειριστικών στοιχείων του νοσοκομειακού φαρμακείου, την έγκαιρη εισήγηση για την προμήθεια των φαρμάκων
την εξασφάλιση σωστής φύλαξης και διάθεσης τους, την υπογραφή των δικαιολογητικών εισαγομένων και επιστρεφόμενων υλικών, την συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στο πλαίσιο της ειδικότητας του
ως Φαρμακοποιού.
(22) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 22)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ θα αναλάβουν, κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, την
έρευνα και την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ανθρώπου που τους επισκέπτεται, και
θα εργάζονται με διαρκή παρακολούθηση για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους σύμφωνα με τις καθιερωμένες
αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας.
(23) ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 23)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ πρόκειται να ασχοληθούν κυρίως με την κατάρτιση του προγράμματος σίτισης του νοσοκομείου, τη διαμόρφωση ειδικού διαιτολογίου ασθενών καθ’ υπόδειξη του θεράποντα
ιατρού, τη διατροφική υποστήριξη των ασθενών, που νοσηλεύονται με ελεύθερη ή ειδική διαιτητική αγωγή, τον
έλεγχο, επίβλεψη, καθοδήγηση προσωπικού κουζίνας, την εισήγηση και υπογραφή του σχεδίου τεχνητής υποστήριξης θρέψης με αναλυτική κατανομή των σκευασμάτων ημερήσιας σίτισης του ασθενούς, του ρυθμού χορήγησης
και της θρεπτικής αξίας, την κατάρτιση εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τη διατροφή.
(24) ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 24)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την αξιολόγηση της
κατάστασης της υγείας του ασθενή, τη λήψη νοσηλευτικού ιστορικού για την οργάνωση πλάνου νοσηλείας, την
παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους και τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους, σύμφωνα με την εξέλιξη της Νοσηλευτικής επιστήμης, την αντιμετώπιση διαγνωστικά και θεραπευτικά των επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή
καταστάσεων, όπως υπαγορεύεται από τα σχετικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα, την κατεύθυνση και επίβλεψη της
εργασίας των βοηθών νοσηλευτών και του βοηθητικού προσωπικού.
(25) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 25)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ θα απασχοληθούν κυρίως με τη λογιστική αποτύπωση όλων των
οικονομικών συναλλαγών, αγορών, παγίων εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας, τη συμφωνία λογιστικού και εμπορικού προγράμματος μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια για τον έλεγχο στοιχείων για την σύνταξη του ισολογισμού και
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λοιπών οικονομικών αναφορών, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, τη συνεχή ενημέρωση και μελέτη του
νομοθετικού πλαισίου και των σχετικών εγκυκλίων, τη συμμετοχή σε τακτικές ή έκτακτες επιτροπές με την ειδικότητα του υπαλλήλου ΠΕ Οικονομικού όπως προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο της εταιρείας.
(26) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 26α)
Οι υποψήφιοι/ες για τη μία θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. Θέσης ΠΕ 26α) θα απασχοληθούν κυρίως με την τήρηση
του αρχείου βαρδιών, εφημεριών, υπερωριών, των πάσης φύσεως αδειών όλου του προσωπικού του νοσοκομείου,
την τήρηση και παροχή στατιστικών και οικονομικών στοιχείων στελέχωσης και άλλων διοικητικών πληροφοριών
σε μηνιαία/ετήσια βάση σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Υπουργείου Υγείας, της ΥΠΕ σε φορείς του δημοσίου καθώς και της Διοίκησης, την επιμέλεια τήρησης της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης όλων των εργαζομένων, την
προετοιμασία και σύνταξη προϋπολογιστικών και άλλων οικονομικών καταστάσεων για δαπάνες που αφορούν
τον προϋπολογισμό - απολογισμό της Διοικητικής Υπηρεσίας, το συντονισμό πρακτικής άσκησης, ευρωπαϊκών
προγραμμάτων κινητικότητας (Erasmus+) αλλοδαπών φοιτητών ιατρικής και άλλων υγειονομικών επαγγελμάτων
την επίβλεψη και συντονισμό συνεδρίων, ημερίδων, στους χώρους του Νοσοκομείου, την τήρηση του επίσημου
αρχείου όλων των εργαζομένων του Νοσοκομείου, των συνταξιοδοτήσεων, απολύσεων και των προσλήψεων του
προσωπικού.
(27) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 26β)
Οι υποψήφιοι/ες για τη μία θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. Θέσης ΠΕ 26β) θα απασχοληθούν κυρίως με τη διαχείριση του αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, τη διεκπεραίωση υποθέσεων,
προτάσεων, παραπόνων προερχόμενων από ασθενείς, συγγενείς ή συνοδούς ασθενών προς το Νοσοκομείο, τη
διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών για θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας και την προστασία τους κατά την
άσκηση των δικαιωμάτων που αφορούν την υγεία τους.
(28) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 26γ)
Οι υποψήφιοι/ες για τη μία θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (κωδ. Θέσης ΠΕ 26γ) θα απασχοληθούν κυρίως με τον συντονισμό της εργασίας, των προγραμμάτων και των βαρδιών των Γραμματειών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών
και του Τμήματος Εξωτερικών Ιατρείων, την παρακολούθηση διοικητικής διαδικασίας περιστατικών των ασφαλιστικών εταιρειών που εκπροσωπούν αλλοδαπούς ασθενείς, την έκδοση βεβαιώσεων υπηρεσιακής κατάστασης
των υπαλλήλων, την ομαλή συνεργασία των υπαλλήλων του τμήματός του και των υπαλλήλων στα άλλα τμήματα
της Διεύθυνσης.
(29) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 26δ)
Οι υποψήφιοι/ες για τη μία θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Κωδικός Θέσης: ΠΕ26δ) θα απασχοληθούν κυρίως με τον
έλεγχο τήρησης του ωραρίου από το προσωπικό και ενημέρωση σχετικού αρχείου καθώς και την τροφοδότηση
του Γραφείου Μισθοδοσίας με τα σχετικά αρχεία, τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για το προσωπικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την τήρηση επίσημου αρχείου
όλων των εργαζομένων του Νοσοκομείου. Επίσης, θα είναι υπεύθυνοι-ες για την παρακολούθηση και υλοποίηση
της τιμολογιακής πολιτικής του νοσοκομείου σε σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού.
(30) ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΠΕ 27)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ θα προΐστανται της Τεχνικής
Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Θα είναι υπεύθυνοι/ες για την εύρυθμη λειτουργία όλων
των κτηριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου. Επίσης, θα επιφορτίζονται με τη μελέτη έργων ανάπτυξης και ανανέωσης των ως άνω
αναφερομένων.
(31) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ) (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 1)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ) πρόκειται να
απασχοληθούν κυρίως με το χειρισμό απεικονιστικών μηχανημάτων για την εκτέλεση απεικονιστικών εξετάσεων
εκτός υπερήχων και με την εκτύπωση και εμφάνιση εικόνων, φιλμς και ηλεκτρονικών δίσκων (cd) που προκύπτουν
από τις απεικονιστικές εξετάσεις.
(32) ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 2)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ θα ασχοληθούν κυρίως με τη φροντίδα για τη διατήρηση
της φυσιολογικής λειτουργίας του στηρικτικού συστήματος του σώματος των ασθενών, με τη βοήθεια κατάλληλων
ασκήσεων και τη χρήση τεχνικών μέσων, την παροχή αποτελεσματικής φροντίδας αποκατάστασης - αποθεραπείας, τη διαμόρφωση σε συνεργασία με τον ιατρό του κατάλληλου προγράμματος θεραπευτικής αγωγής καθώς
επίσης τη χρήση του νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών.
(33) ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 3)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) θα απασχοληθούν κυρίως
με την υποστήριξη, ενδυνάμωση, συμβουλευτική και συνηγορία σε ασθενείς και στις οικογένειές τους, παρέχοντας βοήθεια για να διαχειριστούν προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα, τα οποία προκύπτουν στην πάροδο
της ζωής τους. Θα αναλάβει τη διασύνδεση με δίκτυα και υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων ατόμων
ή κοινωνικών ομάδων, με κοινωνικά προβλήματα, με υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, περιπτώσεις προστασίας
ανήλικων, πραγματοποιώντας κοινωνικές έρευνες κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας.
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(34) ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 4)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ θα απασχοληθούν εντός του βιοπαθολογικού εργαστηρίου, κυρίως με εργαστηριακές εξετάσεις σε βιολογικά δείγματα, τη διεξαγωγή αιμοληψίας, το χειρισμό των
αναλυτών του κλινικού εργαστηρίου, την ορθή λειτουργία και συντήρηση των αναλυτών και του εργαστηριακού
εξοπλισμού, τη διεκπεραίωση της καταχώρησης και χρέωσης των ασθενών, τον έλεγχο των ποσοτήτων των αναλώσιμων υλικών.
(35) ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 5)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την εφαρμογή εξατομικευμένου και ολοκληρωμένου σχεδίου της Νοσηλευτικής φροντίδας, τη λήψη νοσηλευτικού ιστορικού για την
οργάνωση πλάνου νοσηλείας, τη διατήρηση και προαγωγή των οργανικών και ψυχοκοινωνικών λειτουργιών του
ατόμου, της ασφάλειας, της υγιεινής και της άνεσης, την συμπλήρωση και διατήρηση των ατομικών δελτίων που
σχετίζονται με τη νοσηλεία του ασθενή, τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα
για σπουδαστές, φοιτητές και άλλους, επαγγελματίες υγείας.
(36) ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 6)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ θα αναλάβει το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων
Αγωγής Υγείας σε άτομα και ομάδες, με βάση τις κατευθύνσεις και πρότυπα των αρμοδίων Υπηρεσιών και οργάνων, τη διενέργεια σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες επιδημιολογικών και ιατροκοινωνικών ερευνών στα
λοιμώδη και κοινωνικά νοσήματα, τη διενέργεια εμβολιασμών σύμφωνα με το εκάστοτε σχήμα εμβολιασμών που
εφαρμόζει το Υπουργείο Υγείας, την πρόληψη γενικότερα της ασθένειας, τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας
του πληθυσμού.
(37) ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 7)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ θα αναλάβουν κυρίως την παροχή ολοκληρωμένης νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογέννητου στο νοσοκομείο, τη λήψη και καταγραφή μαιευτικού ιστορικού, την εκτέλεση φαρμακευτικής αγωγής κατόπιν ιατρικής οδηγίας, την τήρηση των απαραίτητων
εγγράφων, διαγραμμάτων, μητρώων, ιστορικών και αρχείων και με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, την περιποίηση
τραύματος, χειρουργικών τομών, τη συρραφή μικροτραυμάτων σε περίπτωση ανάγκης, την ενημέρωση της οικογένειας σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.
(38) ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 8)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ θα απασχοληθούν κυρίως με τη μισθολογική ένταξη των υπαλλήλων τη διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών της μισθοδοσίας, εφημεριών, εξαιρέσιμων, αδειών της μεταβολής
των μισθολογικών κλιμακίων των υπαλλήλων, την τήρηση μητρώου υπαλλήλων, τη μέριμνα για τη συγκέντρωση
των διατάξεων της νομοθεσίας και την ορθή εφαρμογή τους στα θέματα προσωπικού, με τη χρήση κατάλληλου
πληροφοριακού συστήματος μισθοδοσίας, με την μετακίνηση, παραίτηση, απόλυση, αντικατάσταση - αναπλήρωση υπαλλήλων, τη μετατροπή σύμβασης, λήξη σύμβασης, ανανέωση σύμβασης, την παρακολούθηση ωραρίου
προσέλευσης, τη σύνταξη εγγράφων και βεβαιώσεων για το προσωπικό και τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για το προσωπικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
(39) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 9)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με τη λογιστική αποτύπωση
όλων των οικονομικών συναλλαγών εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας, τη συμφωνία λογιστικού και εμπορικού
προγράμματος, υπολοίπων πελατών/προμηθευτών, την καταχώρηση και λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων και των παγίων, την αρχειοθέτηση και φύλαξη των παραστατικών εσόδων και δαπανών, την τήρηση της
φορολογικής νομοθεσίας και τη συνεχή ενημέρωση και μελέτη του νομοθετικού πλαισίου και των σχετικών εγκυκλίων.
(40) ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ) (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 10)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΈΡΓΩΝ Η ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ) θα είναι υπεύθυνοι-ες για την εύρυθμη λειτουργία όλων των κτηριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου.
Επίσης, θα επιφορτίζονται με τη μελέτη έργων ανάπτυξης και ανανέωσης των ως άνω αναφερομένων.
(41) ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 11)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ θα αναλάβουν την επίβλεψη των συνθηκών υγιεινής
και της καθαριότητας των εγκαταστάσεων της επισιτιστικής μονάδας, διενεργώντας μακροσκοπικούς και μικροσκοπικούς ελέγχους των εισερχομένων πρώτων υλών σίτισης και των τελικών παραγόμενων προϊόντων με βάση
τις ποιοτικές προδιαγραφές που θα έχει θέσει. Θα παρακολουθούν τη σχετική για τα τρόφιμα Νομοθεσία, την
εφαρμογή του προγραμματισμού παραγωγής των προϊόντων βασιζόμενοι στο Διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005
και τις αρχές του συστήματος HACCP. Θα θέτουν προδιαγραφές των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών, καθαριστικών και απολυμαντικών αποκλειστικής χρήσης στην επισιτιστική μονάδα.
(42) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 12)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ θα αναλάβουν κυρίως την ευθύνη για την καθημερινή, άμεση
και διαρκή υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων που απαρτί-
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ζουν το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου, την επίβλεψη για τη σωστή συντήρηση, την ασφάλεια και
τον έλεγχο των συστημάτων, την ασφάλεια των πληροφοριών, τη διαχείριση των διαμοιραζόμενων πόρων του
υπολογιστικού συστήματος, την εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής και την έναρξη λειτουργίας της καθώς και
την εκπαίδευση των εργαζομένων του Νοσοκομείου σε θέματα πληροφορικής, μόνο για εφαρμογές που έχουν
αναπτυχθεί και εφαρμόζονται εντός του Νοσοκομείου.
(43) ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδ. Θέσης: ΤΕ 13)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα αναλάβουν την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου, την προμήθεια των αντιστοίχων αναλώσιμων υλικών αυτού καθώς την κατάθεση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
(44) ΔΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ) (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 1)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΔΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ) πρόκειται
να απασχοληθούν κυρίως με την εκτέλεση απεικονιστικών εξετάσεων, εκτός υπερήχων, και με την εκτύπωση και
εμφάνιση εικόνων, φιλμς και ηλεκτρονικών δίσκων (cd) που προκύπτουν από τις απεικονιστικές εξετάσεις.
(45) ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 2)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ θα ασχοληθούν κυρίως με την εύρυθμη λειτουργία του
φαρμακείου, θα επικουρούν το έργο του φαρμακοποιού υπό τις οδηγίες του, θα ελέγχουν και θα παραλαμβάνουν
τα εισερχόμενα φάρμακα, θα τα τακτοποιούν στον σωστό αποθηκευτικό χώρο, θα εκτελούν συνταγές και θα συνεργάζονται με την νοσηλευτική και ιατρική υπηρεσία.
(46) ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ) (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 3)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)
θα απασχοληθούν εντός του βιοπαθολογικού εργαστηρίου κυρίως με τις βασικές εργαστηριακές εξετάσεις σε
βιολογικά δείγματα, τη διεξαγωγή αιμοληψίας, το χειρισμό των αναλυτών του κλινικού εργαστηρίου, την ορθή
λειτουργία των αναλυτών και του εργαστηριακού εξοπλισμού, τη διατήρηση του εργαστηριακού χώρου καθαρού
και λειτουργικού τη διεκπεραίωση της καταχώρησης και χρέωσης των ασθενών.
(47) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 4)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ κυρίως θα βοηθούν τους νοσηλευτές στη λειτουργία
εξοπλισμού ή στη παροχή φροντίδας των ασθενών, θα παρακολουθούν τη λειτουργία παροχετεύσεων, θα βοηθούν στη λήψη τροφής και υγρών, θα αναλαμβάνουν τη γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενή θα ενεργούν
προληπτικά για τις επιπλοκές από την κατάκλιση και θα τηρούν τις διαδικασίες ελέγχου των λοιμώξεων.
(48) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 5)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ θα απασχοληθούν κυρίως με την υποδοχή
ασθενών, την καταχώρηση και διαχείριση στοιχείων σε νοσοκομειακό λογισμικό, τη λήψη και προώθηση τηλεφωνικών κλήσεων, τα τηλεφωνικά ραντεβού των εξωτερικών ιατρείων, τις κλήσεις επειγόντων περιστατικών προς το
ΕΚΑΒ, την καταγραφή και διεκπεραίωση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών, τη διατήρηση ταμείου και τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των ασθενών, την έκδοση ΑΠΥ, την αλληλογραφία, την τήρηση πρωτοκόλλου,
την εξυπηρέτηση του ιατρικού προσωπικού με οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ασθενή τους. Επιπροσθέτως θα
αναλαμβάνουν τη διαχείριση και διεκπεραίωση των διαδικασιών σε περιπτώσεις ασθενών με ιδιωτική ασφάλιση.
(49) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 6)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ θα απασχοληθούν κυρίως με την Επιστασία των τμημάτων καθαριότητας, φύλαξης, αποθήκης, οδηγού και πλυντηρίων, φροντίζοντας για τον συντονισμό των εργασιών τους,
τον προγραμματισμό των βαρδιών και έλεγχο συνεργασίας με τα άλλα τμήματα, καθώς και με την καταγραφή των
τυχόν παρατηρήσεων, προτάσεων, προβλημάτων για αναφορά τους προς την Διοίκηση.
(50) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 7)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. Θέσης: ΔΕ 7) θα απασχοληθούν κυρίως με
τη συλλογή και εκτέλεση αιτημάτων προμήθειας πάσης φύσεως υλικών για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου, την υλοποίηση των αποφάσεων προμήθειας, την παρακολούθηση διαδικασίας εσωτερικής διακίνησης
ειδών ιματισμού, τον έλεγχο και την παραλαβή των ειδών - υπηρεσιών, την καταχώρηση των παραλαμβανόμενων
ποσοτήτων στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, την κατάρτιση ετήσιων τακτικών και έκτακτων απογραφών
στους αποθηκευτικούς χώρους του νοσοκομείου και την απόδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών στο
λογιστήριο της εταιρείας. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των συμβάσεων με τους προμηθευτές, τον
έλεγχο με τα αρμόδια τμήματα, την επικοινωνία με τους αναδόχους, καθώς και την ανάρτηση των συμβάσεων
στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δημοσιότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
(51) ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 8)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. Θέσης: ΔΕ 8) θα απασχοληθούν κυρίως την
κοστολόγηση, εκκαθάριση και βεβαίωση νοσηλείας των ασθενών σύμφωνα με τις οδηγίες κάθε ασφαλιστικού
ταμείου ή ασφαλιστικής εταιρείας και τη διασφάλιση των απαιτήσεων από τους φορείς αυτούς, την υποβολή των
μηνιαίων εκκαθαρίσεων δαπανών νοσηλείας προς τους ασφαλιστικούς φορείς, τον έλεγχο πληρότητας των παραπεμπτικών των δικαιούχων των Ασφαλιστικών Φορέων και τη διασφάλιση των απαιτήσεων της εταιρείας από τους
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φορείς αυτούς, την έκδοση εισιτηρίων εξιτηρίων ασθενών. Επιπροσθέτως θα συνδράμουν τις Γραμματείες των
Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και Εξωτερικών Ιατρείων όταν παρίσταται ανάγκη.
(52) ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 9)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ θα αναλάβουν κυρίως την ορθή Λειτουργία και Συντήρηση
των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της κτηριακής εγκατάστασης,
καθώς και την επίβλεψη των εξωτερικών συνεργείων συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.
(53) ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 10)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ θα ασχοληθούν με τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου.
(54) ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 11)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ θα αναλάβουν τη σωστή Λειτουργία και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Κλιματισμού του Κτηριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου.
(55) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 12)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ θα αναλάβουν κυρίως την επίβλεψη και διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο, τη διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα,
την παρακολούθηση νέων τεχνολογιών και αξιολόγηση δυνατότητας αξιοποίησής τους, την προστασία του δικτύου και αριστοποίηση των διαμοιραζόμενων πόρων (δίσκων κλπ.).
(56) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 13)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θα αναλάβουν σύμφωνα με τις εντολές - υποδείξεις της διαιτολόγου
να εφαρμόζουν τους τρόπους παρασκευής και υλοποίησης των γευμάτων και ειδικών διαιτών των ασθενών. Θα
τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής που υποδεικνύονται από την τεχνολόγο τροφίμων, θα είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος σίτισης του νοσοκομείου, φροντίζοντας για την ορθή χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού της κουζίνας, καθώς και για την ενημέρωση της τεχνικής υπηρεσίας για τυχόν βλάβες
αυτού.
(57) ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 14)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση του ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ θα τηρούν τους κανόνες λειτουργίας της αποθήκης, θα
τηρούν σωστό αρχείο, θα χειρίζονται το πληροφοριακό σύστημα μηχανογραφημένης αποθήκης, θα συμμετέχουν
στις διαδικασίες απογραφής, και θα φροντίζουν ώστε τα υλικά να είναι κατάλληλα αποθηκευμένα, προστατευμένα
και να αναπληρώνονται έγκαιρα.
(58) ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 15)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ θα αναλάβουν το χειρισμό του εξοπλισμού αποστείρωσης χειρουργικών εργαλείων, την καταγραφή της καλής λειτουργίας και βαθμονόμησης του εξοπλισμού,
καθώς και τον καθαρισμό των κλιβάνων.
(59) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΔΕ 16)
Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ θα οδηγούν όλα τα οχήματα του νοσοκομείου και θα είναι υπεύθυνοι
για αυτά. Θα φροντίζουν τη διατήρηση των οχημάτων σε καλή κατάσταση, θα προβλέπουν τα περιοδικά σέρβις,
τις υποχρεώσεις έναντι οδηγιών υπουργείου μεταφορών και επικοινωνιών και θα ενημερώνουν τη διοίκηση σε
περίπτωση βλάβης.
(60) ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΥΕ 1)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ θα απασχοληθούν κυρίως με τη
διατήρηση του θαλάμου και του άμεσου περιβάλλοντος του ασθενούς καθαρού, τακτικού, την τήρηση προτύπων
και διαδικασιών ελέγχου λοιμώξεων με την παροχή φροντίδας καθαριότητας του ασθενούς, τη μεταφορά των
ασθενών από το θάλαμο προς άλλες εξεταστικές περιοχές, περιοχές θεραπείας, χειρουργείο, ακτινολογικό τμήμα,
τη μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού, τροχήλατων καθισμάτων φορείων και υλικών, τη μεταφορά εργαστηριακών
δειγμάτων και παραπεμπτικών σε συγκεκριμένα εργαστήρια, ακολουθώντας τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
(61) ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΥΕ 2)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ θα αναλάβουν την προετοιμασία και τις συνθέσεις παρασκευής φαγητού με βάση τον ημερήσιο όγκο εργασίας, εκτελώντας τις εντολές ή γραπτές οδηγίες του μάγειρα. Θα
τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, ατομικής και Δημόσιας Υγιεινής καθ’ υπόδειξη του τεχνολόγου τροφίμων και θα
επιμελούνται του καθαρισμού του χώρου τους με το πέρας των εργασιών τους.
(62) ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΗ (Κωδ. Θέσης: ΥΕ 3)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΗ θα αναλάβουν κυρίως την καθαριότητα των μαγειρικών σκευών
κι εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και διανομή των γευμάτων, φροντίζοντας τη σχολαστική
τήρηση των κανόνων ατομικής και δημόσιας υγιεινής. Θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του ακίνητου εξοπλισμού και χώρου εργασίας τους με καθαριστικά υλικά πού έχουν υποδειχθεί από τον τεχνολόγο τροφίμων.
(63) ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΥΕ 4)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ θα είναι υπεύθυνοι/ες για τη σωστή διανομή του φαγητού
στους ασθενείς και σύμφωνα με τις οδηγίες των διαιτολόγων, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής που
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έχουν υποδειχθεί από την τεχνολόγο τροφίμων. Θα αναλαμβάνουν την καθαριότητα και απολύμανση των τροχήλατων θερμοθαλάμων καθώς και τη διαφύλαξη των σκευών που θα χρησιμοποιούνται στη διανομή των γευμάτων.
(64) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΥΕ 5)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ θα αναλάβουν με τη χρήση των σωστών υλικών και εξοπλισμού την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων, των χώρων του Νοσοκομείου και
του προαύλιου χώρου του, ακολουθώντας τους κανονισμούς υγιεινής και τις διαδικασίες καθαριότητας όπως ορίζονται από τη Διοίκηση.
(65) ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΥΕ 6)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ θα αναλάβουν με τη συνεχή παρουσία τους τη φύλαξη και επιτήρηση όλων των εξωτερικών και των εσωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου για την ασφάλεια και
προστασία του προσωπικού και των νοσηλευμένων.
(66) ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (Κωδ. Θέσης: ΥΕ 7)
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις των ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ θα αναλάβουν, τηρώντας τις οδηγίες ορθής χρήσης του
εξοπλισμού που τους παρέχεται και τους κανονισμούς υγιεινής, το πλύσιμο του Νοσοκομειακού Ιματισμού και των
στολών του προσωπικού του Νοσοκομείου.
Οι θέσεις ανά ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσης, και συγκεκριμένα
στο υποκεφάλαιο: «Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, οι κωδικοί των θέσεων,
οι ειδικότητες, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα λοιπά κύρια και τα πρόσθετα προσόντα
(με τους κωδικούς τους), ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν σε γενικές θέσεις,
σε θέσεις πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων ή τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ατόμων με τέκνο,
αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.
Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση έκαστης εκπαιδευτικής βαθμίδας πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και
σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των λοιπών κύριων προσόντων και των πρόσθετων
προσόντων, καθώς και εάν πληρείται το κριτήριο της εντοπιότητας ή/και όποια από τις ιδιότητες που αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν θέσεις πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων ή τέκνων τρίτεκνης
οικογένειας και ατόμων με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω.
Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων της ειδικότητας στον φορέα,
οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας
πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ατόμου που έχει
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Στις στήλες (2), (4), (6) και (8) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η γενική εμπειρία
λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3), (5), (7) και (9) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η γενική εμπειρία δεν
λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Η ειδική εμπειρία σε 2βάθμιο ή 3βάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις (με και χωρίς εμπειρία).
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Α) 44 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως:

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

101,
102,
ΠΕ Ιατρών - Γενικής Ιατρικής 001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

3

1

1

-

1

-

-

-

-

101,
103,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

2

1

-

1

-

-

-

-

-

101,
104,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

101,
104,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Ι) Ιατρικού Προσωπικού

ΠΕ1

ΠΕ2

ΠΕ3

ΠΕ4

ΠΕ Ιατρών - Παθολογίας

ΠΕ Ιατρών - Καρδιολογίας
Παθολογικού

ΠΕ Ιατρών - Καρδιολογίας
Μονάδας Εμφραγμάτων
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ΠΕ5

ΠΕ6

ΠΕ7

ΠΕ8

ΠΕ Ιατρών - Παιδιατρικής

ΠΕ Ιατρών - Νευρολογίας

ΠΕ Ιατρών Ενδοκρινολογίας/
Διαβητολογίας

ΠΕ Ιατρών - Ψυχιατρικής

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

101,
105,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

101,
106,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

101,
107,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

101,
108,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-
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ΠΕ9

ΠΕ10

ΠΕ11

ΠΕ12

ΠΕ Ιατρών - Γενικής
Χειρουργικής

ΠΕ Ιατρών - Γυναικολογίας

ΠΕ Ιατρών - Ορθοπεδικής

ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιατρικής

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

101,
109,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

3

1

1

1

-

-

-

-

-

101,
110,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

2

1

1

-

-

-

-

-

-

101,
111,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

3

2

1

-

-

-

-

-

-

101,
112,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211

1

-

-

-

1*

-

-

-

-
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ΠΕ13

ΠΕ14

ΠΕ15

ΠΕ16

ΠΕ Ιατρών - Ουρολογίας

ΠΕ Ιατρών Ωτορινολαρυγγολογίας

ΠΕ Ιατρών - Οδοντιατρικής

ΠΕ Ιατρών Αναισθησιολογίας

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

101,
113,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

101,
114,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

201,
202,
203,
204,
115, 205,
002
123 206,
207,
208,
211,
212

2

1

-

-

1

-

-

-

-

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

3

1

1

-

1

-

-

-

-

101,
116,
001
122,
123
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Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

101,
117,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

101,
118,
ΠΕ18 ΠΕ Ιατρών -Μικροβιολογίας 001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

101,
119,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

101,
120,
001
122,
123

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

2

1

1

-

-

-

-

-

-

32

20

6

2

4

0

0

0

0

ΠΕ17

ΠΕ Ιατρών - Νεφρολογίας

ΠΕ19 ΠΕ Ιατρών - Κυτταρολογίας

ΠΕ20

ΠΕ Ιατρών Ακτινοδιαγνωστικής

ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ
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Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

-

-

-

-

1*

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

3

1

1

-

-

-

1

-

-

6

3

1

0

0

1

1

0

0

II) Υγειονομικού
Προσωπικού

ΠΕ21

ΠΕ Φαρμακευτικής

121,
003 147,
150

ΠΕ22

ΠΕ Ψυχολογίας

124,
004 147,
150

ΠΕ23

ΠΕ Διαιτολογίας

125,
005 147,
150

ΠΕ Νοσηλευτικής

126,
134,
006
147,
150

ΠΕ24

ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕ)

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212
201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212
201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212
201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212
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Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ΠΕ Οικονομικού

201,
202,
203,
141, 204,
007 147, 205,
150 206,
207,
208,
211

1

-

1

-

-

-

-

-

-

ΠΕ Διοικητικού

201,
202,
203,
204,
147,
205,
009
148
206,
207,
208,
211

1

-

1

-

-

-

-

-

-

ΠΕ Διοικητικού

201,
202,
203,
204,
147,
205,
010
149
206,
207,
208,
211

1

-

1

-

-

-

-

-

-

ΠΕ Διοικητικού

201,
202,
203,
204,
147,
205,
011
149
206,
207,
208,
211

1

-

1

-

-

-

-

-

-

III) Λοιπού Προσωπικού

ΠΕ25

ΠΕ26α

ΠΕ26β

ΠΕ26γ
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ΠΕ26δ

ΠΕ27

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ΠΕ Διοικητικού

201,
202,
203,
204,
147, 205,
012
149 206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

ΠΕ Μηχανολόγου ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

201,
202,
203,
204,
142,
205,
008 147,
206,
150
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕ)

6

2

4

0

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

44

25

11

2

4

1

1

0

0

* Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες από
υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες
αυτές κατά τη σειρά του πίνακα γενικής κατάταξης, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους τις θέσεις
αυτές.
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Β) 41 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ως ακολούθως:

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

132,
147,
150

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

4

2

1

-

1

-

-

-

-

131,
136,
147,
150

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

2

1

1

-

-

-

-

-

-

130,
147,
150

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Ι) Υγειονομικού
Προσωπικού

ΤΕ1

ΤΕ2

ΤΕ3

ΤΕ Τεχνολόγων
Απεικονίσεων
(Ραδιολογίας Ακτινολογίας)

ΤΕ Φυσικοθεραπείας

013

014

ΤΕ Κοινωνικής
Υπηρεσίας (Κοινωνικής 015
Εργασίας)
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ΤΕ4

ΤΕ5

ΤΕ6

ΤΕ7

ΤΕ Ιατρικών
Εργαστηρίων

ΤΕ Νοσηλευτικής

ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

ΤΕ Μαιευτικής

ΣΥΝΟΛΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΕ)

016

017

018

019

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

147,
150,
154

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

4

1

1

-

-

-

1

1

-

126,
134,
147,
150

201,
202,
203,
204,
205,
17
206,
207,
208,
211,
212

5

6

1

1

2

1

-

1

128,
137,
147,
150

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211

1

-

-

-

-

-

1*

-

-

129,
135,
147,
150

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

4

1

1

-

1

1

-

-

-

33

11

10

1

3

3

3

1

1
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Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

147,
150

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

2

1

1

-

-

-

-

-

-

141,
147,
150,
151

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

2

1

-

1

-

-

-

-

-

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211

1

-

1

-

-

-

-

-

-

II) Λοιπού
Προσωπικού

ΤΕ8

ΤΕ9

ΤΕ10

ΤΕ11

ΤΕ Διοικητικού

ΤΕ Λογιστικής

ΤΕ Μηχανικών
(Μηχανολογίας ή
Ηλεκτρολογίας ή
Πολιτικών
Δομικών Έργων ή
Αυτοματισμού)

ΤΕ Τεχνολογίας
Τροφίμων

020

020

143 (μόνο για
τους
κατόχους
πτυχίων
μηχανολογίας
024
ή
ηλεκτρολογίας
αντίστοιχα),
147,
150

021

147,
150
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ΤΕ12

ΤΕ13

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

150,
152

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

147,
150

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΕ)

8

5

2

1

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

41

16

12

2

3

3

3

1

1

ΤΕ Πληροφορικής

ΤΕ Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας

022

023

* Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες από
υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες
αυτές κατά τη σειρά του πίνακα γενικής κατάταξης, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους τις θέσεις
αυτές.
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Γ) 43 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ως ακολούθως:

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

025

205,
206,
207,
209,
210,
211,
212

2

1

1

-

-

-

-

-

-

026

205,
206,
207,
133 209,
210,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

027

205,
206,
207,
209,
210,
211,
212

2

1

1

-

-

-

-

-

-

028

205,
206,
207,
127 209,
210,
211,
212

6

1

1

2

1

1

-

-

-

11

4

3

2

1

1

0

0

0

14

5

4

2

1

-

1

-

1

Ι) Υγειονομικού
Προσωπικού

ΔΕ1

ΔΕ2

ΔΕ3

ΔΕ4

ΔΕ Τεχνολόγων
Απεικονίσεων (Χειριστών
Ιατρικών Συσκευών)

ΔΕ Βοηθού Φαρμακείου

ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
(Βοηθών Ιατρικών και
Βιολογικών Εργαστηρίων)

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕ)
II) Λοιπού Προσωπικού

ΔΕ5

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

029

205,
206,
207,
147
209,
211,
212
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ΔΕ6

ΔΕ Διοικητικού

ΔΕ7 ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

ΔΕ8 ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

029

205,
206,
147 207,
209,
211

1

-

-

-

-

-

-

-

1*

029

205,
206,
207,
147
209,
211,
212

3

2

-

-

-

-

1

-

-

029

205,
206,
147, 207,
153 209,
211,
212

2

2

-

-

-

-

-

-

-

205,
206,
144 207,
031
209,
(α΄επικ.)
210,
032
144, 211,
(β΄επικ.) 155 212

4

2

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1*

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

030
(κύριος)

ΔΕ9

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

030
(κύριος)

ΔΕ10

ΔΕ Υδραυλικών

205,
206,
145 207,
031
209,
(α΄επικ.)
210,
032
145, 211,
(β΄επικ.) 155 212
030
(κύριος)

ΔΕ11

ΔΕ Ψυκτικών

205,
206,
146 207,
031
209,
(α΄επικ.)
210,
032
146, 211,
(β΄επικ.) 155 212
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ΔΕ12

ΔΕ13

ΔΕ15

ΔΕ16

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Θέσεις Τριτέκνων ή
Τέκνων Τριτέκνων

Θέσεις Πολυτέκνων ή
Τέκνων Πολυτέκνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

033

205,
206,
207,
209,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

034

205,
206,
207,
209,
210,
211,
212

1

1

-

-

-

-

-

-

-

205,
206,
207,
209,
210,
211,
212

1

-

1

-

-

-

-

-

-

205,
206,
207,
209,
210,
211,
212

2

-

1

-

-

-

-

-

1

037
205,
(κύριος) 138, 206,
157 207,
038
(α΄επικ.)
209,
138, 210,
039
156, 211,
(β΄επικ.)
157 212

1

-

1

-

-

-

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕ)

32

14

7

4

1

0

3

0

3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

43

18

10

6

2

1

3

0

3

ΔΕ Πληροφορικής

ΔΕ Μαγείρων

035
(κύριος)
ΔΕ14

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ Αποθηκάριων

ΔΕ Κλιβανιστών
Αποστείρωσης

ΔΕ Οδηγών

040
(α΄επικ.)

036

* Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες από
υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές κατά τη σειρά του πίνακα γενικής κατάταξης, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους τις θέσεις αυτές.
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Δ) 30 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), ως ακολούθως:
Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων της ειδικότητας στον φορέα, οι
οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας ατόμου
που έχει τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Στις στήλες (2) και (4) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η γενική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη
και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3) και (5) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η γενική εμπειρία δεν λαμβάνεται
υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.
Η ειδική εμπειρία σε 2βάθμιο ή 3βάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις προκηρυσσόμενες
θέσεις (με και χωρίς εμπειρία).

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7

4

2

1

-

7

4

2

1

0

041

211,
212,
213,
214,
215,
216,
217,
218

2

1

1

-

-

041

211,
212,
213,
214,
215,
216,
217,
218

2

2

-

-

-

I) Υγειονομικού Προσωπικού

ΥΕ1

ΥΕ Βοηθών Θαλάμου Τραυματιοφορέων

041

211,
212,
213,
214,
215,
216,
217,
218

ΣΥΝΟΛΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΥΕ)
II) Λοιπού Προσωπικού

ΥΕ2

ΥΕ3

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

ΥΕ Λαντζέρη
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ΥΕ4

ΥΕ5

ΥΕ6

ΥΕ7

Θέσεις Ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο
καθώς και τέκνων ατόμων
με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

041

211,
212,
213,
214,
215,
216,
217,
218

4

1

3

-

-

041

211,
212,
213,
214,
215,
216,
217,
218

9

4

4

1

-

041

211,
212,
213,
214,
215,
216,
217,
218

5

3

2

-

-

041

211,
213,
214,
215,
216,
217,
218

1

-

1

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΥΕ)

23

11

11

1

0

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

30

15

13

2

0

ΥΕ Τραπεζοκόμων

ΥΕ Καθαριστών-ριών

ΥΕ Φυλάκων

ΥΕ Πλυντών-ριών
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Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.
Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής *

001

ΠΕ1 - ΠΕ14
ΠΕ16 - ΠΕ20

Πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής *

002

ΠΕ15

Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής *

003

ΠΕ21

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με
ειδίκευση στην Ψυχολογία *

004

ΠΕ22

Πτυχίο ή δίπλωμα Διαιτολογίας ή Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής *

005

ΠΕ23

Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής *

006

ΠΕ24

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής
Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)
ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας
Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών
Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης
και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής
και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής *

007

ΠΕ25

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή
Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων **

008

ΠΕ27
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Οικονομικών Επιστημών ή
Οικονομικής Επιστήμης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Περιφερειακής και Οικονομικής
Ανάπτυξης *

009

ΠΕ26α

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης *

010

ΠΕ26β

Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης
και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Πολιτικής Επιστήμης
και Ιστορίας *

011

ΠΕ26γ

Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από
2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ
και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Πολιτισμικής
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας*

012

ΠΕ26δ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
** ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
IΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ραδιολογίας και Ακτινολογίας ή Ακτινολογίας και
Ακτινοθεραπείας *

013

ΤΕ1

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας *

014

ΤΕ2

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας *

015

ΤΕ3

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων *

016

ΤΕ4

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής *

017

ΤΕ5

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας
Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας *

018

ΤΕ6

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μαιευτικής *

019

ΤΕ7

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΔΑ: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

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

020

ΤΕ8 - ΤΕ9

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Βιολογικής
Γεωργίας και Τροφίμων*

021

ΤΕ11

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και
Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών
ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής
Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και
Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και
Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

022

ΤΕ12

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ή Μηχανικών
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας *

023

ΤΕ13

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΔΑ: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αυτοματισμού ή Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. ή
Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Τ.Ε. - Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. - Μηχανολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε. ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με
κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
με κατεύθυνση Δομοστατικών Μηχανικών Τ.Ε. *

909

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

024

ΤΕ10

*ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
**ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
IIΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών Συσκευών
Απεικονίσεων ή Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας ή Βοηθών Ακτινολογικών
Εργαστηρίων ή Χειριστών Ιατρικών Συσκευών ή Βοηθών Ιατρικών Συσκευών ή
Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας ή Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

025

ΔΕ1

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της απαιτούμενης άδειας άσκησης
επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου ή της βεβαίωσης ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου.

026

ΔΕ2

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΔΑ: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών
Εργαστηρίων - Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών
Εργαστηρίων - Αιματολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθού Ιατρικών και Βιολογικών
Εργαστηρίων- Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Ιατρικών
Εργαστηρίων ή Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
ή Βοηθών Ιατρικών-Βιολογικών- Ακτινολογικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων
ή Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων ή Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

027

ΔΕ3

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής
Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών
Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός
Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής
Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός
Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή
Βοηθός Νοσηλευτικής Ταραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές
παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

028

ΔΕ4

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας
και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας
του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής
Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

029

ΔΕ5 - ΔΕ8

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΔΑ: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή
ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ή
Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης
επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε
με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

030

ΔΕ9 - ΔΕ11

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου 030 θα καλυφθούν από
υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους:
Με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής,
ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ή
Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής,
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για
την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η, απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια
άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

031

ΔΕ9 - ΔΕ11
(α΄ επικ.)

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω,
κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών, με κωδικό τίτλου 031, θα καλυφθούν από
υποψηφίους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία (βλέπε πρόσθετα
προσόντα - κωδ. 155) στην αντίστοιχη ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη άδεια
άσκησης επαγγέλματος και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου
Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής
σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο
τίτλο της αλλοδαπής.

032

ΔΕ9 - ΔΕ11
(β΄ επικ.)

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα Πληροφορικής ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα ΠληροφορικήςΔικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού
Τομέα ή Απολυτήριος τίτλος: (i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

033

ΔΕ12

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΔΑ: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ

912

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος ΑΣΕΠ 24/13.09.2018

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής
τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef ) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ. 151/1971
(ΦΕΚ 52Α’) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου.

034

ΔΕ13

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπάλληλος Αποθήκης και
Συστημάτων Εφοδιασμού ή Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης
ή Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

035

ΔΕ14
(κύριος)

Πιστοποιητικό άδειας από τη Δημόσια Σχολή Απολυμαντών του Υπουργείου
Υγείας.

036

ΔΕ15

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων
Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων
ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων
ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα
Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας,
δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου
ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου
ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

037

ΔΕ16
(κύριος)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

Σε περίπτωση που η θέση με κωδικό ΔΕ16 δεν καλυφθεί από υποψήφιο με
τους ανωτέρω κατά περίπτωση τίτλους σπουδών με κωδικό 037, θα καλυφθεί
από υποψήφιο που κατέχει οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.

038

ΔΕ16
(α΄επικ.)

Σε περίπτωση που η θέση με κωδικό ΔΕ16 δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τους
τίτλους σπουδών με κωδικό 038, θα καλυφθεί από υποψήφιο που κατέχει έναν
από τους κατωτέρω τίτλους: Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και
το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών (βλέπε πρόσθετα προσόντα - κωδ. 156), μετά την απόκτηση
της απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

039

ΔΕ16
(β΄επικ.)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

040

ΔΕ14
(α΄επικ.)

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980)
ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή Απολυτήριος τίτλος τριταξίου
γυμνασίου ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

041

ΥΕ1-ΥΕ7

Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί.
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

101

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

102

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας

103

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Καρδιολογίας

104

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιατρικής

105

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Νευρολογίας

106

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογίας

107

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής

108

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Χειρουργικής

109

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας

110

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ορθοπεδικής

111

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Οφθαλμολογίας

112

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ουρολογίας

113

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας

114

ΑΔΑ: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ
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ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Άδεια άσκησης Οδοντριατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Οδοντιατρικού επαγγέλματος

115

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Αναισθησιολογίας

116

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Νεφρολογίας

117

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Βιοπαθολογίας - Μικροβιολογίας

118

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Κυτταρολογίας

119

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

120

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις για
την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού

121

Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται

122

Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου ή Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού
Συλλόγου

123

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

124

Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του
Διαιτολόγου - Διατροφολόγου (π.δ. 133/2014 / Φ.Ε.Κ. 213/1.10.2014/τ.Α΄), όπως ισχύει

125

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας

126

Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή-τριας ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή-τριας

127

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες
τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Επισκέπτη -Επισκέπτριας
Υγείας

128

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών

129

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού

130

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή

131

Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του
Τεχνολόγου Ραδιολόγου - Ακτινολόγου (π.δ. 160/24.10.2014 / Φ.Ε.Κ. 242/7.11.2014/τ.Α΄)

132

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού φαρμακείου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Βοηθού φαρμακείου (ν. 3919/2011, όπως ισχύει)

133

Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ
ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος
έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004

134

Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών- Μαιευτών, η οποία να είναι σε ισχύ
(β.δ. 206/16.2.1966, Φ.Ε.Κ. Α’/50/1966)

135

Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), η οποία να είναι
σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση
ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους

136
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ΛΟΙΠΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε
ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να
είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της υπουργικής απόφασης Γ4α/Γ.Π.100714/12.12.2014
(Φ.Ε.Κ. 3477/Β΄/23.12.2014)

137

Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012)

138

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξης

141

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών

142

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης ή
Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας
Μηχανολόγου

143

Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης
ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του
π.δ. 108/2013

144

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας ή Άδεια άσκησης
επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012

145

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνικού Ψυκτικού Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας ή Άδεια
άσκησης επαγγέλματος Εργοδηγού Ψυκτικού του π.δ. 1/2013

146

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων
και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με
τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 147 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν ***

147

Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

148

Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

149

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

150

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε μηχανογραφημένο λογιστήριο

151

Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στη χρήση νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος

152

Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε μηχανογραφημένο λογιστήριο

153

Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων (π.δ. 20/3.3.2017 / Φ.Ε.Κ. 34/2017/τ.Α΄)

154

Εμπειρία τριών (3) ετών μετά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος, στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων

155

Εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τριών (3) ετών μετά την απαιτούμενη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

156

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

157

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

201

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.

202

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

203

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

204

Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (πλην αγγλικής)

205

Γνώση 3ης ξένης γλώσσας (πλην αγγλικής)

206

Γνώση αγγλικής γλώσσας

207

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

208

ΑΔΑ: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ

916

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος ΑΣΕΠ 24/13.09.2018

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. ή Δεύτερος τίτλος σπουδών

209

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων
και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με
τον τίτλο σπουδών τους για τις θέσεις που προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν ***

210

Εμπειρία έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα*

211

Εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με
το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης**

212

Αριθμός Ανήλικων Τέκνων (για υποχρεωτικής εκπαίδευσης θέσεις)

213

Τέκνο Πολύτεκνης οικογένειας (για υποχρεωτικής εκπαίδευσης θέσεις)

214

Τέκνο Τρίτεκνης οικογένειας (για υποχρεωτικής εκπαίδευσης θέσεις)

215

Χρόνος ανεργίας για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως 8 συνολικά (για υποχρεωτικής εκπαίδευσης θέσεις)

216

Ηλικία 24 έως 40 ετών (για υποχρεωτικής εκπαίδευσης θέσεις)

217

Ηλικία 40 ετών και άνω (για υποχρεωτικής εκπαίδευσης θέσεις)

218

Σημείωση:
* Ως εμπειρία σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα που μοριοδοτείται σε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις νοείται η απασχόληση σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το
γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του
βασικού τίτλου σπουδών με το οποίο ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες
απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή βεβαίωση, μετά τη λήψη της αδείας ή βεβαίωσης. Η απόδειξη της εμπειρίας θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τρόπος
απόδειξης - Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις) του Παραρτήματος Β΄.
** Η εν λόγω εμπειρία θα βαθμολογηθεί για το διάστημα πέραν του είδους και χρονικού διαστήματος της προϋπηρεσίας σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα (όπως η τελευταία αναλύεται στο προηγούμενο
εδάφιο) εφόσον την κατέχει αποδεδειγμένα ένας υποψήφιος. Η απόδειξη της εμπειρίας θα γίνει σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τρόπος απόδειξης - Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της
εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις) του Παραρτήματος Β΄.
*** Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για τις οποίες, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ του Κεφαλαίου Α΄, απαιτείται ως κύριο προσόν πιστοποιημένη γνώση Η/Υ κατ’ ελάχιστο
στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένου β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου, πρέπει, εφόσον διαθέτουν τη σχετική πιστοποίηση, πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό 147 στο πεδίο Λοιπά Κύρια Προσόντα της
αίτησής τους.
Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
εφόσον δεν κατέχουν ειδικότητα Διοικητική, Λογιστική ή Γραμματειακή και διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ κατ΄ ελάχιστο στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένου β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου
θα βαθμολογούνται με εκατό (100) μονάδες. Προς τούτο πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό 210 στο πεδίο
Πρόσθετα Προσόντα της αίτησής τους.
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες οι οποίοι αφενός πληρούν τα απαιτούμενα
ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα και κωδικό θέσης κύρια προσόντα και πληρούν το κριτήριο της «Εντοπιότητας» όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Β΄ θα περιληφθούν σε ειδικό πίνακα, τον πίνακα «Εντοπιότητας». Η
τελική κάλυψη των θέσεων θα βασιστεί στα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ περί της διαδικασίας αξιοποίησης κατά
προτεραιότητα του πίνακα εντοπιότητας έναντι του γενικού πίνακα κατάταξης δηλαδή, για τις θέσεις της νήσου
Θήρας προτάσσονται εντός του ιδίου πίνακα προσόντων, των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των
μονάδων που συγκεντρώνουν, οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Θήρας όπως προβλέπεται στην
περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Οι υποψήφιοι για να μπορούν να κάνουν χρήση του κριτηρίου της εντοπιότητας πρέπει να δεσμευτούν εφόσον
προσληφθούν, ότι θα παραμείνουν στη θέση πρόσληψης επί μία τουλάχιστον δεκαετία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Παράρτημα Β΄ της παρούσης. Ειδικά για τους υποψηφίους της ιατρικής/οδοντιατρικής ειδικότητας το
παραπάνω χρονικό όριο ορίζεται σε μία τουλάχιστον τριετία.
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Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ Ή ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
κατά ειδικότητα θα καλυφθεί από την ειδική κατηγορία των Πολυτέκνων/τέκνων Πολυτέκνων εφόσον υπάρχουν
και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και
συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Β΄ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄ και Ε΄.
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ Ή ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατά
ειδικότητα θα καλυφθεί από την ειδική κατηγορία των τριτέκνων ή τέκνων τριτέκνων εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄ και Ε΄.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Ή ΣΥΖΥΓΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΑΦΟΡΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ)
Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως
διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ και κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική
στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις
εκατό (50%) εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή
τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄ και Ε΄. Η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα
δικαιούχο μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) αποκλείει τους υπόλοιπους.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων,
γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, άτομα με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από υποψηφίους των κατηγοριών αυτών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από
υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής.
ΣΤ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα λοιπά κύρια προσόντα (ή
τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με
μειωμένα λοιπά κύρια προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαραίτητα προσόντα.
Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας (α, β,), οι επικουρίες αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα λοιπά κύρια προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοιχούν
στον κάθε βαθμό επικουρίας.
Όλα τα ανωτέρω κύρια ή επικουρικά και πρόσθετα προσόντα/κριτήρια τα οποία επικαλείται ο υποψήφιος στην
αίτηση συμμετοχής του πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα κύρια προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων
όπως αναγράφονται στο Κεφάλαιο Α΄ και στα Παραρτήματα της παρούσας προκήρυξης καλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 την επομένη της ανάρτησης της Προκήρυξης στο πρόγραμμα Διαύγεια και
στη διαδικτυακή διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και σε κάθε περίπτωση εντός του
οριζομένου από το Γ.Ν. Θήρας χρονικού διαστήματος, τα εξής:
1) Συμπληρωμένη και πρωτότυπα υπογεγραμμένη την κατά περίπτωση Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωσή τους,
2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης
της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δυο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού
βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως και
3) όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη παραστατικά/δικαιολογητικά/πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών
για την τεκμηρίωση των τυπικών, κύριων και πρόσθετων προσόντων της ειδικότητας- κωδικού θέσης που αιτούνται, τα οποία δηλώνουν υπεύθυνα στην αίτηση συμμετοχής τους ότι κατέχουν, παραθέτοντας με διακριτή αρίθμηση και ταξινομημένα ακριβώς με τη σειρά που αναφέρονται από τον υποψήφιο στην αίτηση για να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από την επιτροπή προσλήψεων και αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄).
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Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη
τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν στην αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επισυνάπτεται δικαιολογητικό που αφορά σε κύριο προσόν της ειδικότητας και κωδικού θέσης όπως προσδιορίζονται από την παρούσα προκήρυξη, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία
και περιλαμβάνεται στον πίνακα απορριπτέων.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών δεν προβλέπεται και η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.
Η αποστολή του κλειστού φακέλου μπορεί να γίνει:
α) ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή
β) μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών.
Στο φάκελο θα αναγράφονται τα εξής:
ΠΡΟΣ:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),
ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΑΧΑΡΝΑΙ
Υπόψη: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΙΤΗΣΗ
Για την προκήρυξη υπ’ αρ. 1/2018 Γ.Ν. Θήρας
Στοιχεία Αποστολέα: ……. (ονοματεπώνυμο),
Κατηγορία Εκπαίδευσης:
Ειδικότητα:
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας συστημένου ή ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα
ληφθούν υπόψη και οι υποψήφιοι θα περιληφθούν στον πίνακα απορριπτέων για τυπικούς λόγους. Επίσης ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές και οι υποψήφιοι αποκλείονται από τη διαδικασία και περιλαμβάνονται
στον πίνακα απορριπτέων
Οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται το ειδικό έντυπο Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης, την Υπεύθυνη
Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας και την προκήρυξη με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) και του ΓΝ Θήρας (www.santorini- hospital.gr). Επίσης, το κείμενο
της προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στην έδρα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού), όπως
επίσης και στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, από όπου και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν και τα
ειδικά έντυπα Αίτησης-Υπεύθυνης δήλωσης και την Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις μίας μόνο εκπαιδευτικής κατηγορίας προσωπικού και μίας ειδικότητας. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών εκπαιδευτικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με δική τους ευθύνη την αίτηση συμμετοχής τους η οποία επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την αντίστοιχη ειδικότητα την οποία επιλέγουν. Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν πριν ή μετά το ανωτέρω οριζόμενο ως διάστημα υποβολής αιτήσεων δεν θα ληφθούν
υπόψη. Επίσης αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν με άλλον τρόπο πλην της συστημένης επί αποδείξει αποστολής
δεν θα ληφθούν υπόψη από την επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει κατ’ ελάχιστο τα κύρια προσόντα όπως απαιτούνται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα,
ανά ειδικότητα και κωδικό θέσης, κατατάσσεται σε πίνακα με σειρά προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπου έχουν συνεκτιμηθεί τα κύρια και πρόσθετα προσόντα όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων που προβλέπονται βάσει του άρθρου 20 του ν. 4505/2017 (ΦΕΚ
189/Α΄/8.12.2017) στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50869/3.7.2018 (ΦΕΚ 2706/Β΄/9.7.2018
και ΦΕΚ 3710/Β΄/29.8.2018).
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π.Ε. - Τ.Ε.

Δ.Ε.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-παρ. 1)
1

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (1)

Βαθμός × 110
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2

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

3

Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. ή Δεύτερος τίτλος σπουδών (3)

919

150

-

-

150

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-παρ. 2) (4)
4

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

250

-

5

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο
της θέσης

120

-

6

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

120

-

7

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

60

-

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-παρ. 4) (5)
8

Εμπειρία σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα έως και 24 μήνες

17 ανά μήνα

9

Εμπειρία έως και 84 μήνες

7 ανά μήνα

Το σύνολο της εμπειρίας (8 και 9) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 108 μήνες
ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ή/ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΟ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄) (6)
10 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

70

11 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

50

12 Καλή γνώση ξένης γλώσσας
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)

30
(7)

13 Γνώση χειρισμού Η/Υ (όπου δεν προβλέπεται ως κύριο προσόν)

-

100

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-παρ. 11) (8)
Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θήρας
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
(1) Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής (βάση 5 άριστα 10) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αναγόμενος στην 10βαθμη κλίμακα) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.
(2) Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ως δεύτερος τίτλος σπουδών
(σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης) βαθμολογούμενος ως κριτήριο με 150 μονάδες,
σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3051/2002, θεωρείται
μόνο τίτλος Α.Ε.Ι. (ΠΕ) προκειμένου για τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι. (ΤΕ)
προκειμένου για τις θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).
(3) Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. 12μηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη. Για τους υποψηφίους
πλήρωσης θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι σπουδών Δ.Ε. από ένα, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον κύριο πίνακα, βαθμολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με 150 μονάδες
για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείμενο συναφές με
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί
τυπικό προσόν διορισμού στις προκηρυχθείσες θέσεις, σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον ο δεύτερος τίτλος σπουδών κριθεί συναφής, βαθμολογείται με 150 μονάδες. Προκειμένου όμως για κατάταξη σε επικουρικούς πίνακες
στους οποίους οι τίτλοι σπουδών διαφοροποιούνται ως προς τους κύριους τίτλους σπουδών, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους τίτλους, από τους τίτλους που απαιτούνται για την κατάταξή του στον επικουρικό πίνακα, δεν βαθμολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με
150 μονάδες ακόμα και αν ο δεύτερος τίτλος είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
Επίσης για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, για τον υποψήφιο που κατέχει δύο ή περισσότερους
τίτλους σπουδών, έκαστος των οποίων ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού, προκειμένου
για την κατάταξή του, λαμβάνεται υπόψη ο δηλωθείς από αυτόν βασικός τίτλος σπουδών, χωρίς να ερευνάται εάν
η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η βεβαίωση αποκτήθηκε με βάση αυτόν τον τίτλο σπουδών. Ο δεύτερος εκ των
αποδεκτών τίτλων σπουδών τεκμαίρεται συναφής και βαθμολογείται με 150 μονάδες.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) που συμμετέχουν στη διαδικασία με
τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και με οποιονδήποτε τίτλο σπουδών τουλάχιστον υπο-
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χρεωτικής εκπαίδευσης, καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας όπως αυτή προκύπτει από τη
βαθμολόγηση των κριτηρίων κατάταξης υποψηφίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των κριτηρίων του
βασικού τίτλου σπουδών και του Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή δεύτερου τίτλου σπουδών.
(4) Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται κατά το μέγιστο
για δύο (2) μεταπτυχιακούς και δύο (2) διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Ισχύουν όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ συνόλου διδακτορικών και συνόλου μεταπτυχιακών τίτλων, κάθε φορά όμως υπολογίζεται ο συνδυασμός τίτλων που
αποδίδει τις περισσότερες μονάδες ανά κατηγορία (μετ/διδ).
(5) Η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο
της προς πλήρωση θέσης μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και έως 84 μήνες. Εφόσον η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης
έχει διανυθεί σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα, μοριοδοτείται με δεκαεπτά (17) μονάδες
ανά μήνα και για συνολική εμπειρία έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επισημαίνεται ότι το σύνολο της εμπειρίας (8 και 9) θα προσμετρηθεί ως κατ’ ανώτατο τους 108 μήνες συνολικά. Η εμπειρία τόσο σε καθήκοντα ή έργα
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης όσο και η
εξειδικευμένη σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα όπως προβλέπεται από την προκήρυξη προκειμένου να προσμετρηθεί πρέπει να περιλαμβάνεται σε έντυπη Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας όπου
θα παρατίθεται αναλυτικά από τον υποψήφιο το είδος και η διάρκειά της σε έτη, μήνες, ημέρες συνολικά όπως
επίσης και να παρατίθενται συνημμένα τα παραστατικά τεκμηρίωσης της κατοχής της όπως αναφέρονται στην
παράγραφο 4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τρόπος απόδειξης - Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές
διευκρινίσεις) του Παραρτήματος Β΄.
(6) Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. Θα προσμετρηθούν έως και τρεις (3) συνολικά γλώσσες συμπεριλαμβανομένης της αγγλικής.
(7) Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον δεν κατέχουν ειδικότητα Διοικητική, Λογιστική ή Γραμματειακή και διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση
χειρισμού Η/Υ κατ΄ ελάχιστο στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένου β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου θα βαθμολογούνται με εκατόν (100) μονάδες. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ θα γίνει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράστημα Γ΄ της προκήρυξης.
(8) Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θήρας (περ. ιδ΄ της παρ. 8, άρθρο 17, ν. 2190/1994, όπως
ισχύει) εφόσον επιθυμούν την πρόσληψή τους σε θέση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όπως προκηρύσσεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50869/3.7.2018 (ΦΕΚ 2706/Β΄/9.7.2018) δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή α) εφόσον κατέχουν ιατρική ή οδοντιατρική ειδικότητα επί μία τριετία τουλάχιστον και β) εφόσον
κατέχουν οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα πλην ιατρικής ή οδοντιατρικής επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, προσκομίζουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας) του
δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). Οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του ανωτέρω πλεονεκτήματος και δέχονται να υπηρετήσουν στη θέση της επιλογής τους ως προαναφέρθηκε,
δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 3051/2002, να αποσπασθούν, μετατεθούν, μεταταγούν ή
μεταφερθούν πριν τη συμπλήρωση των χρονικών ορίων που προαναφέρθηκαν αναλόγως της ειδικότητας.
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (Για τους υποψήφιους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, θα προηγηθεί αυτός που
έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει θα προηγηθεί ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ
τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ανήλικα
τέκνα
1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ (1)

ΜΟΝΑΔΕΣ

Για καθένα από τα δύο πρώτα

60

Για καθένα από τα επόμενα

120

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

170

Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας

120

2) ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’- παρ. 7), για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως 8 συνολικά

20

(2)

3) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- παρ. 4)
α. Εμπειρία σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα έως και 24 μήνες

17 ανά μήνα

β. Εμπειρία έως και 84 μήνες

7 ανά μήνα

Το σύνολο της εμπειρίας (3α και 3β) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 108 μήνες
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Από 24 έως 40 ετών

50

Από 40 ετών και άνω

75

(3)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- παρ. 11)
Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θήρας

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
(1) Για την απόδειξη του κριτηρίου «Αριθμός Τέκνων» καθώς και για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β’ και Ε΄ της παρούσας.
(2) Η εμπειρία σε οποιαδήποτε καθήκοντα μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και έως 84 μήνες. Εφόσον η
εμπειρία έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα, μοριοδοτείται
με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επισημαίνεται ότι το σύνολο της εμπειρίας (3α και 3β) θα προσμετρηθεί ως κατ’ ανώτατο τους 108 μήνες συνολικά. Η εμπειρία
όσο και η εξειδικευμένη σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα όπως προβλέπεται από την προκήρυξη προκειμένου να προσμετρηθεί πρέπει να περιλαμβάνεται σε έντυπη Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας όπου θα παρατίθεται αναλυτικά από τον υποψήφιο το είδος και η διάρκειά της σε έτη, μήνες, ημέρες συνολικά
όπως επίσης και να παρατίθενται συνημμένα τα παραστατικά τεκμηρίωσης της κατοχής της όπως αναφέρονται
στην παράγραφο 4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τρόπος απόδειξης - Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και
λοιπές διευκρινίσεις) του Παραρτήματος Β΄.
(3) Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Θήρας (περ. ιδ΄ της παρ. 8, άρθρο 17, ν. 2190/1994, όπως
ισχύει) εφόσον επιθυμούν την πρόσληψή τους σε θέση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όπως προκηρύσσεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50869/3.7.2018 (ΦΕΚ 2706/Β΄/9.7.2018) δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, προσκομίζουν «βεβαίωση
μόνιμης κατοικίας» (όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο
279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). Οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του ανωτέρω πλεονεκτήματος και δέχονται να
υπηρετήσουν στη θέση της επιλογής τους ως προαναφέρθηκε, δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14
του ν. 3051/2002, να αποσπασθούν, μετατεθούν, μεταταγούν ή μεταφερθούν πριν τη συμπλήρωση των χρονικών
ορίων που προαναφέρθηκαν.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ (Για τους υποψήφιους Υ.Ε.)
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων,
προηγείται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο υποψήφιος που
έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων που θα πληρούν τους όρους της προκήρυξης θα διενεργηθεί ως εξής:
πρώτα θα αξιολογηθούν όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων ως προς τα κύρια προσόντα τους ανά ειδικότητα- θέση.
Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τα κύρια προσόντα θα αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και θα περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων. Στη συνέχεια θα αξιολογηθούν / βαθμολογηθούν τα πρόσθετα ανά
ειδικότητα-θέση προσόντα που κατέχει ο υποψήφιος τα οποία, βαθμολογούνται επιπρόσθετα. Η κατάταξη όλων
των υποψηφίων που δεν θα περιληφθούν για κάποιο λόγο στον πίνακα απορριπτέων θα γίνει κατόπιν της συναξιολόγησης των κύριων προσόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσθετα προσόντα-κριτήρια, όπως ορίζονται ανά
κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα. Παράλληλα με τον πίνακα γενικής κατάταξης θα συνταχθεί και πίνακας
εντοπιότητας όπως επίσης και πίνακες ειδικών κατηγοριών, πολυτέκνων, τριτέκνων και συγγενών με βαθμό αναπηρίας 67% και άνω όπου και όπως προβλέπεται.
Για την τεκμηρίωση των κύριων και πρόσθετων προσόντων-κριτηρίων που προβλέπονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα θα ισχύσουν τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ της παρούσας.
Η επιλογή του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4505/2017 και τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 4
του Πρώτου Μέρους του Γενικού Κανονισμού Εργασίας της Εταιρείας (υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3638/29.5.2007, τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε.
όπως ισχύει) θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης επιτροπής η σύνθεση και ο ρόλος της οποίας έχει
αποτυπωθεί σε σχετική απόφαση του ΔΣ. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο Γενικό Κανονισμό Εργασίας της
Εταιρείας, η σύνθεση της Επιτροπής είναι πενταμελής για την αξιολόγηση των θέσεων ιατρικών ειδικοτήτων και
πενταμελής επίσης για την αξιολόγηση των υπολοίπων θέσεων υγειονομικών, διοικητικών και τεχνικών ειδικοτήτων. Ο ρόλος των προαναφερόμενων Επιτροπών Προσλήψεων συνίσταται στον έλεγχο των αιτήσεων σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα στην προκήρυξη, στη σύνταξη προσωρινών ανά ειδικότητα / θέση πινάκων
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κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων και την υποβολή πρακτικού - εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας το οποίο θα εγκρίνει με απόφασή του το εν λόγω αποτέλεσμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το
ιδρυτικό νόμο της ΑΕΜΥ ν. 3293/2004.
Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση υποβολής της προτυποποιημένης από την ΑΕΜΥ ΑΕ αίτησης η οποία επισυνάπτεται στο παρόν κείμενο της προκήρυξης και να επισυνάψουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναλόγως
της θέσης για την οποία αιτούνται. Η Επιτροπή Προσλήψεων για την κατάρτιση των πινάκων θα αξιολογήσει τα
αναγραφόμενα στην αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης και συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου ως προς την πληρότητα του περιεχομένου και την εγκυρότητα των αναφερόμενων σε αυτή. Η κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς πίνακες θα γίνει βάσει της
αίτησης ενώ η επιτροπή θα διενεργήσει έλεγχο των δικαιολογητικών για τους κατατασσόμενους βάσει αίτησης
στις θέσεις προσληπτέων. Στην περίπτωση που από τα συνημμένα της αίτησης δικαιολογητικά δεν τεκμηριώνεται
η κατάταξη υποψηφίου σε θέση προσληπτέου, τότε η Επιτροπή θα προβαίνει σε έλεγχο του επόμενου από τον πίνακα κατάταξης μέχρι τη σύνταξη του προσωρινού πίνακα προσληπτέων όπου από τα συνημμένα δικαιολογητικά
θα τεκμηριώνονται όσα δηλώνει υπεύθυνα ο υποψήφιος στην αίτησή του.
Στους πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων.
Οι εν λόγω προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων θα αναρτηθούν στη Διαύγεια καθώς
και στην ιστοσελίδα της ΑΕΜΥ ΑΕ και του ΓΝ Θήρας ενώ θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ για έλεγχο νομιμότητας. Παράλληλα αποστέλλεται στον τύπο Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.
Πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να πραγματοποιηθούν από την A.E.M.Y. Α.Ε.
προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ν. 4505/2017,
άρθρο 20 παρ. 5, ΦΕΚ 189/8.12.2017/τ.Α΄).
Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ν. 4505/2017, οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει
από την επομένη της ανάρτησής τους στη Διαύγεια και σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΑΕΜΥ ΑΕ και
του ΓΝ Θήρας της απόφασης του ΔΣ με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων.
Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού
παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας  Φορέας Δημοσίου  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) είτε από Δημόσιο
Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να
αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου
μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το
καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της αυτοπροσώπως ή αποστολή ταχυδρομικώς επί αποδείξει στο
ΑΣΕΠ στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την προκήρυξη 1/2018 Γ.Ν. Θήρας
για το Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ
Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Η ΑΕΜΥ ΑΕ οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των προσληπτέων, των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης καθώς και όσων κρίνεται
απαραίτητο στο πλαίσιο του ελέγχου. Κατόπιν της διενέργειας από το ΑΣΕΠ του ελέγχου των πινάκων κατ’ ένσταση
αλλά και της νομιμότητας, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων, θα ενημερωθεί εγγράφως
η ΑΕΜΥ ΑΕ, με σχετική απόφαση, προκειμένου να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και προσληπτέων. Οτιδήποτε περαιτέρω αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού προβλέπεται
από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρίας όπως ισχύει όπως επίσης και στο νομικό
πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία όπως αποτυπώνεται στους νόμους 3293/2004 και 3429/2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η A.E.M.Y. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4505/2017 (ΦΕΚ 189/
8.12.2017/τ.Α΄) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αμέσως μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων προσληπτέων και κατάταξης των υποψηφίων.
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Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά πρόσληψης που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων
των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες
(ν. 3242/2004, ν. 3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013), εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας,
άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού/πρόσληψης και καλούνται για αναπλήρωση οι
αμέσως επόμενοι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. ΑΣΕΠ) καθώς και στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Επίσης, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της A.E.M.Y. Α.Ε., του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και του Α.Σ.Ε.Π., καθώς
και περίληψη αυτής, η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα,
τα όρια ηλικίας και την συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας (ν. 4505/2017, άρθρο 20 παρ. 2, ΦΕΚ 189/8.12.2017/τ.Α΄).
Αχαρνές, 7 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996 με τους
περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού).
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από
τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των
καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80
Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.
2313331540 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:
Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.),
μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο
χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς
και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο
και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση
ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.
2. Να έχουν γεννηθεί:
α) έως και το έτος 1997 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και
β) έως και το έτος 1998 οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ.
Εξαίρεση: Έως και το έτος 2002 οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών που είναι απόφοιτοι νοσηλευτικής σχολής.
3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. (ν. 4210/2013,
αρ. 7, παρ. 1).
4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 ν. 3528/2007 και Γενικός Κανονισμός Εργασίας ΑΕΜΥ Α.Ε., όπως
ισχύει), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού,
ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43,
ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου
τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας
για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
5. Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).
Εξαίρεση:
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων:
α) Για τους υποψηφίους του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών και
ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο
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όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16ο έτος της ηλικίας χωρίς την υποχρέωση
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες).
β) Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια
υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.
6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή,
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.
Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις,
δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στο
ΑΣΕΠ εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων.
Οι εν λόγω δε υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει
στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα/ιδιότητες και αφετέρου
να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης
υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επισημαίνεται ότι, κατά το στάδιο της κατάρτισης από την ΑΕΜΥ ΑΕ των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν
τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως, εφόσον συντρέχουν
οι ανωτέρω προϋποθέσεις, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και
προσληπτέων προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων
τους, από τα οποία πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη
προσόντα/κριτήρια.
Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι υποψήφιοι
που θα περιληφθούν στον πίνακα προσληπτέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για την πρόσληψη δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται η πρόσληψή τους, διαγράφονται από τον οικείο
πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Στην «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» επισυνάπτονται πλην των αναφερομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄, όπως
ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, τα ακόλουθα δικαιολογητικά με τα οποία οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα
προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της
σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης.
Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα (κύρια και πρόσθετα), τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από
τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προσόν, κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ο υποψήφιος υποβάλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος
του παρόντος Παραρτήματος (παρ. 12).
1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε
περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και
βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται
στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία προκήρυξη υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του
αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός
στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται
από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν
προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη
απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το
ζητούμενο από την προκήρυξη, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά
αναφερόμενους στην οικεία προκήρυξη υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου
οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το
εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια
το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν
το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται στην προκήρυξη ως προσόντα διορισμού (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου
οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την προκήρυξη, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.
Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους
δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που
ζητούνται από την προκήρυξη για τις κατά περίπτωση θέσεις.
 Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με
τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
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Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής, τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος (Νοσηλευτή-τριας, Ιατρού, Μαιών-ευτών, Οδοντιάτρου και Φαρμακοποιού), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα α) στις
διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις διατάξεις των
π.δ. 40/1986, ΦΕΚ 14/Α΄/1986 (νοσοκόμοι), 84/1986, ΦΕΚ 31/Α΄/1986 (ιατροί), 97/1986, ΦΕΚ 35/Α΄/1986 (μαίες/-ευτές), 98/1986, ΦΕΚ 35/Α΄/1986 (οδοντίατροι), 213/2003, ΦΕΚ 172/Α΄/2003 και υπουργική απόφαση Α4/5226/1987
ΦΕΚ 613/Β΄/1987 (φαρμακοποιοί), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα
ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται
ισοτιμία και αντιστοιχία.
Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών (βασικών,
μεταπτυχιακών) των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε
συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί και προσκομισθεί στο ΑΣΕΠ εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων
κατάταξης και προσληπτέων. Οι εν λόγω δε υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής
τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα/
ιδιότητες και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών
(πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο
της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επισημαίνεται ότι,
κατά το στάδιο της κατάρτισης από την ΑΕΜΥ ΑΕ των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως,
εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσληπτέων προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων
στην αλλοδαπή τίτλων τους, από τα οποία πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη προσόντα/κριτήρια.
Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που
κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α΄
της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν
με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού
ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από
το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι
Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση
του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει
στο πεδίο της αίτησης που αφορά στο βαθμό του τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».
Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας - Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε
περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο
θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
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Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος
της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή
Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους
στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό
μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
 Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση ισοτιμίας από την
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική
εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.ΟΠ.Π.) ή του
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε
εικοσάβαθμη κλίμακα.
β) Για Υποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από
τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
Για τους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, εάν από το πιστοποιητικό της Σχολής
Απολυμαντών δεν προκύπτει «ο βαθμός», απαιτείται βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής από την οποία να προκύπτει
ο βαθμός αποφοίτησης.
Για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) των τμημάτων του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ 52/Α΄/1971) Μαγειρικής Τέχνης και
Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυμνασίου.
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ, ΤΕ)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση
από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς
από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Σημείωση: Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η βεβαίωση
της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης
του θέματος της διδακτορικής διατριβής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να
προκύπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ
ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό
αντικείμενο ή η απαιτούμενη από την οικεία προκήρυξη εξειδίκευση, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της (βλ. Επισήμανση της παρ. 1).
Σημείωση: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται
μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία
του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που
ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των
τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες
χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για
την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε
φορά ή
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iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης
των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας
τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο
συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια
άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα
40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986 (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43) και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄ 613).
Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία
και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά νόμο φορέα (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί, συμπληρώνει το πεδίο της αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας της
αντίστοιχης κατηγορίας εκπαίδευσης.
3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
Α. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά περίπτωση) ή
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
- Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως ισχύει).
- Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού τουλάχιστον Β΄ τάξης, η οποία αποδεικνύεται μόνο με την
υποβολή όλων των όψεων του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε ισχύ, που
εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι είναι κάτοχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ή ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού τουλάχιστον
Β΄ τάξης (π.δ. 340/1998/Α΄/ΦΕΚ 228/6.10.1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
- Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Ανώτερων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης.
Επισήμανση: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ. 1/2013 (ΔΕ Ψυκτικού)
ή του π.δ. 108/2013 (ΔΕ Ηλεκτρολόγου) ή του π.δ. 112/2012 (ΔΕ Υδραυλικού), εφόσον στη νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας.
- Για τον κλάδο ΠΕ Ιατρών άδεια χρησιμοποίησης τίτλου αντίστοιχης Ιατρικής ειδικότητας.
- Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας.
Ειδικότερα, για τις άδειες των οδηγών αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης
της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης
θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
- η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
- η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει
την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την
προκήρυξη.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012,
όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, ν. 4383/2016, ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι
κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για
να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής.
Επισήμανση: για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται
υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Προκειμένου για την απόδειξη
κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του
ενδιαφερομένου.
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είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την προκήρυξη.
Σημείωση: Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση συμπληρώνουν τον κωδικό που
αντιστοιχεί στην άδεια ή βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος που απαιτείται από την προκήρυξη.
Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την επαγγελματική ταυτότητα, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής όσο και κατά τον
χρόνο πρόσληψης, πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια
ή βεβαίωση ή επαγγελματική ταυτότητα, που απαιτείται από την προκήρυξη, προκειμένου να προσμετρηθεί το
κριτήριο της εμπειρίας από τη λήψη αυτών.
Β. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
Για τους Ιατρούς:
- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο
υποβολής της αιτήσεως και της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο διορισμού.
- Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση από το Υπουργείο
Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Για τους Οδοντίατρους:
- Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου, η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον
χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο
διορισμού.
Για τους Νοσηλευτές-τριες (ΠΕ,ΤΕ):
- Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών /τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)., η οποία να είναι σε ισχύ ή Bεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους ή
- Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν.
3252/2004 (για τους Νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ).
Για τις Μαίες-ευτές:
Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών, η οποία να είναι σε ισχύ.
Για τους Φυσικοθεραπευτές-τριες ΤΕ:
- Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή
- Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή
- Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους
Για τους Επισκέπτες-τριες Υγείας ΤΕ (άρθρο 40, ν. 4058/2012 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3, του άρθρου
24 του ν. 4272/2014):
- Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή
- Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της
υπουργικής απόφασης Γ4α/Γ.Π. 100714/12.12.2014 (ΦΕΚ 3477/Β΄/23.12.2014).
Σημείωση: Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση συμπληρώνουν τον κωδικό που
αντιστοιχεί στην άδεια ή βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος που απαιτείται από την προκήρυξη.
4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ)
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του βασικού
τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται, σύμφωνα με
τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια
ή βεβαίωση ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητος, μετά την απόκτηση αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με
την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της βαθμολογούμενης εμπειρίας αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
1. Βαθμολογούμενη εμπειρία
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα:
α) Συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης για τις
θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις οποίες η εμπειρία
δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού.
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Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται:
i) Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή βεβαίωση εγγραφής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α (1) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος
απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.
Επισημάνσεις:
1. Για την ειδικότητα ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ: Με το π.δ. 133/19.9.2014 (ΦΕΚ 213/1.10.2014/τ.Α΄) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έγινε καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος Διαιτολόγου- Διατροφολόγου
και προβλέπεται εφεξής έκδοση βεβαίωσης περί συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του εν
λόγω επαγγέλματος.
2. Για την ειδικότητα ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ: Με το π.δ. 160/24.10.2014 (ΦΕΚ 242/Α΄/7.11.2014),
έγινε καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων - Ακτινολόγων και
προβλέπεται εφεξής έκδοση βεβαίωσης περί συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του εν
λόγω επαγγέλματος.
3. Για την ειδικότητα ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: Με το π.δ. 20/3.3.2017 (ΦΕΚ 34/Α΄/20.3.2017),
έγινε καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και προβλέπεται εφεξής έκδοση βεβαίωσης περί συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του εν λόγω
επαγγέλματος.
Ως εκ τούτου, για τις ανωτέρω ειδικότητες, προκειμένου να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία των εκατόν οκτώ (108) μηνών, κατ’ εξαίρεση, συνυπολογίζεται στη μετά την ανωτέρω, κατά περίπτωση, βεβαίωση περί
συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων και η εμπειρία μετά την απόκτηση του απαιτούμενου τίτλου σπουδών και
μέχρι την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 α.
ii) Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή βεβαίωση εγγραφής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου
2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.
iii) Ειδικότερα για τη θέση με κωδικό ΠΕ25 Οικονομικού η εμπειρία προσμετράται πριν και μετά την απόκτηση
της ζητούμενης από την προκήρυξη επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού ως εξής:
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31.12.1998 λαμβάνεται υπόψη (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού). Ο χρόνος
εμπειρίας που έχει διανυθεί από 1.1.1999 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια
(π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και προσμετράται μετά την λήψη αυτής.
Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Α (1) ή στην
ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που
ακολουθεί.
β) του είδους της εμπειρίας που ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού για τις θέσεις:
Κωδ. Θέσης ΔΕ9,
ΔΕ10, ΔΕ 11:

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα
προσόντα στον κωδικό 155 (β΄ επικουρικός)

Κωδ. Θέσης ΔΕ16:

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα πρόσθετα
προσόντα στον κωδικό 156 (β΄ επικουρικός)

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται:
i) Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματική άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α (1) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που
ακολουθεί.
ii) Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματική άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της
εμπειρίας) που ακολουθεί.
γ) του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην προκήρυξη ως τυπικόν προσόν διορισμού για
τις θέσεις:
Κωδ. Θέσης ΤΕ9:

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ στον κωδικό 151.

Κωδ. Θέσης ΤΕ12:

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ στον κωδικό 152.

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ στον κωδικό 153.
Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται:
i) Για τις θέσεις με κωδικό ΤΕ12 και ΔΕ8, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές
Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.
Κωδ. Θέσης ΔΕ8:
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ii) Ειδικότερα για τη θέση με κωδικό ΤΕ9 ΤΕ Λογιστικής, η εμπειρία προσμετράται πριν και μετά την απόκτηση
της ζητούμενης από την προκήρυξη επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού ως εξής:
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31.12.1998 λαμβάνεται υπόψη (διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού). Ο χρόνος
εμπειρίας που έχει διανυθεί από 1.1.1999 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια
(π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και προσμετράται μετά την λήψη αυτής.
Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Α (2) ή στην
ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που
ακολουθεί.
Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από την
προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού για τους ανωτέρω κωδικούς θέσεων βαθμολογείται επίσης και η
εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου
σπουδών ή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά εκατόν οκτώ (108) μηνών εμπειρίας, προσμετρούμενη, κατά περίπτωση είτε μετά την απόκτηση του ζητούμενου από την προκήρυξη
βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία είτε μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματική άδειας.
Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται:
i) Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην ενότητα Α (1) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.
ii) Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας)
που ακολουθεί.
δ) Σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα για τις θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η εν λόγω
εμπειρία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παρ. 2
(Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.
ε) Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι υποψήφιοι για πρόσληψη που κατέχουν αποδεδειγμένα προϋπηρεσία σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα θα βαθμολογηθούν με δέκα
επτά (17) μονάδες για κάθε μήνα έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες (κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
Γ4β/Γ.Π.οικ.50869/3.7.2018 - ΦΕΚ 2706/τ.Β΄/9.7.2018). Ως προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση σε δευτεροβάθμιο ή
τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου ή άσκηση
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο
της προς πλήρωση θέσης (κατά περίπτωση), μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με το οποίο ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά
τη λήψη της αδείας.
Η εν λόγω εμπειρία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Δ (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.
2. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
(1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα
να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται:
 Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης και
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς,
η χρονική διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική
διάρκεια της εμπειρίας.
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 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εξειδικευμένης εμπειρίας, και
• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι.
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η
χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική
διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
• Mια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Γ. Απόδειξη εμπειρίας για την κατηγορία ΥΕ:
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τους οποίους ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα, προσκομίζουν:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης
του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να
προκύπτει η χρονική διάρκεια απασχόλησης.
Δ. Απόδειξη εμπειρίας σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα (Ειδική Εμπειρία) για ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ:
Η απόδειξη της εμπειρίας σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα τεκμηριώνεται με τα παρακάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας που δεν προκύπτουν με ακρίβεια και
σαφήνεια τα κατωτέρω δεν θα προσμετράται το πρόσθετο προσόν στον υποψήφιο (κοινή υπουργική απόφαση υπ’
αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50869/3.7.2018 - ΦΕΚ 2706/τ.Β΄/9.7.2018).
(1) Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
 Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική
διάρκεια της εμπειρίας.
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς η
χρονική διάρκεια, το είδος της εμπειρίας και τα στοιχεία του δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο απασχολήθηκε ο υποψήφιος και
• Βεβαίωση του δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος από όπου θα προκύπτει η χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας που δηλώνει ο υποψήφιος.
 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς η
χρονική διάρκεια, το είδος της εμπειρίας και τα στοιχεία του δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο απασχολήθηκε ο υποψήφιος.
• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας και
• Βεβαίωση του δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος από όπου θα προκύπτει η χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας που δηλώνει ο υποψήφιος.
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(2) Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
 Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική
διάρκεια της εμπειρίας.
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς η
χρονική διάρκεια, το είδος της εμπειρίας και τα στοιχεία του δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο απασχολήθηκε ο υποψήφιος και
• Βεβαίωση του δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος από όπου θα προκύπτει η χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας που δηλώνει ο υποψήφιος.
 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς η
χρονική διάρκεια, το είδος της εμπειρίας και τα στοιχεία του δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο απασχολήθηκε ο υποψήφιος.
• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας και
• Βεβαίωση του δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος από όπου θα προκύπτει η χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας που δηλώνει ο υποψήφιος.
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από
τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος
της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή
ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος
της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς η χρονική διάρκεια απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας
της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο
κατά νόμο όργανο του κράτους - μέλους προέλευσης.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει
να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία
ενότητα του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ν. 4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/
26.3.2014).
Ειδικές Περιπτώσεις
1. Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος
της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
2. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών) στην οποία θα
αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και

ΑΔΑ: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ

Τεύχος ΑΣΕΠ 24/13.09.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

935

(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το
αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή
ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον
απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη
επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.
Σε περίπτωση εξειδικευμένης εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην ενότητα Α(2) ή Β (1) ή Β (2)
ή Δ (1) ή Δ (2) της παρ. 2 (Τρόπος απόδειξης εμπειρίας).
3. Διδακτική εμπειρία
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν:
(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν/ τα διδαχθέντα μαθήματα, η
διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής
(ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
(β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή πράξης πρόσληψης.
(γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση εξειδικευμένης εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην ενότητα Α(2) ή Β (1) ή Β (2)
ή Δ (1) ή Δ (2) της παρ.2 (Τρόπος απόδειξης εμπειρίας).
4. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην
περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την
απόκτησή της και μετά.
Όταν από την προκήρυξη απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, ο
χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας ή βεβαίωσης.
5. Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του
Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. - Τοπική Υπηρεσία Προγραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 και Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η
χρονική διάρκεια του προγράμματος.
Επισήμανση: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:
• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ.
• Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου.
Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις
• Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την
προκήρυξη και όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή βεβαίωση εγγραφής ή επαγγελματική άδεια οδήγησης ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου, μετά την απόκτηση αυτών, εκτός
των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.
• Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο
δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
• Για ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των
πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).
• Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως Ο.Α.Ε.Ε., όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας
σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.
Τονίζεται ότι, όταν με την προκήρυξη ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για
τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η εξειδικευμένη,
κατά περίπτωση, εμπειρία.
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5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΓΙΑ ΥΕ)
Για την απόδειξη του κριτηρίου «Ανήλικα Τέκνα», οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου στα δημοτολόγια του
οποίου είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014
(ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25.2.2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
6. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)
ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε., για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή του
τέκνου τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Ε΄ της παρούσας.
7. ΑΝΕΡΓΙΑ (ΓΙΑ ΥΕ)
(Βαθμολογία ανά εξάμηνο ανεργίας και μέχρι (8) συνολικά εξάμηνα)
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε., για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας πρέπει να προσκομίσουν
βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει: α) ότι κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως ή
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι άνεργοι και β) η τελευταία ημερομηνία της τελευταίας
εγγραφής συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης.
8. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας.
9. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Οι τίτλοι γλωσσομάθειας καθώς και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας.
10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
9 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
9 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ - ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
9 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Ή ΣΥΖΥΓΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
9 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι ανωτέρω ιδιότητες και οι ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης αποδεικνύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας.
11. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θήρας (περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17,
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει), εφόσον επιθυμούν την πρόσληψή τους σε θέση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όπως προκηρύσσεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50869/3.7.2018 (ΦΕΚ 2706/τ.Β΄/9.7.2018)
δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή α) εφόσον κατέχουν ιατρική ή οδοντιατρική ειδικότητα επί μία τριετία τουλάχιστον και β) εφόσον κατέχουν οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα πλην ιατρικής ή οδοντιατρικής επί μία τουλάχιστον δεκαετία.
Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, προσκομίζουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
Οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του ανωτέρω πλεονεκτήματος και δέχονται να υπηρετήσουν στη θέση της επιλογής τους ως προαναφέρθηκε, δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 3051/2002, να αποσπασθούν, μετατεθούν, μεταταγούν ή μεταφερθούν πριν τη συμπλήρωση των χρονικών ορίων που προαναφέρθηκαν
αναλόγως της ειδικότητας.
12. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ν. 4250/2014 άρθρο 1 ΦΕΚ 74/26.3.2014/τ.Α΄)
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου
που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) καθώς και πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.
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Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει
του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν. 4194/2013 / ΦΕΚ
208/27.9.2013/τ.Α΄), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.9.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία
μετέφρασε ή σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4194/2013.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις
οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα
αντίγραφα των τίτλων.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο
στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1 Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή
ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον
ΟΕΕΚ.
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές
πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40
της με αριθμό 121929/Η/31.7.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2123/Β΄/1.8.2014)
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθμ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)
ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθμ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε) (22.2.2006),
ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services (ΔΠ 35945/
28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006) και
ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με
την αριθμ. Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με
την αριθμ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS
CERT ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30.9.2009)
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014)
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
(21.1.2015)
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
Vellum Diploma in IT Skills
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3) Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) Infotest Certified Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
Key Cert IT Basic
Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
Certified Computer User (CCU)
Certification Proficiency in IT Skills, CPIT
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
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η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤINFOCERT ΕΠΕ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Infocert Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT»
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Unicert Primary
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist
Infotest Certified Basic User
Microsoft Certified Application Specialist
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα πιστοποιητικά
μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου»).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη
ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου
βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ)
μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global
Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης
διάρκειας» (παρ. 6 του άρ. 12 του ν. 4283/2014 - ΦΕΚ 189/Α΄/10.9.2014, όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5
στο άρ. 38 του ν. 4186/2013).
2 Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3 Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης,
από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα
αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και
υπολογίζονται αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη
γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα
οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
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Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία
υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί
τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή
κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
4 Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς
της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της
αντιστοίχισης τους.
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται: α)
Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς της
ανωτέρω παραγράφου 1, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται οι εν λόγω ενότητες και β) Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης
χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει)
1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΑΔΑ: ΨΣΒ5ΟΡΡ3-ΕΗΨ

Τεύχος ΑΣΕΠ 24/13.09.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

941

2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄),
ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας
πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της
χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν
ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη
γλώσσα είναι η Αγγλική.
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
8,5 και άνω.
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (CEF C2).
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE
LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- MASTERY- και CITY
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL
International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι
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 Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: 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) και C2
LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της άριστης γνώσης).
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(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από
7 έως 8.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF
ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEF C1).
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - EXPERT- και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗUSA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL
International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) (μέχρι
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)
• 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) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE
MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA).
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language
ASSESSMENTS (CaMLA).
• 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) και C1
LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για
την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
• Business English Certificate - Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES).
• (ECCE) EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
(Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2).
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - COMMUNICATORκαι CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -
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COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του
EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL
International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι
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) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE
MICHIGAN Language ASSESSMENTS.
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language
ASSESSMENTS.
• 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)
και Β2 LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της
αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. - ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος
ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Université.
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Université.
• Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de
français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο C2.
• Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOME D’ ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Université.
• Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de
français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο C1.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
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• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Université.
• Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de
français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης - Επίπεδο Β2.
• Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011).
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011).
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011).
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen).
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE - ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• GOETHE - ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών).
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014).
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA.
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
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• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
(Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002).
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008).
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ισπανίας).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο
Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO) (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31.12.2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της
ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της
Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН» (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το
Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31.12.2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της
ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της
Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
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(γ) Καλή γνώση (Β2):
• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).
• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα
το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31.12.2014).
• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της
ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της
Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ (άρθρο 33 του ν. 4521/2018 - ΦΕΚ 38Α΄)
Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2/Β2) αποδεικνύεται ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
Certificate of the Arabic Language Proficient Level - C2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της
Nablus»
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
Certificate of the Arabic Language Advanced Level - C1 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της
Nablus»
(γ) Καλή γνώση (Β2):
Certificate of the Arabic Language Experienced Level - B2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της
Nablus»
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση
της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από
βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στις ειδικές κατηγορίες θέσεων πρέπει απαραίτητα να το δηλώσει στις
αντίστοιχες θέσεις της αίτησης και να επισυνάψει σε αυτήν, πλην των αναφερομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, τα ακόλουθα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύει τις κατωτέρω ιδιότητες.
Ο υποψήφιος υποβάλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας (παρ. 12).
• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
κατά ειδικότητα θα καλυφθεί από την ειδική κατηγορία των Πολυτέκνων/τέκνων Πολυτέκνων εφόσον υπάρχουν
και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και
συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Γ4β/
Γ.Π.οικ.50869/3.7.2018 - ΦΕΚ 2706/τ.Β΄/9.7.2018).
Προϋποθέσεις:
1. Οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως
αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της
ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό
67% και άνω ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της ανωτέρω
παραγράφου 1.
Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι
τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων υπό τους
περιορισμούς της ανωτέρω παραγράφου 1.
Σημείωση: Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄)
όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και
απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός
γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).
Τρόπος απόδειξης:
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολύτεκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας προσκομίζουν:
Οι Πολύτεκνοι:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ
457/τ.Β΄/25.2.2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (άρθρο 67 παρ. 9 ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24.12.2014).
Τα Τέκνα πολυτέκνων:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι
εγγεγραμμένοι ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα
ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25.2.2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (άρθρο 67 παρ. 9 ν. 4316/2014 ΦΕΚ
270/τ.Α΄/24.12.2014).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα
(Απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ).
Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφόσον για αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις), οι οποίοι
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δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα, προσκομίζουν αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, συνοδευόμενο
από πιστοποιητικό αρμόδιου, κατά νόμο, αντίστοιχου της ΑΣΠΕ φορέα της αλλοδαπής ή έγγραφο αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής με το οποίο βεβαιώνεται ή πιστοποιείται κατά τις διατάξεις δικαίου του αντίστοιχου Κράτους η
πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου (Απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του
ΑΣΕΠ και άρθρο 67 ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24.12.2014).
Σημείωση: Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι προσκομίζουν ένα εκ των δύο απαιτουμένων δικαιολογητικών,
δεν αποδεικνύουν την πολυτεκνική ιδιότητα και δεν εγγράφονται στον Πίνακα Πολυτέκνων ή Τέκνων πολύτεκνης
οικογένειας, ακόμα και εάν προκύπτει αναμφισβήτητα η πολυτεκνική τους ιδιότητα.
• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από την ειδική κατηγορία τριτέκνων και τέκνων τριτέκνων στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατά ειδικότητα θα καλυφθεί από την ειδική κατηγορία τριτέκνων και τέκνων τριτέκνων εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν
την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50869/3.7.2018 - ΦΕΚ 2706/τ.Β΄/9.7.2018).
Προϋποθέσεις:
Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 ν. 3454/2006, όπως ισχύει):
α) Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο
(25ο) έτος της ηλικίας τους και
β) Τα τέκνα αυτών, υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον και τα τρία παιδιά της ανωτέρω περίπτωσης (α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω
ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Τρόπος απόδειξης:
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, προσκομίζουν:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
{(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25.2.2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των
οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου
τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
ε)Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο
προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α.
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γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με
την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης
ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό
διάστημα σπουδών.
γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο
γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα
αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
• ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Ή ΣΥΖΥΓΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό
αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση
ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).
Η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς)
αποκλείει τους υπόλοιπους (κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50869/3.7.2018 - ΦΕΚ 2706/τ.Β΄/
9.7.2018).
Τρόπος απόδειξης:
Για την απόδειξη της ιδιότητας του γονέα, τέκνου, συζύγου, αδελφού που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από
την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και
σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) προσκομίζουν:
α) Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση
ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.
Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι
Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
{(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/Β’/2014)}, από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός των
μελών της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία.
Στις περιπτώσεις, που το άτομο με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία είναι έγγαμο, προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας και πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης της πατρικής του οικογένειας, από τα οποία θα προκύπτει ο αριθμός των μελών των εν λόγω οικογενειών.
Εάν ο υποψήφιος είναι διαζευγμένος και είναι γονέας του ατόμου με αναπηρία από το οποίο αντλεί προστασία,
προσκομίζει και το διαζευκτήριο ή τη δικαστική απόφαση λύσης του γάμου και εφόσον είναι διαζευγμένος ή σε
διάσταση και δηλώνει επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων, προσκομίζει δικαστική απόφαση από την οποία θα
αποδεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας των τέκνων.
γ) Υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όλων των λοιπών προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία (γονείς, τέκνα, συζύγους,
αδελφούς), με τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός ότι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, με την ίδια διαδικασία, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας, για το παρόν, υπέρ του υποψηφίου. Στην περίπτωση που στα
παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται:
- Γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που θεμελιώνουν δικαίωμα προστασίας από δεύτερο άτομο που πάσχει από
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νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή το ποσοστό αναπηρίας του είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, τότε
τα πρόσωπα αυτά υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στις οποίες δηλώνουν
αφενός ότι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα πρόσληψης, με την ίδια διαδικασία, αφετέρου ότι παραιτούνται της
προστασίας που αντλούν από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόσληψη σε θέση εργασίας, για
το δεύτερο άτομο από το οποίο αντλούν προστασία από την αναπηρία του.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, πρόσωπα, ο υποψήφιος συμπληρώνει και
υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο
λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής
πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό όλων των λοιπών
δικαιούχων.
Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
συμμετοχής του στο πεδίο «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ»,
πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων της προκήρυξης.
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις κατωτέρω (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης
προσλαμβάνονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη αριθμού θέσεων, εφόσον
καταταγούν σε πίνακα προτεραιότητας σε σειρά πέραν του αριθμού των προσληπτέων και έχουν σύμφωνα με
τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα, τα απαιτούμενα για τις θέσεις που επιθυμούν να διορισθούν γενικά
και απαραίτητα προσόντα διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο
υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση πρόσληψης στον φορέα και
καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 ν. 2738/1999, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του
άρθρου 18 του ν. 2768/1999 και τo αντίστοιχο άρθρo 2 της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007, της ΔΙΠΠ/Φ.
ΕΠ.1/14/οικ.15653/10.6.2008 και της απόφασης αριθμ. 8312.11/7/09/27.2.2009).
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Α)
Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυματίστηκε σοβαρά, συνεπεία
τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
Στην περίπτωση του σοβαρού τραυματισμού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί
να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο του (παρ. 4 άρθρο 12
ν. 3230/2004, ΦΕΚ 44/Α΄/11.2.2004).
Για την απόδειξη της περίπτωσης (Α):
α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός,
β) Βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της
περίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και
γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρά τραυματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, την οποία υποβάλλει το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό,
εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Β)
Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό
επιτροπεία κατά τον χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης (τρίτο εδάφιο, παρ. 21, άρθρο 20 ν. 2738/1999, ΦΕΚ
180/Α΄/9.9.1999).
Για την απόδειξη της περίπτωσης (Β):
Για την απόδειξη της ιδιότητας του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου
αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου
ή κοινότητας και ανάλογη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Γ)
(i) Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε συνεπεία του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.
(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου γεγονότος τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή ο τραυματισμός τους επέφερε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Εφόσον για τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ. 6, άρθρο 18 ν. 2768/1999,
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ΦΕΚ 273/Α΄/8.12.1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5, άρθρο 45 ν. 3731/2008, ΦΕΚ 263/23.12.2008).
Για την απόδειξη της περίπτωσης (Γ):
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα
και β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού, για την υποπερίπτωση
(i).
γ) Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα
αμέσως μετά το σεισμό αυτόν ή το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω), το οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια
υγειονομική υπηρεσία του φορέα ασφάλισης του τραυματία, καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό
(ΔΙΠΠ/Φ.2.9/10/οικ.3389/9.2.2009) και δ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρά τραυματισμένου που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή του τραυματισμένου στον οποίο επήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, ότι δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού, για λόγους υγείας, την οποία
υποβάλλει το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται
στον ή στη σύζυγο ή σε ένα τέκνο, για την υποπερίπτωση (ii).
Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
ε) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει διοριστεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη
άλλο άτομο της οικογένειας και
στ) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο
οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε σοβαρά και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή ο τραυματισμός του επέφερε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
εξαιτίας του σεισμού της 7.9.1999 και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω θανόντα ή σοβαρά τραυματισμένο που νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή τραυματισμένο στον οποίο
επήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Δ)
(i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος
στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003.
(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό
και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν
ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες
σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (παρ. 1, άρθρο 25 ν. 3200/2003, ΦΕΚ 281/Α΄/9.12.2003).
Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη
απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007
«Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 3200/2003», ΦΕΚ 922/Β΄/8.6.2007).
Για την απόδειξη της περίπτωσης (Δ):
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα,
για την υποπερίπτωση (i).
β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστοποιείται ο
σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την υποπερίπτωση (ii).
Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος ή το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δικαίωμα διορισμού:
- δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση
των Τεμπών την 13η Απριλίου 2003 και
- δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 3200/2003 άλλο άτομο της
οικογένειας.
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το
διορισμό.
ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη
της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος.
στ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος
ή ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επήλθε από
το τροχαίο δυστύχημα στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Ε)
(i) Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος
που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.
(ii) Πρόσωπα που συνεπεία του προαναφερομένου δυστυχήματος υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό
και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν
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ή λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή έναν αδελφό ή μία αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά τραυματισθέντες
σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους (άρθρο 78. ν. 3659/2008, ΦΕΚ 77/Α΄/7.5.2008).
Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη
απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/14/οικ.15653/10.6.2008
«Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 ν. 3659/2008 - (ΦΕΚ 77/Α΄/7.5.2008)», ΦΕΚ
1112/13.6.2008).
Για την απόδειξη της περίπτωσης (Ε):
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα,
για την υποπερίπτωση (i).
β) Βεβαίωση Διευθυντή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και ενός ιατρού αυτής από την οποία να πιστοποιείται ο
σοβαρότατος τραυματισμός καθώς και η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την υποπερίπτωση (ii).
Τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις δύο υποπεριπτώσεις (i) και (ii)
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος ή το πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτόν το δικαίωμα διορισμού:
- δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη
κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.
- δεν έχει διοριστεί με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 3659/2008 άλλο άτομο της
οικογένειας.
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 παραίτησης όλων των λοιπών δικαιούχων υπέρ του αιτούντος το
διορισμό.
ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη
της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα ή τραυματισθέντα εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος.
στ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος
ή ο τραυματισμός, συνεπεία του οποίου ακολούθησε η νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, επήλθε από
το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο πέταλο του Μαλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΣΤ)
Η Σύζυγος και τα τέκνα, σε περίπτωση δε μη υπάρξεως αυτών τα αδέλφια, προσώπου που απεβίωσε συνεπεία του εργατικού ατυχήματος που συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος την 24η Ιουλίου 2008 (άρθρο 22 ν. 3709/2008, ΦΕΚ 213/14.10.2008 και απόφαση αριθμ. 8312.11/7/09/27.2.2009).
Για την απόδειξη της περίπτωσης (ΣΤ):
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα
β) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη
της οικογένειάς του και η συγγενική σχέση του με τον θανόντα εξαιτίας του εργατικού ατυχήματος.
γ) Δικαστική απόφαση ή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής ή του Λιμενικού Σώματος από την οποία να
προκύπτει ότι ο θάνατος επήλθε συνεπεία του εν λόγω ατυχήματος που συνέβη στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος την 24η Ιουλίου 2008.
Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για μεν τις (Α), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) περιπτώσεις κατά την ημέρα
λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης.
Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στο φορέα κατά το χρόνο διορισμού.
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*10000241309180076*

