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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), βάσει της υπ΄ αριθμ. 
3152/2012  ΚΥΑ (ΦΕΚ 57/Β/25.1.2012),  καλεί  τους  εγγεγραμμένους  ανέργους  στα 
μητρώα  ανέργων του  Οργανισμού  ηλικίας  18-65  ετών,  που  επιθυμούν  να 
συμμετάσχουν  στη  διαδικασία  κατάρτισης  του  ετήσιου  κυλιόμενου  πίνακα 
κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, σε δήμους, συνδέσμους και 
τα  νομικά  τους  πρόσωπα δημοσίου  δικαίου,  να  υποβάλουν  ηλεκτρονικά,  αίτηση 
συμμετοχής  από  09-02-2012  έως  29–02-2012 στο  δικτυακό  τόπο  του  ΟΑΕΔ 
www.oaed.gr , στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

Η  πρόσληψη  του  προσωπικού  διενεργείται  βάσει  Ετήσιου  Κυλιόμενου  Πίνακα 
Κατάταξης  Ανέργων,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  209  του  ν.  3584/2007,  όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011, κατά τη διαδικασία 
που ορίζεται στα παρακάτω Κεφάλαια. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ημερ. 06/02/2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                      Αρ. Πρωτ.:Β104880
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:  Εθν. Αντίστασης  8,        
 Τ.Κ. 16610, ΑΛΙΜΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία  κατάρτισης 
του  Ετήσιου  Κυλιόμενου  Πίνακα  Κατάταξης  Ανέργων  για  εκτέλεση  έργων  με 
αυτεπιστασία,  σε  δήμους,  συνδέσμους  και  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  δημοσίου 
δικαίου έχουν  μόνο οι άνεργοι που είναι  εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 
Ο.Α.Ε.Δ. 

Σημείωση: Η ιδιότητα του ανέργου πρέπει να συντρέχει τόσο κατά την ημερομηνία 
υποβολής  της  αίτησης  συμμετοχής  όσο  και  κατά  την  ημερομηνία  λήξης  της 
προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  (29-02-2012).   Άνεργοι  οι  οποίοι  δεν  είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων  αποκλείονται από τη διαδικασία κατάρτισης 
του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

2.1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ο άνεργος, εφόσον διαθέτει 
τα απαιτούμενα σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση προσόντα (βλ.  παρακάτω, 
ενότητα  2.2.  του  ίδιου  Κεφαλαίου),  μπορεί  να  δηλώσει  μόνο μία  (1) από  τις 
παρακάτω ειδικότητες πρόσληψης:

1. Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος
2. Δ.Ε. Οδηγός
3. Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος
4. Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
5. Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς  
6. Δ.Ε. Υδραυλικός
7. Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων
8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
                  

2.2 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης τα οποία πρέπει να 
διαθέτουν  οι  άνεργοι  κατά την ημερομηνία λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των 
αιτήσεων (29- 02- 2012) είναι τα εξής:

2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (απαιτούνται για όλες τις ειδικότητες)

Οι άνεργοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Όσοι  απέκτησαν  την  ελληνική  ιθαγένεια  με  πολιτογράφηση  δεν  μπορούν  να 
προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι 
υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν 
έχει  παρέλθει  έτος  από  την  απόκτησή  της  εφόσον  μέχρι  την  απόκτησή  της  ήταν 
υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι 
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και πολίτες των Κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996). Για τους 
πολίτες αυτούς απαιτείται η  γνώση  της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για 
την  άσκηση  των  καθηκόντων  του  οικείου  κλάδου,  η  οποία  αποδεικνύεται  με 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το 
Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, 
τηλ. 210−34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310− 459 101 των κατωτέρω επιπέδων:
Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.).  
Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
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.
Στη  διαδικασία  επιλογής  γίνονται  επίσης  δεκτοί  Βορειοηπειρώτες,  Κύπριοι 
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη 
και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής 
ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και 
την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

2.  Κατά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  συμμετοχής  να  έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν.

4. Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο 
πρόσληψης:
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  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.
Ειδικά  ως  προς  την  ειδικότητα  ΥΕ  Εργάτης  Γενικών  Καθηκόντων  τα  κωλύματα 
πρόσληψης που οφείλονται σε προηγούμενη εγκληματική δράση δεν ισχύουν για 
άτομα τα  οποία έχουν  εκτίσει  την  ποινή  ή  τα  μέτρα  ασφαλείας  που τους  έχουν 
επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.
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Σημείωση:  Για  τους  άντρες  υποψηφίους  δεν  απαιτείται εκπλήρωση  των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της 
εργασιακής  σύμβασης,  η  σύμβαση  εργασίας  λύεται  αυτοδικαίως,  χωρίς  καμιά 
αποζημίωση.

2.2.2 ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα πρόσληψης)

Τα ειδικά τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα πρόσληψης είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 
Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας 
και

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής ή άλλος  ισότιμος  τίτλος 
της αλλοδαπής ή  
Απολυτήριος  τίτλος  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  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την 
απόκτηση  της  άδειας  άσκησης  επαγγέλματος  εγκαταστάτη  ή  συντηρητή 
ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας.

Δ.Ε. Οδηγός α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας 
και 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος  τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής ή 
Απολυτήριος  τίτλος  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  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την 
απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας
και 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  για την ειδικότητα Δ.Ε. Οδηγός
Υποψήφιοι  οι  οποίοι  απέκτησαν  άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  Γ΄ 
κατηγορίας  από  τη  10η Σεπτεμβρίου  2009  και  μετά απαιτείται  να 
προσκομίσουν  πλέον  της  άδειας  οδήγησης  και  Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα 
με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).  Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι 
υποψήφιοι  απέκτησαν  την  ανωτέρω  άδεια  οδήγησης  μέχρι  και  την 9η 

Σεπτεμβρίου  2009  εξαιρούνται από  την  υποβολή  του  ανωτέρω 
πιστοποιητικού  μέχρι  και  την  9η Σεπτεμβρίου  2014  την  επομένη  της 
οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.
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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  οικεία  Υπηρεσία  Συγκοινωνιών  στην 
περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου

- είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού 
αριθμού  «95» δίπλα  στη  Γ΄  κατηγορία  που  κατέχει  ο  υποψήφιος  και 
απαιτείται από την πρόσκληση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η οικεία υπηρεσία Συγκοινωνιών δεν 
έχει  προχωρήσει  στη  συγκρότηση  επιτροπής  για  τις  εξετάσεις  του 
ανωτέρω  πιστοποιητικού  (ΠΕΙ), ο  υποψήφιος  προκειμένου  να  γίνει 
δεκτός στη διαδικασία επιλογής με την ειδικότητα Δ.Ε. Οδηγός, πρέπει να 
προσκομίσει  απαραιτήτως  σχετικό  έγγραφο  της  υπηρεσίας  αυτής,  στο 
οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ 
αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία  αρχικής κτήσης της άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου  Γ΄  κατηγορίας,  αλλά  μόνο  η  ημερομηνία  λήξης  ή  τυχόν 
πρόσφατης θεώρησης αυτής, οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλουν και 
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Συγκοινωνιών.
Σε  περίπτωση  αδυναμίας  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  να  χορηγήσει  τη 
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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας 
οδήγησης  αλλοδαπής,  για  να  γίνουν  δεκτοί,  πρέπει  να  προσκομίσουν 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και 
αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες 
οδήγησης ημεδαπής».   

Δ.Ε. Τεχνίτης 
Οικοδόμος

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών 
και Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ή 
Γυψαδόρος-Σοβατζής  ή  αντίστοιχο πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος 
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών (ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου  (ΕΠΛ) ή Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου (ΤΕΛ)  ή  Τεχνικής 
Επαγγελματικής  Σχολής  (ΤΕΣ)  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  Σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή  
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.Δ.  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.

Δ.Ε. Τεχνίτης 
Ελαιοχρωματιστής

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή 
Ελαιοχρωματιστή ή  αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 
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των  παρακάτω  σχολικών  μονάδων:  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών (ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου  (ΕΠΛ) ή Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου (ΤΕΛ)  ή  Τεχνικής 
Επαγγελματικής  Σχολής  (ΤΕΣ)  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  Σχολής 
μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή  
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.Δ.  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.

Δ.Ε. Τεχνίτης 
Σιδεράς

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  ειδικότητας  Μεταλλικών 
Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και Μεταλλικών Κατασκευών ή αντίστοιχο 
πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριος  τίτλος  των  παρακάτω  σχολικών 
μονάδων:  ΙΕΚ  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Εκπαιδευτηρίου  Α΄  ή  Β΄ 
κύκλου  σπουδών  (ΤΕΕ)  ή  Ενιαίου  Πολυκλαδικού  Λυκείου  (ΕΠΛ)  ή 
Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  (ΤΕΛ)  ή  Τεχνικής  Επαγγελματικής 
Σχολής (ΤΕΣ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ 
του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή  
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.Δ.  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.

Δ.Ε. Υδραυλικός

α) Άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  τεχνίτη  υδραυλικού  Α΄  τάξης,  1ης 

ειδικότητας  
και

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής ή άλλος  ισότιμος  τίτλος 
της αλλοδαπής ή  
Απολυτήριος  τίτλος  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  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την 
απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού Α΄ τάξης, 
1ης ειδικότητας.

Δ.Ε. Χειριστής 
Μηχανημάτων

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 
ομάδας Β΄ τάξης Δ΄  και ομάδας Ζ΄ τάξης Δ΄
και

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική  
και

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  της  ημεδαπής ή άλλος  ισότιμος  τίτλος 
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της αλλοδαπής ή  
Απολυτήριος  τίτλος  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  άλλος  ισότιμος  τίτλος  της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την 
απόκτηση  της  άδειας  μηχανοδηγού-χειριστή  μηχανημάτων  εκτέλεσης 
τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄  ή ομάδας Ζ΄ τάξης Δ΄.

Υ.Ε. Εργάτης 
Γενικών 

Καθηκόντων

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα 
(άρθρ. 5 παρ. 2 ν. 2527/1997)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι  άνεργοι  που  υποβάλλουν  αίτηση  συμμετοχής  στη  διαδικασία  κατάρτισης  του 
Ετήσιου  Κυλιόμενου  Πίνακα  Κατάταξης  Ανέργων  για  εκτέλεση  έργων  με 
αυτεπιστασία,  σε  δήμους,  συνδέσμους  και  τα  νομικά  τους  πρόσωπα  δημοσίου 
δικαίου προσωπικού για έργα αυτεπιστασίας, κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα 
αντικειμενικά κριτήρια:

α. ΑΝΕΡΓΙΑ
Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται 
στα  μητρώα  ανέργων  του  Ο.Α.Ε.Δ.,  με  ανώτατο  όριο  αυτό  των 36  μηνών, 
μοριοδοτείται ως ακολούθως:
Για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες:  2 μονάδες ανά πλήρη μήνα
Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες:  1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα
Για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες:  1 μονάδα ανά πλήρη μήνα

β. ΗΛΙΚΙΑ
Για ηλικία έως και 24 ετών:                           75 μονάδες
Για ηλικία από 25 έως και 29 ετών:    65 μονάδες
Για ηλικία από 30 έως και 34 ετών:    50 μονάδες
Για ηλικία από 35 έως και 39 ετών:    40 μονάδες
Για ηλικία από 40 έως και 44 ετών:    35 μονάδες
Για ηλικία από 45 έως και 49 ετών:    40 μονάδες
Για ηλικία από 50 έως και 54 ετών:    50 μονάδες
Για ηλικία από 55 ετών και άνω:                  60 μονάδες

γ. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
Για καθένα από τα ανήλικα τέκνα του ανέργου:  6 μονάδες

δ. ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

7

ΑΔΑ: ΒΟΖ04691Ω2-508



Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου, όπως 
αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., με ανώτατο όριο αυτό των δώδεκα 
(12) μηνών, μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα ανά πλήρη μήνα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Κρίσιμος  χρόνος  συνδρομής  των  κριτηρίων  που  θα  ληφθούν 
υπόψη  για  την  κατάταξη  των  ανέργων  είναι  ο  χρόνος  λήξης  της  προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση (29- 02- 2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

4.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.1.1 Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση 
του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων πρέπει να συμπληρώσουν και 
να  υποβάλουν  αποκλειστικά     με  ηλεκτρονικό  τρόπο   την  ειδική  «ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ  ΣΕ  ΔΗΜΟΥΣ,  ΕΤΟΥΣ  2012» η  οποία  είναι  αναρτημένη  στην 
ιστοσελίδα  του  Οργανισμού  (www.oaed.gr).  Η  αίτηση  αποστέλλεται  μέσω  του 
συστήματος  ηλεκτρονικών  αιτήσεων  (http://ait.oaed.gr/)  προς  την  αρμόδια 
Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί  και μέσω των 
οικείων δημοτικών καταστημάτων των Δήμων της Χώρας στην περίπτωση που ο 
εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται ρητά 
στην  παρούσα  πρόσκληση,  συνεπάγεται  τον  αποκλεισμό του  ανέργου  από  τη 
διαδικασία κατάρτισης του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, 
κατά συνέπεια, από τη διαδικασία προσλήψεων που υλοποιείται βάσει αυτού.

4.1.2 Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά 
στην παρούσα πρόσκληση, δηλαδή από 09–02-2012 έως 29-02-2012. Το εμπρόθεσμο 
της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής της στον 
Ο.Α.Ε.Δ. Άνεργοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται  εκπρόθεσμα αποκλείονται 
από τη διαδικασία επιλογής. 

4.1.3 Ο  άνεργος  έχει  δικαίωμα  να  υποβάλει  μία  (1)  μόνο  ηλεκτρονική  αίτηση 
συμμετοχής, στην οποία συμπληρώνει υποχρεωτικά:
- την  ενότητα  «Προσωπικά  Στοιχεία» και  ειδικότερα  τα  πεδία  «Επώνυμο», 

«Όνομα», «Όνομα Πατρός», «ΑΔΤ/Α.Δ.», «ΑΦΜ» και «ΑΜΚΑ».
- την ενότητα «Κριτήρια Κατάταξης» στην οποία δηλώνει υποχρεωτικά τον «Αρ. 

Δελτίου Ανεργίας» και την «Ημερ. Γέννησης» του και εφόσον έχει ανήλικα τέκνα 
ή/και άνεργο/-η σύζυγο, τον αριθμό των ανήλικων τέκνων του ή/και τον αριθμό 
δελτίου ανεργίας συζύγου στα αντίστοιχα πεδία («Αρ.  Ανήλικων Τέκνων» και 
«Αρ.  Δελτίου  Ανεργίας  Συζύγου»).  Τα  κριτήρια  κατάταξης  και  ο  τρόπος 
βαθμολόγησης αυτών περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας 
πρόσκλησης.
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- την ενότητα  «Ειδικότητα – Φορείς Προτίμησης»  στην οποία επιλέγει  μία (1) 
μόνο ειδικότητα πρόσληψης, από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα, καθώς και 
μέχρι  τρεις  (3)  φορείς κατά  σειρά  προτίμησης  (1η,  2η και  3η)  στους  οποίους 
επιθυμεί να προσληφθεί.  Η επιλογή των φορέων προτίμησης πραγματοποιείται 
επίσης  μέσα  από  σχετική  λίστα.  Ειδικά  για  την  πρώτη  εφαρμογή  της 
συγκεκριμένης  διαδικασίας  προσλήψεων ως φορείς  στους οποίους  δύναται  να 
απασχοληθεί  προσωπικό  για  εκτέλεση  έργων  με  αυτεπιστασία  ορίζονται 
αποκλειστικά οι Δήμοι της Χώρας (βλ. Παράρτημα Α΄ της πρόσκλησης).

4.1.4 Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής ο άνεργος μπορεί να εκτυπώσει την 
ηλεκτρονική του αίτηση, στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός και η ημερομηνία 
της ηλεκτρονικής υποβολής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης  :  

α. Εάν κατά τη συμπλήρωση των πεδίων «ΑΦΜ» και «Αρ. Δελτίου Ανεργίας»  της 
ηλεκτρονικής  αίτησης  εμφανιστεί  η  ένδειξη  ότι  τα  δηλωθέντα  στοιχεία  δεν 
ταυτίζονται με όσα είχαν δηλωθεί από τον άνεργο κατά την αρχική εγγραφή του στα 
μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., ο άνεργος πρέπει να προσέλθει μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (29-02-2012) στην αρμόδια Υπηρεσία 
του Ο.Α.Ε.Δ.  (ΚΠΑ2) προκειμένου να διορθώσει/ ταυτοποιήσει  τα στοιχεία αυτά, 
ώστε  κατόπιν να ολοκληρώσει  την ηλεκτρονική υποβολή της  αίτησης  συμμετοχής 
του.

β. Η αναγραφή του ΑΜΚΑ στην ηλεκτρονική αίτηση είναι υποχρεωτική. Ο ΑΜΚΑ 
(Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για 
την  εργασία  και  την  κοινωνική  ασφάλιση.  Είναι  ουσιαστικά  η  ασφαλιστική 
ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το νόμο για όλους από τον 
Οκτώβριο του 2009. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο ΑΜΚΑ, ο άνεργος μπορεί 
να τον αναζητήσει στην ιστοσελίδα www.amka.gr.

γ. Η συμπλήρωση των πεδίων «Μήνες Ανεργίας» και «Μήνες Ανεργίας Συζύγου» 
γίνεται με  αυτόματο τρόπο από τον Ο.Α.Ε.Δ.  βάσει  των στοιχείων που τηρεί  στα 
μητρώα εγγεγραμμένων ανέργων. Για να ενεργοποιηθεί όμως η σχετική εφαρμογή, ο 
άνεργος  πρέπει πρώτα  να  συμπληρώσει  κατάλληλα  τα  πεδία  «Αρ.  Δελτίου 
Ανεργίας» και «Αρ. Δελτίου Ανεργίας Συζύγου» της ηλεκτρονικής αίτησης.

δ. Ανήλικο θεωρείται  το  παιδί  το  οποίο  δεν  έχει  συμπληρώσει το  18ο έτος της 
ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
(29-02-2012). Στα τέκνα του ανέργου συμπεριλαμβάνονται και όσα γεννήθηκαν από 
άλλο ή άλλους γάμους καθώς και τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα 
άνεργο τα οποία είναι νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

ε. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 
του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται 
σε  αυτήν.  Η  ανακρίβεια των  στοιχείων  που  δηλώνονται  από  τον  άνεργο  στην 
ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

στ. Ο  άνεργος  φέρει  την  ευθύνη της  πλήρους  και  ορθής  συμπλήρωσης  της 
ηλεκτρονικής του αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει με ακρίβεια τα 
οικεία πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα 
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πρόσκληση  και  αντιστοιχούν  σε  προσωπικά  στοιχεία,  κριτήρια  κατάταξης, 
ειδικότητα πρόσληψης και προτιμήσεις φορέων.

ζ. Διόρθωση  ή  τροποποίηση  ή  συμπλήρωση των  αιτήσεων,  συμπλήρωση  τυχόν 
ελλειπόντων  στοιχείων  -  δικαιολογητικών,  έστω  και  συμπληρωματικών  ή 
διευκρινιστικών,  επιτρέπεται  με  νέες  αιτήσεις οι  οποίες  υποβάλλονται,  σε 
αντικατάσταση  των  προηγουμένων  οι  οποίες  ακυρώνονται,  μέχρι  τη  λήξη  της 
προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή έως και τις 29-02-2012.

4.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

4.2.1 Σε περίπτωση που ο άνεργος έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική του αίτηση ότι έχει 
ανήλικα τέκνα ή/και ότι ο/η σύζυγός του είναι άνεργος/-η θα πρέπει απαραιτήτως 
να υποβάλει αυτοπροσώπως, ή διά νομίμου αντιπροσώπου, στην αρμόδια Υπηρεσία 
(ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος, μέχρι την ημερομηνία λήξης 
της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  (29-02-2012),  πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου. Εάν το εν λόγω πιστοποιητικό δεν 
υποβληθεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 
τα συγκεκριμένα κριτήρια (ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ  και ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ) δεν θα 
ληφθούν υπόψη για την κατάταξή του.

4.2.2 Ο αρμόδιος χειριστής της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) παραλαμβάνει το εμπροθέσμως 
κατατεθέν  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης,  το  ελέγχει  και  ταυτόχρονα 
ενημερώνει  το  σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων  του Οργανισμού  σχετικά  με  την 
έγκριση  ή  μη  των  αντίστοιχων  πεδίων  που  έχει  συμπληρώσει  ο  άνεργος  («Αρ. 
Ανήλικων Τέκνων» και «Αρ. Δελτίου Ανεργίας Συζύγου»). 

4.2.3 Σε περίπτωση που ο άνεργος δεν έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική του αίτηση ότι 
έχει ανήλικα τέκνα ή/και ότι ο/η σύζυγός του είναι άνεργος/-η δεν απαιτείται να 
προσέλθει στην αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.

4.2.4  Άνεργοι  οι  οποίοι  δηλώνουν  στην  αίτηση  συμμετοχής  τους  μία  από  τις 
ειδικότητες  Δ.Ε.  Ηλεκτρολόγος,  Δ.Ε.  Οδηγός,  Δ.Ε.  Τεχνίτης  Οικοδόμος,  Δ.Ε. 
Τεχνίτης  Ελαιοχρωματιστής,  Δ.Ε.  Τεχνίτης  Σιδεράς,  Δ.Ε.  Υδραυλικός  και  Δ.Ε. 
Χειριστής  Μηχανημάτων,  για  τις  οποίες  απαιτούνται  ειδικά  τυπικά  προσόντα 
σύμφωνα  με  την  πρόσκληση  (βλ.  Κεφάλαιο  2,  ενότητα  2.2),  οφείλουν  να 
προσκομίσουν  τα  κατά  περίπτωση απαιτούμενα  δικαιολογητικά  απόδειξης  (π.χ. 
τίτλο σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας)  στο 
φορέα πρόσληψης     και όχι στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προβλεπόμενα από την πρόσκληση αποδεικτικά στοιχεία των 
ειδικών τυπικών προσόντων των υποψηφίων (τίτλος σπουδών, άδεια άσκησης 
επαγγέλματος,  αποδεικτικά  στοιχεία  εμπειρίας) υποβάλλονται  στο  φορέα 
πρόσληψης,  μόνο  στην  περίπτωση  που  ο  άνεργος  επιλεγεί  για  πρόσληψη 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 7 της πρόσκλησης. 

Ειδικά ως προς την απόδειξη της αντίστοιχης εμπειρίας τριών (3) ετών, όπου αυτή 
απαιτείται, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν στο φορέα πρόσληψης, εφόσον 
επιλεγούν, τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
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-  Για  τις  ειδικότητες  Δ.Ε.  Ηλεκτρολόγος,  Δ.Ε.  Οδηγός,  Δ.Ε.  Υδραυλικός  και  Δ.Ε. 
Χειριστής Μηχανημάτων, πέραν της προβλεπόμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος 
(ή άδειας οδήγησης),  βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να 
αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

-  Για τις ειδικότητες Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος, Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής και 
Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς,  βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να 
αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 
8 του ν.1599/1986 στην οποία οι μεν μισθωτοί θα δηλώνουν το χρόνο και το είδος της 
εμπειρίας τους καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκαν, οι 
δε ελεύθεροι επαγγελματίες ότι πραγματοποίησαν συγκεκριμένες εργασίες,  μελέτες 
και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί 
της  βεβαίωσης  του  ασφαλιστικού  φορέα  και  της  υπεύθυνης  δήλωσης,  να 
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να 
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

α. Εάν  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  των  ειδικών  τυπικών 
προσόντων των ανωτέρω ειδικοτήτων δεν προσκομιστούν από τους ανέργους εντός 
της καθοριζόμενης από το φορέα προθεσμίας και πριν από την έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων  πρόσληψης,  ο  φορέας  πρόσληψης  υποχρεούται  να  αρνηθεί  την 
πρόσληψή τους. 

β. Η ευθύνη ελέγχου των τυπικών προσόντων πρόσληψης, όπου αυτά απαιτούνται 
για συγκεκριμένη ειδικότητα, ανήκει αποκλειστικά στον οικείο φορέα πρόσληψης.  

γ. Οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν στο φορέα πρόσληψης και οποιοδήποτε 
δημόσιο  έγγραφο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  πιστοποιημένα  η  ημερομηνία 
γέννησής τους, προκειμένου να ελεγχθεί αν μοριοδοτήθηκαν ορθώς για το κριτήριο 
της ηλικίας.  

δ. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ανέργων υποβάλλονται σε  πρωτότυπο ή 
σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου 
της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο. Γίνονται επίσης δεκτά αντίγραφα δημοσίων 
εγγράφων που ζητούνται από την πρόσκληση, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με 
υπεύθυνη  δήλωση  κατά  το  άρθρο  8  του  ν.1599/1986,  στην  οποία  ο  άνεργος  θα 
βεβαιώνει  ότι  τα  αντίγραφα  που  προσκομίζει  αποτελούν  γνήσια  αντίγραφα  των 
πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ 

ΕΤΉΣΙΟΥ ΚΥΛΙΌΜΕΝΟΥ ΠΊΝΑΚΑ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ ΑΝΈΡΓΩΝ

5.1 Ο Ο.Α.Ε.Δ. κατατάσσει τους ανέργους με μηχανογραφικό τρόπο σε έναν ενιαίο 
Ετήσιο  Κυλιόμενο  Πίνακα  Κατάταξης  Ανέργων  κατά αλφαβητική  σειρά.  Στον 
πίνακα  αυτό  αναγράφονται  η  συνολική  τους  βαθμολογία,  οι  μονάδες  που 
αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, η ειδικότητά τους καθώς και οι 
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δηλωθέντες από αυτούς φορείς κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμούν να 
προσληφθούν.
 
5.2 Ο Ο.Α.Ε.Δ. επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων και καταρτίζει 
τον  προσωρινό  Ετήσιο  Κυλιόμενο  Πίνακα  Κατάταξης  Ανέργων,  ο  οποίος 
υπογράφεται από το Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται 
με  απόφασή  του.  Ταυτόχρονα,  καταρτίζει  και  πίνακα  υποψηφίων  οι  οποίοι 
αποκλείονται από τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, 
με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε υποψήφιο. 

5.3 Ο προσωρινός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων καθώς και ο 
πίνακας  αυτών  που  έχουν  αποκλειστεί  από  τη  διαδικασία  αναρτώνται  στους 
δικτυακούς τόπους του Ο.Α.Ε.Δ. (www  .  oaed  .  gr  ) και του Α.Σ.Ε.Π. (www  .  asep  .  gr  ). Για 
την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση θα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση στους πίνακες 
ανακοινώσεων των ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ.  

5.4 Ομοίως  αναρτώνται  πίνακες  κατάταξης  με  βάση  τη  βαθμολογία  και  την 
προτίμηση των υποψηφίων ανά φορέα και ειδικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

6.1 Κατά του προσωρινού Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και του 
πίνακα αποκλειομένων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από τους υποψηφίους μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την 
επόμενη  της  καταχώρισής  τους  στους  δικτυακούς  τόπους  του  Ο.Α.Ε.Δ.  και  του 
Α.Σ.Ε.Π. Η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητά σε σχετική καταχώριση 
στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

6.2 Η  άσκηση  της  ένστασης,  η  οποία  πρέπει  να  περιέχει  συγκεκριμένους  λόγους 
ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης, γίνεται με κατάθεσή της ή με 
αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση 

για την Κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου 
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων 2012

T.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

6.3 Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ζητά από τον Ο.Α.Ε.Δ. την 
υλοποίηση τυχόν μεταβολών στον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης 
Ανέργων.

6.4 Ο Ο.Α.Ε.Δ. προβαίνει στην υλοποίηση των τυχόν απαιτούμενων μεταβολών που 
αποστέλλει  το  Α.Σ.Ε.Π.  και  καταρτίζει  τον  οριστικό  Ετήσιο  Κυλιόμενο  Πίνακα 
Κατάταξης Ανέργων τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έγκριση.
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6.5 Το  Α.Σ.Ε.Π.  ελέγχει  την  υλοποίηση  των  τυχόν  απαιτούμενων  μεταβολών  εκ 
μέρους του Ο.Α.Ε.Δ. και κατόπιν εγκρίνει τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα 
Κατάταξης  Ανέργων ο  οποίος  αναρτάται  στους  δικτυακούς τόπους  του Ο.Α.Ε.Δ. 
(www  .  oaed  .  gr  )  και  του  Α.Σ.Ε.Π.  (www  .  asep  .  gr  ).   Για  την  κατά  τα  ανωτέρω 
ανάρτηση θα υπάρχει  και σχετική ανακοίνωση στους πίνακες  ανακοινώσεων των 
ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ.  

6.6. Ο οριστικός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων έχει ισχύ από την 
ανάρτησή του στους δικτυακούς τόπους του Ο.Α.Ε.Δ. και του Α.Σ.Ε.Π. έως και την 
31η Δεκεμβρίου 2012. Με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. η ισχύς του ανωτέρω 
πίνακα δύναται να παραταθεί  μέχρι  την ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους του 
Ο.Α.Ε.Δ.  και  του  Α.Σ.Ε.Π.  του  επόμενου  οριστικού  Ετήσιου  Κυλιόμενου  Πίνακα 
Κατάταξης  Ανέργων.  Ο  τελευταίος,  στην  περίπτωση  αυτή,  θα  έχει  ισχύ  από  την 
ημερομηνία της κατά τα ανωτέρω ανάρτησής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7.1 Η  επιλογή  του  προσωπικού  ανά  ειδικότητα  γίνεται  βάσει  του  Ετήσιου 
Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που τηρεί το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ., μετά από 
σχετική  ηλεκτρονική  αίτηση  των  φορέων  πρόσληψης.  Ειδικότερα,  οι  φορείς 
πρόσληψης αφού παραλάβουν από τον Ο.Α.Ε.Δ.  κωδικό πρόσβασης υποβάλλουν 
στη συνέχεια ηλεκτρονική αίτηση,  η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
Οργανισμού  (www.oaed.gr)  και  την  αποστέλλουν  μέσω  του  συστήματος 
ηλεκτρονικών  αιτήσεων  (http://ait.oaed.gr/)  στον  Ο.Α.Ε.Δ.  προς  την  αρμόδια 
Υπηρεσία  (ΚΠΑ2)  του  Ο.Α.Ε.Δ.  Η  αίτηση  περιλαμβάνει  –τουλάχιστον-  τις 
ζητούμενες  ειδικότητες,  τον  αριθμό  των  προς  κάλυψη  θέσεων  καθώς  και  την 
προβλεπόμενη διάρκεια απασχόλησης των ανέργων. 

7.2 Η  επιλογή  πραγματοποιείται  από  τον  οριστικό  Ετήσιο  Κυλιόμενο  Πίνακα 
Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των ανέργων 
της ζητούμενης ειδικότητας οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο 
φορέα. Προτάσσονται οι άνεργοι οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο φορέα ως  πρώτη 
προτίμηση,  έπονται  οι  άνεργοι  που  τον  δηλώνουν  ως  δεύτερη  προτίμηση  και 
ακολουθούν  εκείνοι  που  τον  δηλώνουν  ως  τρίτη  προτίμηση.  Σε  περίπτωση 
ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις 
περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, 
από το δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς 
να  καταστεί  δυνατός  ο  καθορισμός  της  σειράς  κατάταξης  μεταξύ  των 
ισοβαθμούντων,  προηγείται  ο  μεγαλύτερος  στην  ηλικία  άνεργος  με  βάση  την 
ημερομηνία  γέννησής  του.  Αν  και  πάλι  δεν  καταστεί  δυνατός  ο  καθορισμός  της 
σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω κριτηρίων, αυτή καθορίζεται με δημόσια 
κλήρωση η οποία διενεργείται με ευθύνη του Προϊσταμένου του οικείου ΚΠΑ2 του 
Ο.Α.Ε.Δ. 

7.3 Οι επιλεγέντες για κάθε φορέα, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και 
δεν έχουν υπερβεί τις 135 ημέρες ασφάλισης ετησίως για την εκτέλεση έργων με 
αυτεπιστασία,  αναγράφονται  σε  πίνακα  που  αναρτάται  στο  οικείο  ΚΠΑ2  του 
Ο.Α.Ε.Δ., το οποίο ενημερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και το φορέα που 
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υπέβαλε  τη  σχετική  αίτηση.  Σε  κάθε  περίπτωση,  δεν  επιλέγονται υποψήφιοι  οι 
οποίοι  έχουν  απολέσει  την  ιδιότητα  του  εγγεγραμμένου  ανέργου  στα  μητρώα 
ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.  
 
7.4 Ο Ο.Α.Ε.Δ. ενημερώνει αυθημερόν το Α.Σ.Ε.Π. σχετικά με τους επιλεγέντες ανά 
ειδικότητα,  φορέα  πρόσληψης  και  διάρκεια  απασχόλησης,  παρέχοντας  την 
ιστορικότητα  των  μεταβολών  (όπως,  ενδεικτικά,  διαγραφές  –  επανεγγραφές 
υποψηφίων) στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων βάσει του οποίου 
γίνεται η επιλογή του προσωπικού.

7.5 Ο φορέας πρόσληψης υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων 
εντός  προθεσμίας  δεκαπέντε  (15)  ημερολογιακών  ημερών από  την  ημερομηνία 
ενημέρωσής  του.  Οι  επιλεγέντες,  από  την  ημερομηνία  επιλογής  τους  και  για  το 
χρονικό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί 
η πρόσληψή τους από τον οικείο φορέα, δεν δύνανται να επιλεγούν για άλλο έργο 
αυτεπιστασίας στον ίδιο ή σε άλλο φορέα.

7.6 Οι  προσληφθέντες  αναγράφονται  σε  πίνακα  που  αναρτάται  στον  πίνακα 
ανακοινώσεων  του  οικείου  φορέα,  ο  οποίος  αναγγέλλει  την  πρόσληψή  τους  στο 
οικείο ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. Κατόπιν αυτού διαγράφονται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο 
Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

7.7 Σε  περίπτωση  ολοκλήρωσης  του  έργου  ή  λήξης  της  χρονικής  διάρκειας  της 
σύμβασης πριν από την συμπλήρωση των 135 ημερών ασφάλισης εντός του ίδιου 
ημερολογιακού  έτους,  ο  άνεργος,  προκειμένου  να ζητήσει  την  επανεγγραφή του 
στον ισχύοντα Ετήσιο  Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης  Ανέργων για να μπορεί  να 
διατεθεί εκ νέου σε έργο φορέα της αρχικής του επιλογής μέχρι τη συμπλήρωση των 
135 ημερών ασφάλισης, προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ. 
βεβαίωση του  φορέα  ή  των  φορέων  πρόσληψης  από  την  οποία  να προκύπτει  ο 
αριθμός  των  ημερών  ασφάλισης  που  πραγματοποιήθηκαν  κατά  το  ίδιο 
ημερολογιακό έτος. Με βάση την προσκομισθείσα βεβαίωση και εφόσον ο αριθμός 
των ημερών ασφάλισης δεν υπερβαίνει το όριο των 135 ημερών ασφάλισης εντός του 
ίδιου  ημερολογιακού  έτους,  το  ΚΠΑ2  επανεγγράφει  τον  άνεργο  στον  ισχύοντα 
Ετήσιο  Κυλιόμενο  Πίνακα  Κατάταξης  Ανέργων  με  τα  ίδια  αρχικά  κριτήρια 
εγγραφής και  σε  περίπτωση  επαναδιάθεσής  του  στον  ίδιο  ή  σε  άλλο  φορέα  της 
αρχικής  του επιλογής,  ενημερώνει  τον συγκεκριμένο  φορέα  για  το  υπόλοιπο του 
αριθμού των ημερών ασφάλισης για τις οποίες διατίθεται ο άνεργος. 

7.8 Δικαίωμα επανεγγραφής στον ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης 
Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής έχουν και όσοι άνεργοι επανέκτησαν 
την ιδιότητα του ανέργου, μετά από προσωρινή απώλειά της,  λόγω απασχόλησης 
άλλης  (π.χ.  σε  φορείς  του  ιδιωτικού  τομέα)  από  αυτή  που  προβλέπεται  από  την 
παρούσα πρόσκληση (έργα αυτεπιστασίας).

7.9 Στις περιπτώσεις επιλεγέντων οι οποίοι δεν προσκόμισαν στο φορέα πρόσληψης 
τα  δικαιολογητικά  απόδειξης  των  ειδικών  τυπικών  προσόντων  που  απαιτούνται 
σύμφωνα  με  την  ανακοίνωση  για  την  ειδικότητά  τους,  ο  φορέας  πρόσληψης 
ενημερώνει σχετικά το οικείο ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. και με νέα αίτησή του προς αυτό 
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δύναται  να  ζητήσει  την  αντικατάστασή  τους.  Επιλεγέντες  οι  οποίοι  δεν 
αποδεικνύουν  τα  ειδικά  τυπικά  προσόντα  πρόσληψης  της  ειδικότητάς  τους 
διαγράφονται οριστικά από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Η 
διαγραφή τους πραγματοποιείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ο οποίος ενημερώνει αυθημερόν 
σχετικά το Α.Σ.Ε.Π. για την αιτία διαγραφής τους.  

7.10 Στις περιπτώσεις επιλεγέντων οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση απασχόλησης ή 
προσληφθέντων οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς πριν από τη λήξη της σύμβασης 
εργασίας, ο φορέας πρόσληψης ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. και με νέα 
αίτησή του προς αυτό δύναται να ζητά την αντικατάστασή τους. Οι άνεργοι αυτοί 
διαγράφονται  οριστικά  από  τον  ισχύοντα  Ετήσιο  Κυλιόμενο  Πίνακα  Κατάταξης 
Ανέργων. Για τις περιπτώσεις αυτές ο Ο.Α.Ε.Δ. ενημερώνει  αυθημερόν σχετικά το 
Α.Σ.Ε.Π.  Η αντικατάσταση των ανωτέρω διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στην παρ. 7.2 του παρόντος Κεφαλαίου. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ανακοίνωση  της  έκδοσης  της  παρούσας  πρόσκλησης  για  την  κατάρτιση  Ετήσιου 
Κυλιόμενου  Πίνακα  Κατάταξης  Ανέργων  να  δημοσιευθεί  στις  Εφημερίδες  των 
Αθηνών  «ΤΑ  ΝΕΑ»  και  «Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».  Επίσης,  μεταδίδεται  και  από  τα 
κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Για λόγους ευρύτερης  δημοσιότητας,  η  παρούσα πρόσκληση να καταχωριστεί  και 
στους  δικτυακούς  τόπους  του  Ο.Α.Ε.Δ.  (www  .  oaed  .  gr  )  και  του  Α.Σ.Ε.Π. 
(www  .  asep  .  gr  ), καθώς και του «Διαύγεια»  http://sites.diavgeia.gov.gr/oaed/.

 
Το  Παράρτημα  Α΄,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  όλοι  οι  φορείς  στους  οποίους 
δύναται να απασχοληθεί προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

                                                              
    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                         

                                                                                           Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ
1 Αβδήρων Ξάνθης
2 Αγαθονησίου Δωδεκανήσου
3 Αγιάς Λαρίσης
4 Αγίας Βαρβάρας Αττικής
5 Αγίας Παρασκευής Αττικής
6 Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης
7 Αγίου Δημητρίου Αττικής
8 Αγίου Ευστρατίου Λέσβου
9 Αγίου Νικολάου Λασιθίου
10 Αγίων Αναργύρων-Καματερού Αττικής
11 Αγκιστρίου Αττικής
12 Αγράφων Ευρυτανίας
13 Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας
14 Αθηναίων Αττικής
15 Αιγάλεω Αττικής
16 Αιγιαλείας Αχαΐας
17 Αίγινας Αττικής
18 Ακτίου-Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας
19 Αλεξάνδρειας Ημαθίας
20 Αλεξανδρούπολης Έβρου
21 Αλιάρτου Βοιωτίας
22 Αλίμου Αττικής
23 Αλμυρού Μαγνησίας
24 Αλμωπίας Πέλλας
25 Αλοννήσου Μαγνησίας
26 Αμαρίου Ρεθύμνης
27 Αμαρουσίου Αττικής
28 Αμοργού Κυκλάδων
29 Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης
30 Αμυνταίου Φλώρινας
31 Αμφίκλειας-Ελάτειας Φθιώτιδας
32 Αμφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας
33 Αμφίπολης Σερρών
34 Ανατολικής Μάνης Λακωνίας
35 Ανάφης Κυκλάδων
36 Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ηλείας
37 Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ηλείας
38 Άνδρου Κυκλάδων
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39 Αντιπάρου Κυκλάδων
40 Ανωγείων Ρεθύμνης
41 Αποκορώνου Χανίων
42 Αργιθέας Καρδίτσας
43 Άργους-Μυκηνών Αργολίδας
44 Αριστοτέλη Χαλκιδικής
45 Αρριανών Ροδόπης
46 Αρταίων Άρτας
47 Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας
48 Αρχανών-Αστερουσίων Ηρακλείου
49 Ασπροπύργου Αττικής
50 Αστυπάλαιας Δωδεκανήσου
51 Αχαρνών Αττικής
52 Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αττικής
53 Βέλου-Βόχας Κορινθίας
54 Βέροιας Ημαθίας
55 Βιάννου Ηρακλείου
56 Βισαλτίας Σερρών
57 Βοΐου Κοζάνης
58 Βόλβης Θεσσαλονίκης
59 Βόλου Μαγνησίας
60 Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας
61 Βορείων Τζουμέρκων Ιωαννίνων
62 Βριλησσίων Αττικής
63 Βύρωνος Αττικής
64 Γαλατσίου Αττικής
65 Γαύδου Χανίων
66 Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας
67 Γλυφάδας Αττικής
68 Γόρτυνας Ηρακλείου
69 Γορτυνίας Αρκαδίας
70 Γρεβενών Γρεβενών
71 Δάφνης-Υμηττού Αττικής
72 Δέλτα Θεσσαλονίκης
73 Δελφών Φωκίδας
74 Δεσκάτης Γρεβενών
75 Διδυμοτείχου Έβρου
76 Διονύσου Αττικής
77 Δίου-Ολύμπου Πιερίας
78 Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας
79 Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας Βοιωτίας
80 Δομοκού Φθιώτιδας
81 Δοξάτου Δράμας
82 Δράμας Δράμας
83 Δυτικής Αχαΐας Αχαΐας
84 Δυτικής Μάνης Μεσσηνίας
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85 Δωδώνης Ιωαννίνων
86 Δωρίδος Φωκίδας
87 Έδεσσας Πέλλας
88 Ελασσόνας Λαρίσης
89 Ελαφονήσου Λακωνίας
90 Ελευσίνας Αττικής
91 Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττικής
92 Εμμανουήλ Παππά Σερρών
93 Εορδαίας Κοζάνης
94 Επιδαύρου Αργολίδας
95 Ερέτριας Ευβοίας
96 Ερμιονίδας Αργολίδας
97 Ερυμάνθου Αχαΐας
98 Ευρώτα Λακωνίας
99 Ζαγοράς-Μουρεσίου Μαγνησίας

100 Ζαγορίου Ιωαννίνων
101 Ζακύνθου Ζακύνθου
102 Ζαχάρως Ηλείας
103 Ζηρού Πρέβεζας
104 Ζίτσας Ιωαννίνων
105 Ζωγράφου Αττικής
106 Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας
107 Ήλιδας Ηλείας
108 Ηλιουπόλεως Αττικής
109 Ηρακλείας Σερρών
110 Ηρακλείου Αττικής
111 Ηρακλείου Ηρακλείου
112 Θάσου Καβάλας
113 Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης
114 Θέρμης Θεσσαλονίκης
115 Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας
116 Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
117 Θηβαίων Βοιωτίας
118 Θήρας Κυκλάδων
119 Ιάσμου Ροδόπης
120 Ιεράπετρας Λασιθίου
121 Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας
122 Ιητών Κυκλάδων
123 Ιθάκης Κεφαλληνίας 
124 Ικαρίας Σάμου
125 Ιλίου Αττικής
126 Ιστιαίας-Αιδηψού Ευβοίας
127 Ιωαννιτών Ιωαννίνων
128 Καβάλας Καβάλας
129 Καισαριανής Αττικής
130 Καλαβρύτων Αχαΐας
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131 Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης
132 Καλαμάτας Μεσσηνίας
133 Καλαμπάκας Τρικάλων
134 Καλλιθέας Αττικής
135 Καλυμνίων Δωδεκανήσου
136 Καντάνου-Σελίνου Χανίων
137 Καρδίτσας Καρδίτσας
138 Καρπάθου Δωδεκανήσου
139 Καρπενησίου Ευρυτανίας
140 Καρύστου Ευβοίας
141 Κάσου Δωδεκανήσου
142 Κασσάνδρας Χαλκιδικής
143 Καστοριάς Καστοριάς
144 Κατερίνης Πιερίας
145 Κάτω Νευροκοπίου Δράμας
146 Κέας Κυκλάδων
147 Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας
148 Κερατσινίου-Δραπετσώνας Αττικής
149 Κέρκυρας  Κέρκυρας 
150 Κεφαλονιάς  Κεφαλληνίας
151 Κηφισιάς Αττικής
152 Κιλελέρ Λαρίσης
153 Κιλκίς Κιλκίς
154 Κιμώλου Κυκλάδων
155 Κισσάμου Χανίων
156 Κοζάνης Κοζάνης
157 Κομοτηνής Ροδόπης
158 Κόνιτσας Ιωαννίνων
159 Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης
160 Κορινθίων Κορινθίας
161 Κορυδαλλού Αττικής
162 Κρωπίας Αττικής
163 Κυθήρων Αττικής
164 Κύθνου Κυκλάδων
165 Κύμης-Αλιβερίου Ευβοίας
166 Κω Δωδεκανήσου
167 Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
168 Λαμιέων Φθιώτιδας
169 Λαρισαίων Λαρίσης
170 Λαυρεωτικής Αττικής
171 Λεβαδέων Βοιωτίας
172 Λειψών Δωδεκανήσου
173 Λέρου Δωδεκανήσου
174 Λέσβου Λέσβου
175 Λευκάδος  Λευκάδος
176 Λήμνου Λέσβου
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177 Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας
178 Λοκρών Φθιώτιδας
179 Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας
180 Λυκόβρυσης-Πεύκης Αττικής
181 Μακρακώμης Φθιώτιδας
182 Μαλεβιζίου Ηρακλείου
183 Μάνδρας-Ειδυλλίας Αττικής
184 Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ευβοίας
185 Μαραθώνος Αττικής
186 Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής
187 Μαρώνειας-Σαπών Ροδόπης
188 Μεγαλόπολης Αρκαδίας
189 Μεγανησίου Λευκάδος
190 Μεγαρέων Αττικής
191 Μεγίστης Δωδεκανήσου
192 Μεσσήνης Μεσσηνίας
193 Μεταμορφώσεως Αττικής
194 Μετσόβου Ιωαννίνων
195 Μήλου Κυκλάδων
196 Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου
197 Μονεμβασιάς Λακωνίας
198 Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής
199 Μουζακίου Καρδίτσας
200 Μύκης Ξάνθης
201 Μυκόνου Κυκλάδων
202 Μυλοποτάμου Ρεθύμνης
203 Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας
204 Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Κυκλάδων
205 Νάουσας Ημαθίας
206 Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας
207 Ναυπλιέων Αργολίδας
208 Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης
209 Νέας Ζίχνης Σερρών
210 Νέας Ιωνίας Αττικής
211 Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής
212 Νέας Σμύρνης Αττικής
213 Νεμέας Κορινθίας
214 Νεστορίου Καστοριάς
215 Νέστου Καβάλας
216 Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής
217 Νικολάου Σκουφά Άρτας
218 Νισύρου Δωδεκανήσου
219 Νότιας Κυνουρίας Αρκαδίας
220 Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας
221 Ξάνθης Ξάνθης
222 Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας
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223 Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Κορινθίας
224 Οινουσσών Χίου
225 Οιχαλίας Μεσσηνίας
226 Ορεστιάδας Έβρου
227 Ορεστίδος Καστοριάς
228 Οροπεδίου Λασιθίου Λασιθίου
229 Ορχομενού Βοιωτίας
230 Παγγαίου Καβάλας
231 Παιανίας Αττικής
232 Παιονίας Κιλκίς
233 Παλαιού Φαλήρου Αττικής
234 Παλαμά Καρδίτσας
235 Παλλήνης Αττικής
236 Παξών Κέρκυρας
237 Παπάγου-Χολαργού Αττικής
238 Παρανεστίου Δράμας
239 Πάργας Πρέβεζας
240 Πάρου Κυκλάδων
241 Πάτμου Δωδεκανήσου
242 Πατρέων Αχαΐας
243 Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης
244 Πειραιώς Αττικής
245 Πέλλας Πέλλας
246 Πεντέλης Αττικής
247 Περάματος Αττικής
248 Περιστερίου Αττικής
249 Πετρουπόλεως Αττικής
250 Πηνειού Ηλείας
251 Πλατανιά Χανίων
252 Πολυγύρου Χαλκιδικής
253 Πόρου Αττικής
254 Πρέβεζας Πρέβεζας
255 Πρεσπών Φλώρινας
256 Προσοτσάνης Δράμας
257 Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας
258 Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης
259 Πύλης Τρικάλων
260 Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας
261 Πύργου Ηλείας
262 Πωγωνίου Ιωαννίνων
263 Ραφήνας-Πικερμίου Αττικής
264 Ρεθύμνης Ρεθύμνης
265 Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας
266 Ρόδου Δωδεκανήσου
267 Σαλαμίνας Αττικής
268 Σαμοθράκης Έβρου
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269 Σάμου Σάμου
270 Σαρωνικού Αττικής
271 Σερβίων-Βελβεντού Κοζάνης
272 Σερίφου Κυκλάδων
273 Σερρών Σερρών
274 Σητείας Λασιθίου
275 Σιθωνίας Χαλκιδικής
276 Σικίνου Κυκλάδων
277 Σικυωνίων Κορινθίας
278 Σιντικής Σερρών
279 Σίφνου Κυκλάδων
280 Σκιάθου Μαγνησίας
281 Σκοπέλου Μαγνησίας
282 Σκύδρας Πέλλας
283 Σκύρου Ευβοίας
284 Σουλίου Θεσπρωτίας
285 Σουφλίου Έβρου
286 Σοφάδων Καρδίτσας
287 Σπάρτης Λακωνίας
288 Σπάτων-Αρτέμιδος Αττικής
289 Σπετσών Αττικής
290 Στυλίδας Φθιώτιδας
291 Σύμης Δωδεκανήσου
292 Σύρου-Ερμούπολης Κυκλάδων
293 Σφακίων Χανίων
294 Τανάγρας Βοιωτίας
295 Τεμπών Λαρίσης
296 Τήλου Δωδεκανήσου
297 Τήνου Κυκλάδων
298 Τοπείρου Ξάνθης
299 Τρικκαίων Τρικάλων
300 Τρίπολης Αρκαδίας
301 Τριφυλλίας Μεσσηνίας
302 Τροιζηνίας Αττικής
303 Τυρνάβου Λαρίσης
304 Ύδρας Αττικής
305 Φαιστού Ηρακλείου
306 Φαρκαδόνας Τρικάλων
307 Φαρσάλων Λαρίσης
308 Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αττικής
309 Φιλιατών Θεσπρωτίας
310 Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής
311 Φλώρινας Φλώρινας
312 Φολεγάνδρου Κυκλάδων
313 Φούρνων Κορσεών Σάμου
314 Φυλής Αττικής
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315 Χαϊδαρίου Αττικής
316 Χαλανδρίου Αττικής
317 Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης
318 Χάλκης Δωδεκανήσου
319 Χαλκιδέων Ευβοίας
320 Χανίων Χανίων
321 Χερσονήσου Ηρακλείου
322 Χίου Χίου
323 Ψαρών Χίου
324 Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
325 Ωρωπού Αττικής
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