
 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών 

 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία δηµοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 64/τ. Α'/14-03-2020 (κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

4. Το άρθρο 37, παρ. 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία δηµοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 68/τ. Α'/20-03-2020 (κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δηµόσιας διοίκησης. 

5. Την µε αριθµ. πρωτ. 45201/17-07-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σερβίων, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει (Φ.Ε.Κ. 3245 /Β΄/23.08.2019). 

7. Την υπ. αριθµ. 155/07-09-2020 Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση 

για την πρόσληψη δώδεκα (20) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών. 

 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ    
                   ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ   Σέρβια, 08.09.2020 

                                Αριθ. Πρωτ.: 4658  
   

 Ταχ. ∆/νση 

Πληροφορίε̋  

Τηλ.   

fax   

e-mail    

: 

: 

: 

: 

: 

Πλατεία Ελευθερία̋, 50500, Σέρβια  

Γραφείο ∆ηµάρχου 

2464350104, 2464350122 

2464024655 

dikaiologitika@dservion.gr  
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Ανακοινώνει 

 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα 

(10) ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειµένου να 

καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 

Αριθµός 

ατόµων 

101 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
Τέσσερις (4) µήνες 10 

102 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Τέσσερις (4) µήνες 1 

103 ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τέσσερις (4) µήνες 1 

ΣΥΝΟΛΟ 12 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

 

α) ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 

παρ. 2 του Ν.2527/97. 

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) ∆ίπλωµα 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 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 

Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 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 
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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 ΟΑΕ∆ του Ν.  1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος 

σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα 

επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ (Ο)κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ (C) κατηγορίας. 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 

αλλοδαπής και   αντίστοιχη   εµπειρία   τουλάχιστον   τριών   (3)   ετών,   µετά   την   

απόκτηση   της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού 

σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της 

αλλοδαπής και   αντίστοιχη   εµπειρία   τουλάχιστον   έξι   (6)   µηνών,   µετά   την   

απόκτηση   της επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' (C) κατηγορίας.  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Για   την   άδεια   οδήγησης   αυτοκινήτου   Γ   (C)   κατηγορίας   

απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα 

ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) 

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής 

Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται: είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να 

είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 

της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου 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 ανακοίνωση 
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103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ζ' 

τάξης Γ και άνω ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α' ειδικότητας 

3ης του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/6-3-2013/τ.Β') υπουργικής απόφασης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,  

γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικών 

Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ∆ 

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 µηχανοδηγού -χειριστή. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών 

µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει 

βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια 

µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς 

είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας*. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ζ' 

τάξης Γ και άνω ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α' ειδικότητας 

3ης του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/6-3-2013/τ.Β') υπουργικής απόφασης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,  

γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος 

οδηγεί στην απαιτούµενη άδεια µηχανοδηγού - χειριστή. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής 

της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 

της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε 

συνυπολογισµό και εµπειρίας*. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ζ' 

τάξης Γ και άνω ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α' ειδικότητας 

3ης του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/6-3-2013/τ.Β') υπουργικής απόφασης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,  

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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 

ΑΔΑ: 6Η0046ΜΓΗ5-ΑΔΞ



Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος 

της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση 

της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού χειριστή. (*). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ζ' 

τάξης Γ και άνω ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α' ειδικότητας 

3ης του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της µε αριθµ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (ΦΕΚ 519/6-3-2013/τ.Β') υπουργικής απόφασης, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 

β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική,  

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον 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.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος 

της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση 

της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού - χειριστή (*). 

 (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει 

του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια 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 τυχόν ζητούµενη 

εµπειρία. 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική 

καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.  

Οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος ή άλλες επαγγελµατικές άδειες ή βεβαιώσεις ή 

πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συµµετοχής 

και της λήξης της προθεσµίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, όπως 

αυτά αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Β, καθορίζεται µε βάση την εµπειρία. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες) 

ΜΗΝΕΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
0 1 2 ……. 59 60 και άνω 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 0 7 14 …… 413 420 
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως αποκτηθείσα εµπειρία για όλους τους κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου και θα βαθµολογηθούν µε επτά (7) µονάδες για κάθε συµπληρωµένο 

µήνα εµπειρίας και για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµοσίων 

εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

3. Ο απαιτούµενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β της Ανακοίνωσης) 

Σχετικά µε την απόδειξη εµπειρίας: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούµενη εµπειρία θα 

αναφέρουν µόνο τον µήνα ή τους µήνες εµπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που 

θα επιλέξουν 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το Ειδικό Παράρτηµα αυτής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης 

∆ηµοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου 

Σερβίων καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.dservion.gr). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι θα συµπληρώσουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση µε τα στοιχεία τους, 

τους µήνες της προαναφερόµενης αποκτηθείσας εµπειρίας που διαθέτουν και θα την 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ∆ήµο Σερβίων, µαζί µε φωτοαντίγραφο ταυτότητας 

(επιπροσθέτως για τις θέσεις οδηγών φωτοαντίγραφο απαιτούµενης άδειας οδήγησης και για τις 

θέσεις χειριστών άδεια άσκησης επαγγέλµατος) µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 

συγκεκριµένα στο e-mail dikaiologitika@dservion.gr από Τρίτη 8 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 

12:00 έως και Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 24:00. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων 

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα 

σύµφωνα µε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και βάσει του κριτηρίου της εµπειρίας (εφόσον 

διαθέτουν). 

Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων, στους πίνακες κατάταξης, για θέσεις που τυχόν 

υπολείπονται για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού ανά ειδικότητα, η σειρά µεταξύ 

των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης 

των υποψηφίων στη διαδικτυακή πύλη (www.dservion.gr) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

Εντός δέκα (10) ηµερών από την πρόσληψή τους υποχρεούται να προσκοµίσουν : 

 α) Απαιτούµενα τυπικά προσόντα που αναφέρει η Ανακοίνωση ανά κωδικό θέσης. 

β) Σχετική βεβαίωση από τον οικείου φορέα που έχουν εργασθεί προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί ο αριθµός µηνών της αποκτηθείσας εµπειρίας που θα έχουν δηλώσει στην 

αίτησή τους. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια µεταξύ των βεβαιωθέντων και των δηλωθέντων 

µηνών, θα υπάρξει επανακατάταξη των υποψηφίων και λύση τυχόν συµβάσεων που δεν έπρεπε 

να συναφθούν. 

 

           Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

  Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αριθµ. πρωτ. 4658/08-09-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε ή ΥΕ), οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία 

επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

3. ∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των 

άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του 

N.2431/1996 και γ) 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 ιδιότητα 

τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, 

ως ισχύει). 

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε 

βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του 

παρόντος Παραρτήµατος. 

∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους 

Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη,από τα νησιά Ίµβρο 

και Τένεδο και οµογενείς εξ Αιγύπτου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό απαριθµούνται όλα τα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά τα οποία, µέχρι τη λήξη 

της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος µαζί µε το έντυπο αίτησης -

υπεύθυνης δήλωσης προκειµένου να αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται. 

Ειδικότερα, µε την αίτησή του πρέπει να υποβάλει: 

1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο 

από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

2. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την 

ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόµενης ειδικότητας, 

Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας:  
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α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-

3443384 και 

β) Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101-5, των κατωτέρω επιπέδων: 

 

Α ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). 

Β ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) µη ∆ιοικητικού 

Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 

Γ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

(∆.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού. 

∆ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού. 

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας δεν χρειάζεται να προσκοµίζουν οι οµογενείς και 

αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα ή µαθήµατα της ελληνικής 

γλώσσας εντός του οργανωµένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. 

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. 

 

Επιπροσθέτως, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται µε την αίτησή του, σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα. 

 

3. Τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συµµετέχει στις κατηγορίες ∆Ε). 

 

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην 

αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκοµίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει 

επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσηµη µετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούµενων 

πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρµοδίων οργάνων που ορίζονται 

ανωτέρω. 

β) Προκειµένου για ∆ευτεροβάθµια µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση: Βεβαίωση ισοτιµίας 

από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και για τεχνική και 

επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιµιών του 
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Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (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) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθµού από 

την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη 

κλίµακα. 

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των 

αιτήσεων. 

 

4. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση 

αναγγελίας (όπου προβλέπεται) ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων άσκησης 

του επαγγέλµατος. Επισηµαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος πρέπει να είναι σε ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

Για τους υποψηφίους που έχουν αναγνώριση επαγγελµατικής ισοτιµίας του τίτλου τους από το Συµβούλιο 

Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το 

νόµο εγγραφή τους σε επαγγελµατικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους 

στην οικεία επαγγελµατική οργάνωση. 

 

5. Λοιπές Βεβαιώσεις ή Πιστοποιητικά ή Επαγγελµατικές Ταυτότητες που προβλέπονται από την 

ανακοίνωση. 

6. Κριτήριο εµπειρίας  

Ως αποκτηθείσα εµπειρία για όλους τους κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου η οποία βεβαιώνεται:  

ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ: Με σχετική βεβαίωση από την αρµόδια ∆/νση του φορέα που έχουν 

εργασθεί προκειµένου να επιβεβαιωθεί ο αριθµός µηνών της αποκτηθείσας εµπειρίας που θα 

έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και η οποία πρέπει να προσκοµισθεί εντός δέκα (10) ηµερών 

από την πρόσληψη. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: 

Ως φορείς του ∆ηµοσίου νοούνται οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆., τα Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου 

τοµέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., όπως 

ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.3812/2009, όπως ισχύει. 

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα, θεωρείται επίσης: 

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. 

• Η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ∆. 

• Η απασχόληση µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του ∆ηµοσίου. 
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ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ: Με Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού 

 

Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που 

απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους, ο υποψήφιος προσκοµίζει: 

(1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για 

συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το 

είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου και 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή αµιγώς 

ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση. 

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

συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική: 

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το 

είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. 

• Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται 

επακριβώς ο χρόνος 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 (παρ. 8 του αρθρ. 17 του 

ν.2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4148/2013). 

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, 

υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Απόδειξη εµπειρίας επαγγελµατιών οδηγών που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό τους αυτοκίνητο 

Οι επαγγελµατίες οδηγοί, που εργάζονται ως οδηγοί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τους, αποδεικνύουν 

την εµπειρία τους µε πιστοποιητικό του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) 
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που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτό, σε συνδυασµό µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 

του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και 

διαθέτουν την εµπειρία που δηλώνουν στην αίτησή τους. 

 

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 διάρκεια της 

απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν από 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 ανακοίνωση απαιτείται 

άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εµπειρίας 

υπολογίζεται µετά την απόκτηση της απαιτούµενης άδειας. 

 

Προγράµµατα STAGE 

Ως χρόνος εµπειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας 

STAGE του ΟΑΕ∆. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική 

διάρκεια του προγράµµατος, εκδίδεται από τον ΟΑΕ∆. 

 

Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 

Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του 

ν.3050/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οφείλουν να προσκοµίσουν µε την αίτησή τους 

βεβαίωση απαλλαγής τους από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εάν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόµου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

 

Της αλλοδαπής 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση, πρέπει 

απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 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. 

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. 
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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. 

 

Της ηµεδαπής 

α) ∆ηµόσια 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 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 ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014 για την εξυπηρέτηση των 

πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους µε το δηµόσιο έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής 

πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σηµαίνει απαγόρευση χρήσης - προσκόµισης αυτών από τους 

υποψηφίους. 
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